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CARTA DE SÃO PAULO
Esta carta traz algumas proposições e reflexões decorrentes dos temas discutidos durante o 19º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, o 9º Congresso
de Língua Portuguesa e Espanhola e o 9º Congresso de Estudantes de Direito
Ambiental, em São Paulo, entre os dias 31 de maio e 4 de junho de 2014. Com
ênfase nos tópicos relacionados à saúde ambiental, à Política Nacional de Saneamento Básico e à Política Nacional de Resíduos Sólidos, os estudantes de
graduação e pós-graduação, pesquisadores, professores, profissionais e demais
integrantes da sociedade civil, interessados na área do Direito Ambiental, como
uma contribuição para o desenvolvimento da pesquisa na área ambiental, destacaram as seguintes discussões:

I. Saneamento básico: controle social, eficiência e concorrência pública
1. É necessária uma gestão eficiente da água e do saneamento, em vista de
sua importância para a saúde e para o desenvolvimento humano. Esta gestão
vem sendo objeto do investimento privado, tendo em vista a rentabilidade
das atividades envolvidas. No entanto, esta privatização vem ocorrendo, resultando em exclusão e em um sistema falho. Em um contexto de índices
ruins em relação ao saneamento básico, é necessário considerar este como
um pilar de defesa do meio ambiente e um elemento fundamental do desenvolvimento. A história legislativa mostra alguns avanços para a concessão do
saneamento e a obrigatoriedade de concorrência e de contratação reflete
uma maior segurança em relação à prestação de serviço.
2. O acesso à água de todo o planeta é menos de 3%. Água e esgoto estão
interligados, assim como com a disposição de resíduos sólidos que, sem o
devido tratamento, resultará em danos ao meio ambiente. A gestão da água
e o adequado saneamento básico são imprescindíveis para concretizar os
preceitos constitucionais ambientais. Ademais, destaca-se a importância dos
padrões de qualidade ambiental na legislação, que devem ser adequados e
obedecer ao nível elevado de qualidade ambiental.
II. PNRS: Licenciamento ambiental e responsabilidade do financiador
1. Destacam-se dois aspectos: o licenciamento ambiental e a responsabilidade
do financiador. Quando ao licenciamento ambiental, apresentam-se algumas
incongruências advindas da Lei Complementar nº 140/2011, resultando em
um enfraquecimento da proteção ambiental, tendo em vista a incapacidade
dos órgãos ambientais locais. Ademais, o licenciamento de agrotóxicos no
Brasil é falho, tendo em vista que empresas distribuidoras do produto adquirem o registro, mas o distribuem por todo o país sem o devido controle e
fiscalização.

2. Em relação à viabilidade da responsabilidade do financiador, tem-se que é
possível desde que presentes os elementos da responsabilidade civil ambiental. Destaca-se que os agentes financiadores tem responsabilidade pelos
danos ambientais causados por aqueles que são financiados, pois possuem
o conhecimento do projeto em execução e, consequentemente, a viabilidade
ambiental do mesmo. Neste sentido, deve o agente financiador inserir em
sua atuação uma preocupação com os danos ambientais que advém da atuação daquele que foi financiado. Esta responsabilidade ainda é possível no
contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, devendo o financiador estar atento a todos os elementos que possam causar danos ao meio ambiente.
III. Aterros sanitários e lixões: realidade e desafios
1. Em vista da complexidade do tema, trata-se da legislação de resíduos na história e a ineficácia dos consórcios municipais; dos aterros como uma espécie
em extinção, baseado em estatísticas, trazendo ainda soluções para o problema, como a troca de objetos usados; a melhoria na qualidade dos aterros,
assim como sobre os riscos para a população; as impropriedades da normatização infraconstitucional; as áreas contaminadas por tipo de atividade; a justiça como elemento do desenvolvimento e por meio da argumentação pública;
bem como sobre casos práticos da promotoria no estado do Rio Grande do
Sul e o projeto piloto desenvolvido no estado.
I V. Resíduos sólidos: educação e inclusão social
1. Em relação aos resíduos, há uma tendência de se negar o lado negativo e de
se pensar a curto prazo. O lucro e os ganhos pessoais preponderam sobre os
benefícios coletivos, sendo que a quantidade de lixo no Brasil é de 240 mil
toneladas/dia. Quem produz teve lucro e deve receber de volta o que sobra
para reaproveitar. Assim, a educação terá que sair de um processo, no qual
ainda predomina o mero repasse de conhecimentos, para um que se engaje
nas transformações desejadas.
2. Há mitos que devem ser quebrados em relação aos resíduos sólidos, como,
por exemplo, a terra transforma o lixo em adubo e a água dissolve o lixo,
elimina ou diminui o seu cheiro e leva para longe dos olhos. A mudança de
paradigma é importantíssima para a visão de totalidade e não uma visão fragmentada, num desafio de mudança de mentalidade.
3. Na gestão dos resíduos sólidos é importante que o município incorpore os
catadores ao serviço público de coleta seletiva, assumindo a gestão dos riscos ambientais até que as associações estejam preparadas para assumir as
responsabilidades voltadas à prevenção dos danos ambientais.

4. Dentro do panorama dos catadores seria necessária uma organização em cooperativas, afinal, ainda restam sem definições os critérios de segurança no
trabalho e há um baixo grau de formalização.
V. Resíduos Sólidos e Aproveitamento Energético
1. O aumento do consumo e da população urbana acarreta na grande geração
de resíduos e, mais, há uma grande parcela dos resíduos, aproximadamente
42%, que não é destinada aos aterros sanitários. Destaca-se houve um crescimento de 21% na geração de resíduos nos últimos dez anos, isso ocorre,
principalmente, pois, paulatinamente, a população dobrou. O resíduo, ainda,
pode ser entendido como uma fonte e pode ser voltada assim à recuperação
de matéria prima, recuperação de minerais e para a geração de energia. Já o
gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos compreende o transbordo, tratamento, destinação final e disposição final.
2. Importa salientar que as emissões de gás carbônico (CO2) brasileiras tendem
a disparar principalmente em virtude do setor energético (consumo sem eficiência); sendo que há uma necessidade de forças politicas para a descarbonização da matriz e voltadas ao aumento da eficiência energética.
3. Os aterros sanitários são empreendimentos de alto potencial de degradação,
cuja construção é de grande complexidade. Estes locais devem atender certos critérios técnicos que consistem no uso do solo, na distância satisfatória
dos recursos hídricos, na distância satisfatória das habitações, e na legislação
específica que trata dos aeroportos, na permeabilidade do solo; nas questões
de bacia hidrográfica, nos acessos aos aterros, no material de cobertura adequado; na titulação e infraestrutura da área e na preparação da célula, no controle (espalhamento, compactação, número de passadas, altura e inclinação
das camadas de resíduos, qualidade do material para camadas intermediárias
e finais). Por fim, destaca-se a ideia de transformar os aterros em biorreatores
(um evolutivo para os .atuais aterros sanitários). No caso não será necessário
esperar que os resíduos “apodreçam”.
VI. A responsabilidade pós-consumo
1. Há a previsão de implementação da logística reversa até 2015 para equipamentos eletroeletrônicos. A cadeia produtiva de produtos e equipamentos
eletroeletrônicos se subdivide-se em linha marrom, verde, branca e azul. Ressalte-se a importância para a responsabilidade pós-consumo do aumento do
tempo de duração dos bens ambientais e da minimização dos impactos dos
resíduos sólidos já gerados.
2. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é um instrumento importante
no ordenamento jurídico nacional, entretanto, enfrenta problemas antigos,
como produção de resíduos sempre em escala crescente. PNRS é uma polí-

tica de sustentabilidade, com objetivos de internalização das externalidades,
ou seja, os impactos ao meio ambiente precisam ser internalizados pelo mercado em uma visão sustentável. A participação do comércio na implementação e operacionalização do sistema de logística reversa, naquilo que lhe cabe
no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produto,
deve ser efetiva, sob pena de não concessão ou renovação do alvará de funcionamento expedido pelo Município.
VII. Resíduos sólidos: ecoeficiência, sustentabilidade e obsolescência
programada
1. O tema foi abordado sob um olhar transdisciplinar, abrangendo o desafio do
lixo zero; a aplicação da ecoeficiência à prevenção de danos; os processos
de reciclagem de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos; as perspectivas jurídico-ambientais de enfrentamento da obsolescência programada; e a
apresentação de dados estatísticos sobre a visão do consumidor no âmbito
do ciclo da vida dos eletroeletrônicos.
VIII. Logística Reversa: Desafios e Perspectivas
1. Ressalta-se a prioridade da lei dos resíduos sólidos, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo do produto, a logística reversa e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O dever de informação, as rotulagens dos produtos e
as rotulagens ambientais são tópicos importantes para o enfrentamento dos
desafios a serem superados através da logística reversa. Ainda, não se pode
esquecer da importância Política Nacional de Resíduos Sólidos, com ênfase
nas ações necessárias para o cumprimento da lei, o fluxo logístico e a questão da distribuição em relação à logística reversa.
IX. PNSB e PNRS- questões cíveis e jurisprudência
1. Importa lembrar que há uma grande assimetria urbana no Brasil, por isso, a
distribuição de ônus e bônus entre as diferentes cidades não é equânime,
aumentando os problemas sociais e econômicos. Os problemas ambientais
acabam sendo judicializados pelo esgotamento do sistema. Destaca-se o problema dos aterros irregulares que está diretamente relacionado à insuficiência técnica dos municípios em trabalhar com os rigorosos requisitos contidos
nos regramentos. Assim, o controle judicial e a omissão do poder público na
matéria de saneamento básico e resíduos sólidos revelam-se problemas atuais, sendo que durante muito tempo, a adoção de medidas protetivas era do
administrador público, vez que este teria melhor conhecimento do orçamento e escolhas políticas. Nesse aspecto, o Poder Judiciário estaria invadindo
competência própria do Executivo, caso interferisse. Com o passar do tempo,
entretanto, o Poder Judiciário participa intervindo em deliberações do Poder

Executivo em matéria de meio ambiente, pois não se admite que omissões
nessa esfera. A jurisprudência nos tribunais superiores tem se demonstrado
favorável à este controle.
2. Ressalta-se a relevância da proposta de mediação socioambiental. A partir
desse mecanismo muitos casos concretos podem ser resolvidos sem necessidade de se adentrar no contencioso judicial. Com esse panorama, nas
ações envolvendo o meio ambiente, o Ministério Público tem a função de atuar como fiscal da lei. Por fim, lembra-se que já existem em nossa legislação
alguns diplomas que podem servir de parâmetro.
XX. PNSB e PRNS: Responsabilidades administrativa e penal
1. A infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme disposto no art. 70 da Lei 9605/98 e art. 2ºdo Dec. 6514/08,
ressaltando a discussão sobre ser responsabilidade objetiva ou subjetiva, dependendo da corrente adotada e as diversas formas de sanções administrativas
2. A PNRS impõe o prazo que se esgota esse ano para desativação de todos
os lixões, instituindo no seu lugar os aterros sanitários ,no entanto, os dados
trazidos informam sobre a grande maioridade municípios ainda não conseguiram cumprir a exigência.
3. A responsabilidade administrativa traz instrumentos céleres como o embargo, uma tutela inibitória, e ainda, uma celeridade e uma eficácia preventiva.
A responsabilidade administrativa possui autoexecutoriedade, o que a torna
ainda mais eficaz. Lembra-se que Embargo, Apreensão, Demolição e Penas
restritivas são sanções administrativas com forte caráter preventivo e dissuasório.
4. A PNRS traz a responsabilidade compartilhada, a política de ecoeficiência,
cooperação, gestão sistêmica e governança em múltiplas camadas. E, mais,
as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da PNRS são responsáveis
pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento
de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente . Cabe mencionar que
no projeto do novo Código Penal, PL 236/2012, está prevista a responsabilidade das pessoas jurídicas sem excluir a das pessoas físicas, autoras, coautoras
ou partícipes do mesmo fato, inclusive independente da responsabilização
destas.
São Paulo, 04 de junho de 2014.
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MESTRE E MODELO PARA TODOS NÓS: ELADIO LECEY
Homenagear Eladio Lecey é homenagear o que o Planeta
Verde e o Brasilcon têm de melhor. É homenagear o que
nos une: um ideal de engajamento por mais respeito ao meio ambiente e aos
consumidores! É homenagear a luta por um futuro e um Brasil melhor!
Secretário-Geral da Escola Nacional da Magistratura e Coordenador Acadêmico
do Curso de Especialização em Direito Ambiental Nacional e Internacional da
UFRGS, é também coordenador da Revista de Direito Ambiental da Editora
Revista dos Tribunais.
Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e
Ex-diretor da Escola Superior da Magistratura do mesmo Estado, tem e teve
destacada atuação nas Escolas Nacionais da Magistratura. Integrou a Comissão
de Juristas para a elaboração da Lei de Crimes e Infrações Administrativas
Ambientais. E foi Presidente do Instituto o Direito por um Planeta Verde e do
Brasilcon.
Autor de diversas publicações sobre Direito Ambiental Penal e formação de
magistrados. É professor de direito penal e de direito penal ambiental em
inúmeros cursos de pós graduação pelo país e consagrado conferencista na área
do direito penal ambiental no Brasil e no exterior.
Para além desse profissional exemplar, cujo currículo não deixa dúvidas, está a
pessoa de Eladio.
Eladio foi e é o professor de todos nós; mas antes de tudo é um modelo a seguir,
modelo de jurista, de magistrado, de ambientalista e consumerista engajado, de
homem público, de ser humano exemplar e generoso.
Professor de direito penal e pioneiro no direito penal ambiental, Eladio continua
sendo o mestre de edificar, de consolidar e fazer progredir instituições como
o Planeta Verde e o Brasilcon, nos quais foi presidente sempre com grande
sucesso.
Eladio é mestre-construtor, em suas hábeis e laboriosas mãos confiamos a
criação, a solidificação, o crescimento do Planeta Verde, agora e no futuro.
Com sua poderosa personalidade aglutinadora é uma unaminidade de bem
querer por todos. ‘Onde está o Eladio?’ ‘O que faz o Eladio’... ‘Mande um abraço
para o Eladio’, ‘saudades do Eladio’, são tão comuns nos raros eventos em que
não estamos com ele. Todos se enriquecem com sua presença, sorriso amigo, e
estímulo.
Se quizessemos fazer uma figura de linguagem para homenagear este brilhante e

generoso jurista, o Ipê seria o melhor, pois se espalha por todo o Brasil cobrindo
de flores o verde local. Sim, Eladio pode ser comparado a uma árvore frondosa
e com destacadas flores, árvore cujas raízes profundas não negam sua sólida
formação cultural e ao mesmo tempo atestam que ele adere à terra, terra que
alimenta o saber ambiental, e constantemente aprofunda suas raízes, tanto
em busca da água, como para expandir aquilo que já sabe, generoso ao dividir
suas flores e sementes com todos que no caminho encontra. É um autêntico
sábio, que se alegra de compartilhar o que sabe, que se alegra por poder dedicar
uma vida ao bem comum, à arte de ensinar o que é bom, edificante, solidário e
profundo.
Quem sobrevoa a selva que as vezes é o Direito, sabe que naquela árvore
especial e bela -que é o Ipê - pode encontrar abrigo, orientação e a beleza da
resposta justa para as atuais e futuras gerações. Tudo em Eládio é verdadeiro,
aparenta e sustenta o que realmente crê; nada esconde, mas sim compartilha e
incentiva com genuína vontade de ajudar. À sombra dessa frondosa árvore estão
seus muitos alunos e admiradores, hoje seus caros e orgulhosos amigos, que
ostentam o privilégio de alimentarem-se da seiva do saber, da força gentil e da
alegria de viver, que está em Eladio.
Pai e avô dedicado, com sua filha Larissa e neto Pedro, queremos compartilhar o
privilegio de o homenagenar neste momento tão especial.
Querido Eladio, aceite de coração esses frutos e flores de seus orgulhosos e
agradecidos amigos e discípulos. Estamos todos aqui de coração, e somos
muitos, Planeta Verde e Brasilcon unidos a te homenagear!
Sílvia Cappelli, Ex-Presidente do Planeta Verde
Claudia Lima Marques, Ex-Presidente do Brasilcon
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1. DIMENSÃO FUNDAMENTAL ECOLÓGICA DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
ALINE OLIVEIRA MENDES DE MEDEIROS FRANCESCHINA
UNOESC CHAPECÓ
SADIOMAR ANTONIO DEZORDI
UNOESC CHAPECÓ/ CAPITÃO DO 5° BAT. DA PMA DE CHAPECÓ
VINÍCIUS ALMADA MOZETIC
UNOESC XANXERÊ/ ADVOGADO

1. INTRODUÇÃO
Este manuscrito aborda a questão da dimensão ecológica dentro do
princípio da dignidade da pessoa humana, ambos compreendidos como direitos
fundamentais natos e indispensáveis à vida do homem.
Primeiramente será efetuada uma análise ao conteúdo normativo da
dignidade da pessoa humana, analisando sua definição, colocação jurídica e
influência como direito fundamental.
Em segunda instância, será sopesado o direito constitucional
ambiental como expressão da própria dignidade da pessoa humana,
estabelecendo conceitos, diretrizes e enfatizando a importância do mesmo no
núcleo social, ante o princípio da solidariedade intergeracional, pois que, um ato
efetuado na atualidade, muitas vezes seguirá produzindo efeitos até as futuras
gerações, causando-lhes um mal, que a mesma nem ao menos presenciou, mas
que, porém, sofrerá suas seqüelas.
Por defluência, será analisado o direito ambiental no sentido de
extensão ao direito a vida, abordando sua crucial importância para o homem, bem
como salientando acerca da necessidade de promovê-lo, protegê-lo e garanti-lo,
pois que, de que adiantaria uma vida, se não fosse possível usufruir de um meio
ambiente sadio e equilibrado? No mínimo esta compreenderia uma possibilidade
de viver indigno, ou seja, contrário aos preceitos da norma Constituinte.
1.1. O CONTEÚDO NORMATIVO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Em vista do caráter abrangente do termo, consiste em uma tarefa difícil
encontrar um significado para p termo dignidade da pessoa humana em vista de
que seu conceito refere-se a contornos vagos e imprecisos, diferenciado por sua
imprecisão e porosidade, bem como por sua característica polissêmica. Assim,
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conforme expressa Sarlet1:
Uma das principais dificuldades, todavia – e aqui recolhemos a
lição de Michael Sichs – reside no fato de que no caso da dignidade da pessoa, não se cuida de aspectos mais ou menos específicos da pessoa humana (integridade física, intimidade, vida, propriedade, etc.), mas, sim, de uma qualidade tida como inerente a
todo o ser humano, de tal sorte que a dignidade – como já restou
evidenciado – passou a ser habitualmente definida como constituindo o valor próprio que identifica o ser humano como tal,
definição esta que, todavia, acaba por não contribuir muito para
uma compreensão satisfatória do que efetivamente é o âmbito
de proteção da dignidade, na sua condição jurídico normativa.

No entanto mesmo que não seja possível um estabelecimento de um
rol taxativo de violações a dignidade humana é algo real, visto que em diversas
situações é admissível evidenciar sua agressão e desrespeito, por tal motivo é
que doutrinadores afirmam ser mais fácil especificar o que a mesma não é, do que
é, assim como verifica-se que tanto a doutrina, quanto a jurisprudência cuidaram
no decorrer do tempo de estabelecer o núcleo protetivo de sua dimensão jurídico
normativa, mesmo que não possa se proclamar uma definição genérica e abstrata
em seu conteúdo.
Neste sentido, argumenta-se acerca da imprecisão de um conceito em
virtude de que tal ação não se harmonizaria com o pluralismo e a diversidade de
valores que se manifestam em um Estado Democrático de Direito, razão pela
qual, o respectivo autor manifesta que a limitação deste conceito encontra-se
em transformação e desenvolvimento, portanto, agregar a mesma um conteúdo
jurídico-normativo, reclama pelos órgãos estatais, uma invariável concretização e
fixação pelo fulcro constitucional.2
Cabe aqui ressaltar, com base na ideia basilar, que a dignidade, constitui
qualidade intrínseca do ser humano, sendo portanto, irrenunciável e inalienável,
compreendendo elemento que qualifica a pessoa humana e desta não pode ser
desvinculada, de tal forma que não se pode conjeturar uma possibilidade em
que determinado indivíduo venha a ser titular de uma aspiração a que lhe seja
outorgada a dignidade.
Esta, portanto, compreendida como qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo,
contudo (no sentido ora empregado) ser criada, concedida ou
retirada (embora possa ser violada), já que existe em cada ser
humano como algo que lhe é inerente. Ainda nesta linha de entendimento, houve até mesmo quem afirmasse que a dignidade
1
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 40.
2
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 41.
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representa ‘valor absoluto de cada ser humano, que, não sendo
indispensável, é insubstituível’.3

Por consequência, constata-se que a dignidade não existe apenas
onde é protegida pelo Direito e na medida em que este a reconhece, já que
previamente se classifica a mesma como preexistente e anterior a qualquer
especulação, no entanto, o Direito compreende meio crucial em sua proteção e
promoção, não sendo inegável a constatação de que se negou uma definição a
mesma em virtude de seu caráter de valor próprio e natural de todo e qualquer
ser humano. Irrefutável o fato de que a dignidade não depende de circunstâncias
concretas, pois que a mesma é inerente a pessoa humana, visto que todos, “são
iguais em dignidade, no sentido de serem reconhecidos como pessoa”, nunca
esta podendo ser objeto de desconsideração.
Nesta mesma linha, situa-se a doutrina de Gunter Durig, (...), onde que – a dignidade da pessoa humana consiste no fato de
que ‘cada ser humano é humano por força de seu espírito, que o
distingue da natureza impessoal e que o capacita para, com base
em sua própria decisão, tornar-se consciente de si mesmo, de
autodeterminar sua conduta, bem como o de formar sua existência e o meio que o circunda.4

Neste sentido, a luz do que promulga a Declaração Universal da ONU no
art. 1° “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito em
espírito e fraternidade.”5 Assim, verifica-se que o elemento basilar da expressão
da dignidade da pessoa humana encontra-se conduzida a doutrina Kantiana,
concentrando-se então, na autonomia e na garantia de autodeterminação do
ser humano, sendo esta considerada em abstrato, de maneira que até mesmo
o incapaz possua a mesma dignidade que qualquer outra pessoa. Ressalta-se
que não tenciona-se equiparar os seres humanos, mas sim, “a intrínseca ligação
entre as noções de liberdade e dignidade,”6 em vistas de que “a liberdade e, por
conseguinte, também o reconhecimento e a garantia de direitos de liberdade ( e
dos direitos fundamentais de modo geral) constituem uma das principais (senão
a principal) exigências da dignidade da pessoa humana.”7
De outra forma, a dignidade não pode ser considerada como atributo
3
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, em citação a K.
Stern, p. 42.
4
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 45.
5
Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU. Extraída do Sítio do MPF. Disponível
em: http://www.prr3.mpf.mp.br/imagens/boletim_info/dudh-onu.pdf. Acesso em 27.09.2014.
6
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 44.
7
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 45/46.
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inerente da pessoa humana, pois que, a mesma possui também um sentido
cultural, pois que compreende fruto do trabalho da humanidade, razão pela qual, “as
dimensões natural e cultural da dignidade da pessoa humana se complementam
e interagem mutuamente.” Fato este que foi consagrado por diversos Tribunais,
como exemplo utiliza-se o Alemão, ou seja, a mesma concretiza-se de forma
histórico-cultural.
Por esta razão, a dignidade da pessoa humana compreende limite e
liberdade de ação estatal, bem como da comunidade em geral, pois que a mesma
possui uma dimensão defensiva e outra prestacional, pois que, como condição
limitante, constata-se que a própria não pode ser negada, de outra forma, como
imposição estatal a própria reclama que este guie seus atos, tanto no sentido
de preservar, quanto de promover a dignidade, criando ações que possibilitem o
exercício pleno e fruível, sendo assim, dependente da ordem comunitária.
Desde logo, percebe-se (ao menos assim esperamos) que com o
reconhecimento de uma dimensão cultural e prestacional da dignidade não se
está a aderir à concepção da dignidade como prestação, ao menos não naquilo
em que se sustenta ser a dignidade não um atributo ou valor inato e intrínseco
ao ser humano, mas sim, eminentemente uma condição conquistada pela ação
concreta de cada indivíduo, não sendo tarefa dos direitos fundamentais assegurar
a dignidade, mas sim, as condições para a realização da prestação.8
Considerada então a dignidade como limite e tarefa, destaca Dworkin
que a mesma possui uma esfera ativa e outra passiva, ambas conectadas, de
forma que constituem um valor intrínseco a qualidade humana,9 de maneira que
mesmo aquele que perdeu a consciência da própria dignidade, merece dispô-la,
pois que o ser humano não pode ser rebaixado a objeto, ou seja, como instrumento
para fins alheios. Assim em conformidade com Kant o homem compreende um
fim em si mesmo estando, então impedido de servir arbitrariamente desta ou
daquela vontade.10 Ademais:
[...] a dignidade constitui atributo da pessoa humana individualmente considerada, e não de um ser ideal ou abstrato, razão pela
qual não se deverá confundir as noções de dignidade da pessoa
e de dignidade humana, quando esta for referida a dignidade
como um todo. Registre-se neste contexto, o significado da formulação adotada pelo nosso Constituinte de 1988, ao referir-se
à dignidade da pessoa humana como fundamento da Republica
e do nosso Estado Democrático de Direito. Neste sentido, bem
destaca Kurt Bayertz, na sua dimensão jurídica e institucional, a
8
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 48.
9
DWORKIN, Ronald. El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia
y la liberdad individual. Barcelona: Ariel, 1999, p. 307.
10
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, em citação a Kant,
p. 51.
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concepção de dignidade humana tem por escopo o individuo (a
pessoa humana), de modo a evitar a possibilidade do sacrifício
da dignidade da pessoa individual em prol da dignidade humana
como bem de toda a humanidade ou na sua dimensão transindividual.11

Convém salientar que neste manuscrito a dignidade será abordada em
sua concepção transindividual, ou seja em seu caráter de dignidade humana,
de maneira a evidenciar em que a qualidade do meio ambiente influencia para o
reconhecimento e promoção da mesma, ou seja, de que forma o meio ambiente
contribui para a efetividade do artigo primeiro da Carta Magna? Quais os benefícios
que o respeito ao meio ambiente trarão para as presentes e futuras gerações no
que tange a dignidade humana? É o que será expresso no próximo item.
1.1.1. UM DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL EM EXPRESSÃO À
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: UMA EVIDÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL
Assim sendo, entra em cena Pérez Luno, que no sentido de Werner
Maihofer, e na esteira Kantiana, sustentam uma dimensão intersubjetiva da
dignidade, partindo da conjugação do ser humano em sua convivência social,
sem que com este prisma o próprio encontre-se desvinculado de sua condição
individual em prol da comunidade, pois que acima da definição ontológica
de dignidade como atributo individual, convém considerá-la em sua forma
instrumental, considerando-a em seu caráter social, “fundada na participação
ativa de todos na ‘magistratura moral’ coletiva, não restrita, portanto, a ideia
de autonomia individual, mas que pelo contrário, parte-se do pressuposto da
necessidade de promoção das condições de uma contribuição ativa” atuando no
reconhecimento e proteção do contíguo de direitos e liberdades indispensáveis,12
como uma ponte dogmática, interligando os indivíduos entre si.
De qualquer modo, o que importa, nesta quadra, é que se tenha
presente a circunstancia, oportunamente destacada por Gonçalves Loureiro, de que a dignidade da pessoa humana - no âmbito
de sua perspectiva intersubjetiva – implica uma obrigação geral
de respeito pela pessoa (pelo seu valor intrínseco como pessoa),
traduzida num feixe de deveres e direitos correlativos, de natureza não meramente instrumental, mas sim relativos a um conjunto de bens indispensáveis ao ‘florescimento humano’.13

Percorridas mais de 4 décadas desde que a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), do lançamento de
11
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 52.
12
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 52/53.
13
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
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uma alerta sobre o destino tanto do planeta Terra quanto da espécie humana,
em um evento que “foi histórico e fez história. E na história, que é descrita e
analisada pelos prósperos, o passado se fez presente de alguma forma, mediante
o conhecimento que dele temos e as lições que dele herdamos.”14 Ocorre que
por milênios, não se falou nem cogitou acerca do Direito Ambiental, construindo
um vazio absoluto. Ademais:
Foi um vazio tenebroso e caótico, durante o qual e no qual, a
Terra se vinha ressentida da extinção gradual a que parecia condenada. O ser humano impunha-lhe ‘deveres’, mas lhe negava
direitos, qual filho pródigo e desnaturado, que arranca e extrai o
quanto pode sem retribuir com o necessário cuidado e carinho.
Ela chegou a beira da exaustão, quase ferida de morte. A Natureza, então, faz valer os seus direitos e impõe sérios deveres ao
Homem: é que a consciência da sustentabilidade deixou claro
que os direitos da espécie dominante somente podem ser assegurados pelo cumprimento dos seus respectivos deveres para
com o Planeta aparentemente dominado.15

Assim, “o lampejo que irrompeu da consciência humana em geral produziu
o clarão que se ateou na consciência jurídica através do Direito do Ambiente,
posto que, o direito em seu caminho ora rápido, ora lerdo, visa acompanhar as
transformações sociais, andando no encalço dos problemas da humanidade,
de maneira a transformar o ordenamento jurídico conforme as necessidades
sociais. Ocorre que a cada instante avista-se no horizonte, novas crises com
maior seriedade e de ação global em uma sociedade que, descrente, “insiste por
fechar os olhos e ouvidos para a realidade.” Por consequência, “nuvens pesadas
encastelam-se sobre os destinos do Planeta. Há um limite para o crescimento,
assim como há um limite para a inconsciência.”16 Foi neste instante, “que o brado
e a luz de Estocolmo se fizeram presentes,” conscientizando os seres humanos
de maneira ampla.
Por conseguinte, frente a situações cruciais, o Direito fora sacudido pela
questão Ambiental, fazendo com que a arvora da sistemática jurídica, recebesse
enxertos, produzindo, então um ramo novo, destinado a promover e proteger
um novo tipo de relação, ou seja, a relação da população com o mundo natural,
pois que, a Terra compreendendo um grande organismo vivo, o ser humano
compreenderia então sua consciência, ou seja, “o espírito humano é chamado a
fazer as vezes da consciência planetária.” Compreende o conhecimento jurídico
ambiental, seguindo através da ética e armado por meio da ciência, passando a
Constituição Federal de 1988. 4ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 54.
14
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1056.
15
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1057.
16
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1058.
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guiar os rumos do globo terrestre.
Nada obstante, acresce-se o direito ambiental por princípios próprios,
com âmago constitucional e com alicerce infraconstitucional, coadunando-se as
demais regras jurídicas de maneira a delimitá-los em seu respeito e consideração,
compreendendo um ramo especializado na antiga árvore jurídica.
Sim, um Direito especializado – e não autônomo -, posto ser
certo que o Direito é um só, no qual a influência recíproca e
a relação contínua entre os diversos ramos é inevitável. Como
qualquer outra ciência, ressalta Juraci Perez Magalhães, o Direito ‘não admite uma subdivisão mecânica das suas partes. É um
corpo vivo, cujos membros são todos eles conexos entre si, não
podendo assim nenhum ramo da ciência jurídica fazer abstração
dos outros. Em razão disso, os critérios utilizados para reconhecer se um direito é ou não autônomo carecem de fundamento
científico. ’Mais adequado, assim, falar-se em especialização do
que de autonomia. (Grifos do original).17

Pois que, em conformidade com Miguel Reale, “as disciplinas jurídicas
representam e refletem um fenômeno jurídico unitário, que precisa ser
examinado”18, pois que, um ramo se interliga ao outro, formando a árvore da
justiça. Não obstante, o Direito do Ambiente, compreende “um complexo de
princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta
ou indiretamente, possa afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global,
visando à sua sustentabilidade.”19
Para que se possa dar efetividade a esta disciplina jurídica, faz-se mister
o auxilio principiológico e normativo, como norteador, de maneira a proporcionar
um relacionamento harmonioso e equilibrado entre o ser humano e a natureza,
normatizando a sanidade ambiental em todas as suas formas (ambiente natural
e ambiente artificial), de cunho sancionador aplicáveis a lesões ou ameaça de
direito, pois que sua missão encarrega-se de conservar a vitalidade, capacidade
e diversidade de suporte do globo terrestre, para usufruto da sociedade
intergeracional.
Ocorre que devido ao progressivo quadro de degradação evidenciado
em toda a circunstância terrestre, o meio ambiente solidificou-se na colocação
de valor supremo da coletividade, passando a integrar-se ao conjunto dos direitos
fundamentais de terceira geração incorporados aos textos capitais dos Estados
Democráticos de Direito. Ascende-se como valor comparado ao da dignidade
humana e ao da democracia, de maneira que “se universalizou como expressão
da própria experiência social e com tamanha força, que já atua como se fosse
17
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1059.
18
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1059.
19
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p 1062.
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inato, estável e definitivo, não sujeito à erosão do tempo.”20
Ademais, “o reconhecimento do direito a um ambiente sadio configurase,” como uma extensão ao direito à vida (conforme será expresso no próximo
item), “quer sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres
humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência - a qualidade de
vida -, que faz com que valha a pena viver.21
Esse novo direito fundamental, reconhecido pela Conferência
das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972 (Princípio I), reafirmado pela Declaração do Rio sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento de 1992 (grifos do original) e pela Carta da
Terra de 1997 (Princípio 4), vem conquistando espaço nas Constituições mais modernas, como, por exemplo, as de Portugal, de
1976 (art. 66), da Espanha, de 1978 (art. 45) e do Brasil, de 1988
(art. 225).22

Realmente nosso legislador constituinte acrescentou no caput do art.
225, um novo direito fundamental da pessoa humana, coadunado as prerrogativas
individuais e coletivas expressas no art. 5° da Expressão Maior, cujo qual, faz
com que se desfrute amoldadas condições de vida em um ambiente saudável,
ou na disposição legal, ‘ecologicamente equilibrado’. Direito fundamental o qual,
nada desperdiça em substância por localizar-se topograficamente fora do Título
I (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), Capítulo I (Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos) da Epístola Magna, pois que a mesma admite como
tradicionalmente assegura o constitucionalismo brasileiro, a existência de outros
direitos, em conformidade com o art. 5, §2° da Carta Magna, que decorram “do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte.”23
Deveras, ‘o caráter fundamental do direito à vida torna inadequados enfoques restritos do mesmo em nossos dias; sob o direito
à vida, em seu sentido próprio e moderno, não só se mantém a
proteção contra qualquer privação arbitrária da vida, mas, além
disso, encontram-se os Estados no dever de buscar diretrizes
destinadas a assegurar o acesso aos meios de sobrevivência a
todos os indivíduos e todos os povos. Neste propósito, têm os

20
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1064/1065.
21
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1065.
22
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1065.
23
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 27.09.2014.
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Estados a obrigação de evitar riscos ambientais sérios à vida.’24

Em decorrência, a adoção deste princípio por nossa Carta Magna,
tencionou nortear toda a legislação vigente, dando uma nova conotação a mesma,
no intuito de fornecer uma interpretação coerente por meio da orientação políticoinstitucional então vigorante. É, indubitavelmente, um princípio transcendental
do sistema jurídico ambiental, brilhando com status de cláusula pétrea.
Por decorrência do princípio da solidariedade intergeracional, busca-se
“assegurar a solidariedade das presentes e futuras gerações, para que também
estas possam usufruir, de forma sustentável, dos recursos naturais.” De maneira
sucessiva, “enquanto a família humana e o planeta Terra puderem coexistir
pacificamente.”25
Em círculos ambientalistas e universitários, fala-se muito em
dois tipos de solidariedade: a sincrônica e a diacrônica. A primeira, sincrônica, (“ao mesmo tempo”), fomenta as relações de
cooperação com as gerações presentes, nossas contemporâneas. A segunda, a diacrônica (“através do tempo”), é aquela que
se refere às gerações do após, ou seja, as que virão depois de
nós, na sucessão do tempo. Preferimos falar em solidariedade
intergeracional, porque traduz os vínculos solidários entre as gerações presentes e com as gerações futuras.26

Perfaz-se a importância do bem exposto “ante a constatação de que a
generosidade da Terra não é inesgotável, e do fato de que já estamos consumindo
cerca de 30% além da capacidade planetária de suporte e reposição.”27 Posto que,
em conformidade com o Relatório Planeta Vivo 2010, da Rede WWF, constatase que “estamos vivendo além de nossas possibilidades, alimentando-nos de
porções que pertencem às gerações ainda não nascidas.”28 Ocorre que “os
custos do mau uso da natureza não devem ser debitados irresponsavelmente
na conta das porvindouras gerações. Seremos questionados e cobrados pelos
futuros ocupantes desta casa.”29
Esta problemática contem tamanha importância que diversas declarações
abordaram seu conteúdo em seu núcleo, é o exemplo da Declaração de Estocolmo
acerca do Meio Ambiente Humano (1972)30, cuja mesma expressou no Princípio
24
Antonio A. Cançado Trindade (apud MILARÉ, 2011, p. 1066).
25
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1066.
26
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1066.
27
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1066.
28
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1066.
29
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1066.
30
Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972.
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2 que os recursos naturais devem ser preservados, por meio de cuidadoso
planejamento em benefício da solidariedade intergeracional. Por consequência,
na Declaração do Rio de Janeiro a respeito do Meio Ambiente e Desenvolvimento
(1992)31, averbou o Princípio 3, destacando que o direito ao desenvolvimento
precisa desenvolver-se de forma a respeitar as presentes e futuras gerações.
No mesmo sentido, o ordenamento jurídico pátrio, salienta no caput do art. 225
da Epístola Maior, acerca da solidariedade intergeracional, impondo ao Poder
Público e a coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente em
conformidade com seus preceitos.32
É sabido que, no reino da natureza, há forças de atração e repulsa, havendo também predadores e presas; tudo, no entanto,
converge para o objetivo. Já entre os humanos, além daquelas
antinomias, é bem conhecida a força dos instintos cegos que
não obedecem nem a razão, nem a vontade esclarecida. Não

obstante, existe um destino comum a ser alcançado.33

Sem embargo, sempre haverá tensões, posto que é necessário
conscientizar-se que a solidariedade humana, “entre as pessoas e destas para
com o Planeta, é uma fonte do saber e do agir.” A mesma já fora prevista desde os
primórdios no ordenamento da natureza, sendo adotada como fundamento tanto
do ordenamento humano natural, quanto social, por corolário o ordenamento
jurídico a pressupõe e por consequência a solidariedade é vista como um valor
natural cultivado, compreendendo fonte para a ética e para o Direito.
Ante o exposto, verifica-se o prestígio que o meio ambiente possui para
a vida de qualquer ser humano, constituindo fator indispensável para a sadia
qualidade de existência, atuando em extensão ao direito a vida, compreensão
esta que será abordada com maior profundidade através do item a seguir.
1.1.1.1. DIREITO FUNDAMENTAL AMBIENTAL COMO EXTENSÃO DO
DIREITO À VIDA
Assevera Alexy que o direito possui dois elementos de definição,
compreendendo o da legalidade de acordo com o “ordenamento ou dotada de
autoridade e o da eficácia social.” Sendo que o direito depende unicamente do que
é estabelecido ou eficaz na ordem vigente, isto em conformidade com a teoria
positivista, já as contrárias (não positivistas) defendem a tese da vinculação, ou

Disponível em: http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_
Declaracao_Estocolmo.pdf. Acesso em 27.09.2014.
31
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: http://www.
onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Acesso em 27.09.2014.
32
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 27.09.2014.
33
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7ª Ed. rev. atual., e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1067.
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seja, o direito conectado com a moral.34 Ocorre que um positivismo legal estrito
é de certa forma ultrapassado, pois conforme a consciência da parte majoritária
dos doutrinadores, o fato de a lei e o direito coincidirem não constitui uma
constante, posto que “o direito não é igual à totalidade das leis escritas.”35 Posto
que, um direito pra ser pleno precisa compreender em seu sistema normativo a
legalidade, a eficácia social e a correção material.
Neste sentido destaca Streck, que “é preciso compreender que nos
movemos numa impossibilidade de fazer coincidir texto e sentido do texto
(norma), isto é, movemo-nos numa impossibilidade de fazer coincidir discursos
de validade e discursos de adequação”, posto que, no entendimento do
respectivo, “se o direito é um saber prático, a tarefa de qualquer teoria jurídica é
buscar as condições para a concretização de direitos e, ao mesmo tempo, evitar
decisionismos, arbitrariedades e discricionariedades interpretativas”.36
O mesmo acredita na ideologia de uma forma material substancial da
Carta Magna, pois que, para o próprio a promoção dos direitos fundamentais
sociais, compreende condição para a própria validade constitucional, posto
que, não se verificaria a necessidade de uma Epístola Maior caso a mesma não
possuísse aplicabilidade e poder de coerção, estabelecendo um compromisso
entre a Constituição e a sociedade em efetuá-la. Neste entendimento, Habermas
propõe um modelo de democracia constitucional que não tem como condição
prévia fundamentar-se nem em valores compartilhados, nem em conteúdos
substantivos, mas em procedimentos que asseguram a formação democrática
da opinião e da vontade e que exigem uma identidade política ancorada não mais
em uma nação de cultura, mas sim em uma nação de cidadãos.37
Por consequência, Habermas vê no Judiciário o centro do sistema jurídico,
mediante a distinção entre discursos de justificação e discursos de aplicação –
exigindo-se a exigência de imparcialidade não só do Executivo, mas também do
juiz na aplicação e definição cotidiana do direito, propondo então, um modelo de
democracia constitucional que não tenha como condição prévia fundamentarse nem em valores compartilhados, nem em conteúdos substantivos, mas em
procedimentos que asseguram a formação democrática da opinião e da vontade
e que exigem uma identidade política ancorada não mais em uma nação de
cultura, mas sim em uma nação de cidadãos.38
Sintetiza a tese procedimentalista que o Judiciário deveria assumir
o papel de um intérprete que põe em evidência, inclusive contra maiorias
eventuais, o direito produzido democraticamente, especialmente o dos textos
34
ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. Org. Ernesto Garzón Valdés... [et. al.].
trad. Gercélia Batista de Oliveira Mendes. - São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 4.
35
ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. Org. Ernesto Garzón Valdés... [et. al.].
trad. Gercélia Batista de Oliveira Mendes. - São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 10.
36
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias
discursivas. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P 69.
37
Habermas (apud STRECK, 2011 p. 85).
38
Habermas (apud STRECK, 2011 p. 83/85).
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constitucionais. No entanto, através do modelo substancialista – que em parte
subscreve o autor – trabalha-se a perspectiva de que a Constituição estabelece
as condições do agir político-estatal, possuindo em suas normas um caráter
diretivo, “é o constitucionalismo-dirigente que ingressa nos ordenamentos dos
países após a Segunda Guerra.”39
É implacável que, “com a positivação dos direitos sociais-fundamentais,
o Poder Judiciário passe a ter um papel de absoluta relevância, mormente no
que diz respeito à jurisdição constitucional”, posto que, “se existe algo que une
substancialistas como eu e procedimentalistas como Marcelo Cattoni é a defesa
da democracia, dos direitos fundamentais e do núcleo político essencial da
Constituição”, pois neste instante, somente “os caminhos é que são diferentes”.40
Habermas parte do pressuposto que os atos ligados à razão prática são
atos solipsistas, ligados à filosofia do sujeito, e, portanto, com estrutura prescritiva
a priori, dependentes de fundamentação posterior. “Assim os atos do mundo
prático dependerão dessa fundamentação anterior prévia, comprometendo-se
os indivíduos com pressupostos pragmáticos contrafactuais.”
[...] a verdade deixa de ser conteudística para ser uma verdade como idealização necessária. É uma verdade argumentativa,
atingida por consenso. Não há fundamentação válida de qualquer enunciado (norma) que não seja pela via argumentativa. A
fundamentação é prima facie, porque somente assim é possível
a universalização.41
Assim, “a constituição do ideal de fala tem como condição de
possibilidade o agir comunicativo” e não mais a subjetividade,
mas a própria linguagem funda a razão prática. Em virtude de
que, “o giro linguístico é resultado das rupturas provocadas por
Wittgenstein e Heidegger, que mostraram a impossibilidade de
fundamentar a razão”. É como se houvesse um novo “fundamento de validade de cunho paradigmático” que afeta todas as categorias do conhecimento.42

Neste consenso, “a razão prática sustentada nesse sujeito morreu
antes da possibilidade de sua substituição, estando formada, a partir de então,
na linguisticidade e no modo prático de ser-no-mundo.” Por decorrência, afirma
o autor que falta em Habermas uma dimensão fundamental que é o paradigma
da compreensão, da diferença ontológica pela qual entende que todo discurso
entitativo fundamenta-se, necessariamente, em outro discurso, da précompreensão, que chama de ontológico e não clássico.
39
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias
discursivas. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 88.
40
Apud (Streck, 2011, p. 88/91).
41
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias
discursivas. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 97.
42
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias
discursivas. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 99/101.
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Afasta a ideia do irracionalismo atribuído a Heidegger e a Gadamer,
justamente por ser a filosofia hermenêutica responsável por abrir o espaço de que
todo o argumentar é possível. Atinente a isso, enfatiza-se acerca da necessidade
de racionalizar-se sobre a importância crucial que possui o meio ambiente na
existência do homem, pois que, o próprio chega a ser considerado com extensão
do direito a vida.
Ocorre que, em conformidade com J.J. Rousseau (O contrato social),
a pessoa em seu estado natural, que compreende aquele em que não recebe
submissão estatal, seria egoísta e insegura, assim para conviver em sociedade
o mesmo elabora um contrato social, efetivando a ordem social.43 Formando um
corpo soberano (sociedade) através da multidão reunida, onde que os particulares
que o compõe não podem ter interesses contrários ao deste, assim o dever e o
interessem os remetem a se auxiliarem mutuamente. Ao pactuar este contrato,
o homem constitui regras de relação social, no então, não delimita acerca da
convivência exterior, pautando um agir do homem de forma desregulada e
indefinida, como se os recursos naturais fossem infinitos, primando sempre
somente a razão do homem, ou seja, colocando-se no centro do universo. E
assim seguiu no decorrer do tempo.
Nada obstante a natureza fora destituída de importância, como acima
exposto, ficando abandonada ao desrespeito e desmedida dos atos humanos,
até que incapaz de suportar tamanha desmoralização reage e entra em crise,
utilizando de sua linguagem para demonstrar as consequências da irracionalidade
e consumismo imoderado do homem (enchentes, alterações climáticas, etc.),
cobrando uma reação do ser humano, alertando-o sobre as consequências
trágicas de seu esquecimento e desvalor, foi então que Michel Serres, propôs
um novo modelo de convivência humana, na elaboração de um Contrato Natural
entre o ser humano e o meio ambiente, acrescentando a este último seus direitos
e proteção inerentes, preservando-o e o reconstituindo, pois que o homem age
sobre a terra como um parasita de modo que:
Na sua própria vida e através das suas práticas, o parasita confunde correntemente o uso e o abuso; exerce os direitos que a
si mesmo se atribui, lesando o seu hospedeiro, algumas vezes
sem interesse para si e poderia destruí-lo sem disso se aperceber. Nem o uso nem a troca têm valor para ele, porque desde
logo se apropria das coisas, podendo até dizer-se que as rouba,
assedia-as e devora-as. Sempre. abusivo, o parasita.44

Assim, mesmo o direito age em uma mão única em que prioriza e circunda
apenas as vontades da pessoa de maneira que a sociedade “apanha tudo e não
deixa nada”, pois que o efeito da normatividade jurídica é mínimo frente ao impacto
43
A ordem social é um direito sagrado, que serve de base a todos os outros. ROUSSEAU,
Jean Jacques. Do contrato social: princípios de direito público. Trad. J. Cretella Jr.e Agnes Cretella.
– 3 ed. rev.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 23.
44
SERRES, Michel. O contrato natural. Trad. Serafim Ferreira. Portugal: Editions François
Bourin, 1990, P. 63.
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destrutivo causado ao meio ambiente, mas ainda assim a balança da justiça luta
para contrabalancear os efeitos deste desequilíbrio abusivo, que leva consigo
a própria possibilidade de uma convivência equilibrada entre homem e meio
ambiente, de maneira a desestabilizar a sadia qualidade de vida, consumindo os
recursos naturais irrecuperáveis do meio ambiente, danificando a qualidade de
vida tanto das presentes quanto das futuras gerações. Para o respectivo autor
o mundo encaminha-se para seu fim, pois o direito atua limitando o parasitismo
entre os homens, porém, esquece de delimitar este mesmo parasitismo sobre
as coisas:
Resta-nos pensar num novo equilíbrio, delicado, entre esses dois
conjuntos de equilíbrios. O verbo pensar, próximo de compensar,
não conhece, que eu saiba, outra origem para além dessa justamente pesada. É a isso que hoje chamamos pensamento. Eis o
direito mais geral para os sistemas mais globais.45

A partir de então, o ser humano reaparece no mundo, ultrapassando
a racionalidade do local para o global renovando a relação com o planeta Terra,
“outrora o nosso dono e ainda há pouco o nosso escravo, em todo o caso sempre
o nosso hospedeiro e agora o nosso simbiota.” Enfatizando, um “retorno a
natureza”.
O que implica acrescentar ao contrato exclusivamente social a
celebração de um contrato natural de simbiose e de reciprocidade em que a nossa relação com as coisas permitiria o domínio e
a possessão pela escuta admirativa, a reciprocidade, a contemplação e o respeito, em que o conhecimento não suporia já a propriedade, nem a acção o domínio, nem estes os seus resultados
ou condições estercorárias. Um contrato de armistício na guerra
objectiva, um contrato de simbiose: o simbiota admite o direito
do hospedeiro, enquanto o parasita - o nosso actual estatuto condena à morte aquele que pilha e o habita sem ter consciência
de que, a prazo, se condena a si mesmo ao desaparecimento.46

Ocorre que “o direito de dominação e de propriedade reduz-se ao
parasitismo.” Enquanto, o direito de simbiose delimita-se pela reciprocidade,
assim, aquilo que a natureza entrega ao homem, o mesmo deve devolver a ela,
tornando-se então um sujeito de direitos. De maneira a respeitar e promover
o direito a vida de todo e qualquer ser humano, pois que sem os elementos
naturais, impossível seria a possibilidade da própria existência, tamanha a
fundamentalidade da questão para a sociedade, pois que o meio ambiente como
bem comum do povo, compreende como direito e dever de todos, garantido pela
própria dignidade da pessoa humana, posto que um viver longe de um ambiente
saudável coloca-se em contrariedade aos preceitos de um Estado Democrático
45
SERRES, Michel. O contrato natural. Trad. Serafim Ferreira. Portugal: Editions François
Bourin, 1990, P. 65.
46
SERRES, Michel. O contrato natural. Trad. Serafim Ferreira. Portugal: Editions François
Bourin, 1990. P. 65/66.
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de Direito, onde que a dignidade da pessoa humana entra como base afirmativa
de todos os direitos natos do homem, e dentre estes considera-se o alcance de
um meio ambiente sadio e equilibrado.
1.1.1.1.1 CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. Defende-se, então a fundamentalidade do respeito ao meio ambiente para a
própria promoção da sadia qualidade de vida do ser humano, pautado no fundamento da dignidade da pessoa humana como base afirmativa e efetiva de ação
socioambiental.
2. Ocorre que o núcleo basilar constitucional molda-se na dignidade da pessoa
humana como um direito próprio e intransferível do homem, onde que nenhum
ser humano poderá ser rebaixado ao estado de coisa, em extensão, certos direitos lhes são inalienáveis e dentre estes se encontra a prerrogativa de um meio
ambiente saudável e equilibrado.
3. Sendo este um Direito este intergeracional, em vista de sua crucial importância
as ações degradativas contemporâneas produzem resultados nas futuras gerações, causando um efeito atrasado, e muitas vezes irreparável, como o exemplo
de uma espécie em extinção, pois que, depois de extinta não há possibilidades
de retorno.
4. Desta feita, como o meio ambiente compõe um ciclo em que cada ser que
habita no espaço terrestre possui sua função para o funcionamento do próprio
planeta, extinta uma espécie, automaticamente, causará uma quebra naquele
ciclo, ocasionando efeitos, muitas vezes irreparáveis, no funcionamento natural
do planeta Terra.
5. É neste ponto que se enfatiza a importância de valorizar o meio ambiente, e
efetivar as leis em seu favor, pois que sua fundamentalidade compreende uma
extensão do direito a vida, como apregoado, pois que, sem o meio ambiente
natural, impossível seria a simples possibilidade de existência no globo terrestre.
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1. INTRODUÇÃO
A nanotecnologia representa fortes impactos nos últimos anos. O seu
potencial disruptivo faz com que grandes empresas dos mais variados ramos
invistam uma considerável soma de dinheiro no financiamento de pesquisas e
em processos de transferência tecnológica envolvendo nanomateriais.
As universidades e os centros de pesquisa de ponta, da mesma forma,
têm destinado boa parte da verba gasta em pesquisas na área tecnológica e em
aprimoramentos de técnicas de manipulação da matéria em nível nanométrico, e
na descoberta de novas aplicações para os nanomateriais.
A conjunção de esforços dos três principais agentes da inovação
tecnológica não acontece sem razão. A nanotecnologia, ao possibilitar que se
explorem características e propriedades da matéria de forma jamais realizada
até o momento, promete revolucionar os processos, os materiais e os produtos
na mais diversificadas áreas. Os nanomateriais já são, inclusive, aplicados de
forma significativa na fabricação de equipamentos utilizados na transmissão
e processamento de dados e no diagnóstico de doenças. Já se encontra à
disposição do consumidor diversos fármacos, cosméticos, produtos químicos e
alimentos contendo nano-objetos em sua formulação.
Neste contexto analisaremos os nanoprodutos, suas aplicações científicas
e comerciais, seus riscos para a saúde humana, versando sobre meio ambiente,
o mercado e cenário das nanotecnologias e as características pertinentes do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor para a proteção das relações de
consumo diante dos riscos das nanotecnologias.
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2. OS NANOPRODUTOS
A discussão e o estudo envolvendo partículas invisíveis a olho nu é
muito antiga, levando pensadores a considerarem o que dava origem à matéria
no planeta, questionamentos que certamente auxiliaram em descobertas
posteriores, como a do átomo.
A revolução da matéria proporcionada pelas nanotecnologias nas últimas
décadas torna necessário fornecer aqui elementos para sua compreensão.
Um conceito da National Science Foundation, dos Estados Unidos, traz que
a nanotecnologia é o “Desenvolvimento de pesquisa e tecnologia em níveis
atômico, molecular e macromolecular, em escala de aproximadamente 1-100
nanômetros”47
O que Feynman já argumentava em 1959 estava de acordo com as leis
da Física e da Química, alertando para as diferenças de reação dos materiais em
dimensões variadas.48
A compreensão do que é a nanotecnologia não pode ficar
alheia à exemplificação da escala. A unidade de medida de que se aproveita a
nanotecnologia é conhecida como nanômetro, um metro dividido por um bilhão,
(matematicamente representado por 1x10-9 m), a mesma escala dos átomos
e das moléculas. A ABDI informa que corpos microscópicos são, na verdade,
grandes quando comparados a corpos em escala nanométrica:
São necessários dez átomos de hidrogênio colocados um ao
lado do outro para termos apenas 1 nanômetro. É senso comum
considerar os vírus e as células brancas como entidades muito
pequenas. Entretanto, dentro da escala nanométrica, as células
brancas são enormes, dado que as entidades típicas tratadas
pela nanotecnologia geralmente estão entre 1 e 100 nm.49

Logo percebe-se que a escala ajuda na definição dos nanomateriais
e das nanotecnologias, ou seja, são também uma questão de tamanho.
Uma característica importante das nanotecnologias é que seus produtos não
precisam ser apresentados na escala nanométrica, mas sim conter elementos
nanotecnológicos em sua composição, e por isso envolvem diversos setores da
indústria.
Conhecer a escala métrica da nanotecnologia possibilita o reconhecimento
das propriedades que lhe são particulares. A ABDI atenta para o fato de que:
“os efeitos como gravidade, fricção, combustão, eletrostática (…) estão, na
intimidade, relacionados com a escala de tamanho.”50 Assim sendo, há grandes
47
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. Nanotechnology Definition. Estados Unidos, NSET,
Fevereiro de 2000. Disponível em: <http://www.nsf.gov/crssprgm/nano/reports/omb_nifty50.
jsp> Acesso em: 19 de Mar. de 2014. Tradução nossa.
48
ABDI. Cartilha sobre Nanotecnologia. Brasil, 2010.
49
ABDI. Cartilha sobre Nanotecnologia. Brasil, 2010, p. 12.
50
ABDI, op. cit. p. 13.
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chances de serem observados resultados completamente diferentes daqueles
envolvendo partículas nanométricas em comparação àqueles que envolvem
partículas maiores.
As nanopartículas podem diferir na sua classificação, sendo elas naturais,
incidentais ou engenheiradas, considerando-se, na essência, a forma de obtenção
de cada uma delas.51 Enquanto as naturais e incidentais são as que não envolvem
o elemento vontade do ser humano, mesmo podendo este contribuir para sua
formação, as nanopartículas engenheiradas geram as maiores preocupações pelo
fato de serem originadas pela exclusiva vontade do ser humano, com finalidades
preestabelecidas.
Quanto à sua aplicação, há uma infinidade de setores capazes de fazer
utilização de nanopartículas. Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial “o mercado total de produtos que incorporam nanotecnologias
(incluindo semicondutores e eletrônicos) atingiu US$ 135 bilhões em 2007,
devendo alcançar US$ 693 bilhões até o final de 2012 e cerca de US$ 2,95
trilhões em 2015”52 sendo que o setor químico ocupava a maior parcela. No
Brasil, em comparação a países como China, Taiwan, Coreia e Índia, o número de
patentes da nanotecnologia era, em 2007, bastante reduzido, sendo que o Brasil
ocupava a 25ª posição a nível global. Ainda assim, as pesquisas e a produção
estavam voltadas a setores importantes do desenvolvimento, como a química
e a petroquímica, além dos cosméticos e fármacos.53 Nesses últimos é que se
enquadram as inovações em protetores solares, produtos para recuperação da
pele, maquiagens, administração diferenciada de medicamentos como o drugdelivery e tratamentos para cânceres.54
Os segmentos do mercado que apresentam crescimento, a julgar
pelo lançamento de produtos contendo nanotecnologia são o energético, de
iluminação, o automobilístico, de embalagens, cosméticos, tecidos, fármacos e
de esportes.55
As nanotecnologias apresentam algumas soluções para problemas
ambientais através dos chamados Bens e Serviços Ambientais e são usadas,
na condição de BSAs, para auxiliar a recuperação de áreas degradadas, como
aquelas atingidas por efluentes industriais sem o devido tratamento, tendo sua
aplicação dependente da natureza dos danos e dos poluentes.56

51
PEREIRA, Reginaldo. A democracia e sua reinvenção para processos decisórios sobre
os riscos da nanotecnologia, 2013, 471 p. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal de
Santa Catarina. Florianópolis, SC, 2013.
52
ABDI. Panorama Nanotecnologia. Série Cadernos da Indústria ABDI – Volume XIX.
Brasil, 2010.
53
Idem.
54
ABDI, op. cit.
55
Idem.
56
ABDI. Relatório de acompanhamento setorial: Competitividade do setor de bens e
serviços ambientais. Brasil, 2012.
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O Brasil já possui um histórico de empresas trabalhando e desenvolvendo
nanotecnologia. Alguns dos produtos de destaque são a língua eletrônica, da
Embrapa, um sensor gustativo que avalia a qualidade de líquidos e identifica
sabores; o grafite da Faber Castell com nanopartículas organometálicas para
dar resistência, maciez e intensidade de cor; o n-Domp da Ponto Quântico,
um dosímetro de raios ultravioletas; a Biphor, da Bunge, uma tinta branca com
nanopartículas de fosfato amorfo de alumínio que serve de substituto para um
composto tóxico, sendo mais barato e dando maior durabilidade; a Prótese Arterial
da Nano Endoluminal, uma endoprótese para cirurgia aórtica que diminui o tempo
de internação do paciente; o True Life Silpure da Diklatex, nanopartículas de prata
aderidas ao tecido e que evitam mau odor, descolorações e manchas; o secador
de cabelos da Nanox/TAIFF com nanopartículas de titânio que eliminam fungos
e bactérias do ar; o Sistema de Liberação Controlada de Drogas da Nanocore,
sistema de nanocápsulas que aumentam a efetividade da droga com menores
concentrações e toxicidade e o Vitactive nanoserum antissinais de O Boticário,
um nanocosmético com sistema de liberação direcionada dos ingredientes ativos
nas camadas da pele.57
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em reunião de sua Diretoria
Colegiada DICOL, em março de 2014, efetuou um levantamento de produtos
que, quando do fornecimento de informações documentais para a concessão de
registro, informavam a utilização de nanotecnologia em sua composição, sendo
da ordem de 616, além de que os cosméticos eram quase 600.58
Em pesquisa realizada pela Diretoria de Inovação e Meio Ambiente
do Sistema FIRJAN, verificou-se que “o mercado de produtos com base em
nanotecnologia originalmente desenvolvidos no Brasil somou R$ 115 milhões
em 2010.”59
Os investimentos da indústria brasileira em nanotecnologia revelam,
além do interesse no desenvolvimento da inovação, os setores mais propensos a
receber injeções de recursos, formar parcerias em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) e qualificar mão de obra, elementos importantes e eficientes num processo
de desenvolvimento científico.
A exemplificação dos produtos fornecida tem por finalidade demonstrar
que a aplicação das nanotecnologias não se restringe a um setor, e que estas
apresentam enormes possibilidades de, futuramente, estar presentes em
diversos objetos de consumo, como já são conhecidos, mas aprimorados pelas
57
ABDI. Panorama Nanotecnologia. Série Cadernos da Indústria ABDI – Volume XIX.
Brasil, 2010.
58
ABDI. Agência avalia nanotecnologias para a saúde. Março de 2014. Disponível
em:<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/
assunto+de+interesse/noticias/agencia+avalia+nanotecnologias+para+a+saude> Acesso em:
02 abr. 2015.
59
FIRJAN. Nanotecnologia e a competitividade da indústria brasileira. Rio de Janeiro, 2011,
p. 1. Disponível em: <http://www.firjan.org.br/main.jsp?lumPageId=2C908CE9215B0DC4012179
3770A2082A&lumItemId=2C908CEC2F01DD5A012F306C71FF6D8E> Acesso em: 03 abr. 2015.
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nanotecnologias, ou ainda completamente repensados:
Acrescenta-se ao cenário econômico otimista, a perspectiva de
que os produtos desenvolvidos com base em nanotecnologia ganhem novas funcionalidades e tenham um desempenho aprimorado. Sob esta perspectiva, fica evidenciada a importância desse
mercado, não só pelos ganhos econômicos, mas também pela
possibilidade de garantir a competitividade da indústria no futuro.60

Dado que as nanotecnologias passaram a fazer parte da indústria
e do mercado brasileiros, é necessário erigir os questionamentos sobre os
riscos por elas apresentados aos pesquisadores, trabalhadores e também ao
consumidor.
3. NANOTECNOLOGIAS E RISCO
Apesar dos avanços de mercado, do desenvolvimento da indústria e
da revolução dos materiais – vantagens para a economia e para a ciência – as
nanoestruturas podem representar grande risco para a saúde humana e para a
segurança ambiental.
O risco, para Cass Sustein, é a forma como a sociedade em geral
expressa aquilo que ele chama de aversão à perda. A aversão à perda é a
sensação responsável por fazer com que as pessoas temam mais uma perda do
que esperem por benefícios relacionados a algum evento ou atividade. Ele aduz
que “uma perda em relação ao status quo parece muito pior do que um ganho
em relação a esse mesmo status quo.”61
A ANVISA, aplicando o risco à questão sanitária determina que “Risco
sanitário é a probabilidade que os produtos e serviços têm de causar efeitos
prejudiciais à saúde das pessoas e das coletividades.”62
Assim sendo, o risco pode ser definido como o temor das incertezas
relacionadas a processos, produtos ou atividades, sendo estes conhecidos da
população ou não, mas que levam a sociedade a considerar mais seus possíveis
prejuízos do que seus avanços e benefícios.
A percepção dos riscos pela população em geral é bem diferente da
percepção dos especialistas, sendo que ambas observações, do leigo e do
expert, em suas especificidades, apresentam importante papel na análise das
nanotecnologias. Enquanto os especialistas analisam o risco e a necessidade
60
FIRJAN. Nanotecnologia e a competitividade da indústria brasileira. Rio de Janeiro, 2011,
p. 9. Disponível em: <http://www.firjan.org.br/main.jsp?lumPageId=2C908CE9215B0DC4012179
3770A2082A&lumItemId=2C908CEC2F01DD5A012F306C71FF6D8E> Acesso em: 03 abr. 2015.
61
SUSTEIN, Cass R. Para além do princípio da precaução. Revista de Direito Administrativo,
vol. 259 jan/abr 2012, p. 49.
62
ANVISA. Risco sanitário. Brasília, [20--] Disponível em <http://s.anvisa.gov.br/wps/s/r/
kG8> Acesso em: 03 abr. 2015.
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de regulação das atividades envolvendo nanoestruturas visando a segurança da
população, os leigos podem avaliar o controle como uma restrição aos benefícios
dos produtos.63
O que provoca a incerteza científica quanto aos riscos das
nanotecnologias é a alteração nas propriedades físicas e químicas – decorrentes
da diminuição do tamanho e aumento da área superficial de contato e reação
das nanoestruturas –, citando Arline Arcuri, no “estado de aglomeração, forma,
proporcionalidade, dureza, estrutura cristalina, deformidade, composição química,
área superficial, porosidade, carga química da superfície, tipo de modificação da
cobertura e solubilidade em água e em gordura.”64
Sabendo-se que cada uma destas propriedades da matéria pode
apresentar diferenças por conta do tamanho das nanopartículas, parece razoável
concordar com a aversão à perda, principalmente se esta for relacionada à saúde
e ao meio ambiente.
A atividade química das nanopartículas é muito maior que a das
partículas no estado bulk, ou macroscópico e sólido, e a contaminação pode
ocorrer, no caso de animais e seres humanos, pelas vias respiratórias, por
ingestão, absorção cutânea, entre outros.65
Informações a este respeito se devem a avaliações toxicológicas,
sendo a Toxicologia, “ciência que combina conceitos e métodos de várias áreas
do conhecimento, para estudar os efeitos nocivos ou adversos de agentes de
natureza física, química ou biológica sobre os seres vivos e o meio ambiente,
tendo como meta diagnosticar, tratar e prevenir a intoxicação.”66 Deste modo
a Toxicologia apresenta relação direta com a determinação da nocividade das
nanotecnologias, do ponto de vista da publicização dos resultados de estudos e
avaliações de risco, visando a proteção do ser humano e do ambiente em que
este vive.
Uma entrevista com o pesquisador da UNISINOS, Wilson
Engelmann, revela o seguinte:
Já é de conhecimento da ciência que existem duas categorias de
nanopartículas, uma biodegradável e outra não biodegradável. A
primeira corresponde ao grupo de substâncias seguras, enquanto a segunda ainda é duvidosa e representa risco de contaminação. “O que acontece é a chamada bioacumulação”, explica o
pesquisador. “Os seres humanos ingerem essas partículas, em
especial as não biodegradáveis, ou as absorvem pela respiração
ou pele, mas não as eliminam integralmente do organismo. Assim, há uma acumulação desses fragmentos nos órgãos.” Como
63
ABDI. Subsídios para a problemática dos riscos e regulação. Brasil, 2011.
64
ARCURI, Arline. Avaliação e Prevenção da exposição aos materiais nanoestruturados.
Fundacentro, 2008, 53 diapositivos, color, p. 26.
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ABDI. Subsídios para a problemática dos riscos e regulação. Brasil, 2011.
66
Idem, p. 17.
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são elementos desconhecidos pelo corpo, o sistema imunológico falha em proteger a saúde da pessoa.67

A tentativa de traçar com exatidão os riscos das nanoestruturas
e nanopartículas tem avançado, mas os resultados em seres humanos, por
exemplo, ainda podem ser considerados inconclusivos por alguns fatores, como
a presença de “dados ecotoxicológicos limitados [que] criam, na verdade, grande
dificuldade para uma avaliação sistemática do impacto das nanopartículas nos
ecossistemas.”68
A quase imperceptível linha que divide os benefícios dos
riscos é motivo de preocupação, mas não motivo de alarde. O mercado das
nanotecnologias tem se desenvolvido com certa liberdade, no caso do Brasil,
sem regulação específica, o que pode ser economicamente favorável, mas
representar, ao mesmo tempo, prejuízos ambientais e de ordem sanitária.
Neste sentido a Nanotoxicologia já se apresenta intimamente
relacionada com as futuras decisões políticas advindas de órgãos de controle
e regulação que detenham competência para tratar das nanotecnologias, que
terão como objetivo a promoção de um desenvolvimento de pesquisa e mercado
sadios, sem comprometer a economia além do necessário.
A seguir faremos uma abordagem do mercado e do cenário das
nanotecnologias.
4. ASPECTOS DE MERCADO E O CENÁRIO DAS NANOTECNOLOGIAS
Existem muitas perspectivas do potencial de mercado em que as
nanotecnologias protagonizam, visto que os investimentos vêm se tornando cada
vez mais expressivos no desenvolvimento de produtos e suas especificidades, e
considerando a amplitude de campo da utilização da tecnologia.
Na esfera acadêmica Universidades como a Federal do Rio de Janeiro
a PUC-Rio, a Federal de Minas Gerais e a PUC da Cidade de São Paulo
mantém laboratório de pesquisas na área oferecem especialização de natureza
multidisciplinar em um curso de maior reconhecimento permitindo posterior
especialização na área de nanotecnologia, também nos níveis de mestrados e
doutorados no Brasil contribuem para a ampliação de perspectivas de confiança
de mercado através da divulgação das novas tecnologias por meio de artigos
científicos tem refletido em investimentos.69
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OLIVEIRA, Pâmela. Nanotecnologia pode trazer complicações à saúde humana e ao
meio ambiente: Pesquisadores propõe seguro para dar conta de efeitos negativos de produtos
desenvolvidos em escala nano, o que inclui vestuário e até alimentação. Jul 2014. Entrevista.
Disponível em: <http://www.unisinos.br/noticias/pos-graduacao/nanotecnologia-pode-trazercomplicacoes-a-saude-humana-e-ao-ambiente> Acesso em: 03 abr. 2015.
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ABDI, op. cit, p. 18.
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MOREIRA, Eliane Cristina P. Nanotecnologia e Regulação: as inter-relações entre o Direito
e as ciências. Editora Gráfica, 2006.
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A Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul e a Universidade Federal de Santa Catarina também são instituições com
publicações que se enquadram na temática das nanotecnologias e regulação. A
FUNDACENTRO, de São Paulo, possui prepostos e pesquisadores atuando na
área, principalmente na regulação norteada pela segurança do trabalhador no
meio ambiente do trabalho.
Cabe mencionar que o país encontra-se numa situação de necessidade
em constituir base para sistemas de armazenamento referente ao quadrante no
setor de inovações de mercado dos produtos e pesquisas envolvendo bases da
tecnologia tratada, bem como estudos de prospecção tecnológica vinculados com
aspectos de gestão estratégica comercial, que deverão apresentar os primeiros
registros concretos de caminhos rumo à escolhas assertivas sobre nichos em
nanotecnologias, e posterior sincronização de estreitar relações entre pesquisas
e setor de produção comercial, e surgimento de especulações e segurança de
mercado.
Ademais, diante de um avanço discutido em que a nanotecnologia vem
sendo apresentada e exposta perante o mercado e a sociedade consumerista, o
sistema jurídico se depara com incógnitas ao tratar das exigências de parâmetros
normativos como fonte norteadora de políticas públicas no momento de
estabelecer diretrizes concretas de mercado no âmbito de limitação tecnológica
e científica. Inclusive no que diz respeito às questões de propriedade material
e as de caráter intelectual, devidamente reconhecidos, se faz presente a
oportunidade de debate envolvendo o público, como já ocorreu nos casos da
utilização de agrotóxicos, alimentos transgênicos e da biotecnologia, nos estudos
com células-tronco. A proximidade da ciência com as grandes corporações gera
uma forte pressão sobre o poder político para evitar qualquer regulamentação
contra os interesses do mercado, usando o princípio da precaução como
uma forma de proteção da dignidade da pessoa humana enquanto princípio
constitucional ético e fundamental.70
Adentramos assim na discussão legal acerca da proteção do consumidor
nas relações de consumo que envolvem os riscos da nanotecnologia para a saúde
e para o meio ambiente.
5. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PROTEÇÃO DOS RISCOS
DA NANOTECNOLOGIA
Para além da saúde dos trabalhadores e da segurança laboratorial, o apelo
comercial dos nanoprodutos pode maximizar resultados degradantes à saúde de
consumidores impulsionados por promessas veiculadas sem a devida certeza
científica.
A utilização de nanopartículas de prata para melhorar tecidos, remover
manchas e evitar odores – como abordado em seção anterior – parece, a princípio,
70

ABDI. Cartilha sobre Nanotecnologia. Brasil, 2010.
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um benefício, mas é facilmente questionada quando a mesma categoria de tecido
é utilizada na confecção de peças íntimas de vestuário, elevando uma vez mais
o risco de interações danosas à saúde envolvendo a nanotecnologia e o corpo
humano.
Neste sentido é justo analisar a legislação consumerista brasileira
aplicável aos produtos da nanotecnologia na defesa de direitos inerentes à saúde
humana.
A Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, é certamente um instrumento de grande valor jurídico,
responsável pelo resguardo das relações de consumo dos diversos setores do
mercado, que traz em seus 119 artigos, divididos em seis títulos, a estrutura
brasileira primária para a tutela dos direitos e responsabilidades dos agentes de
tais relações.
Serão destacados artigos de relevância da referida lei cuja aplicabilidade
pode enquadrar o caso das nanotecnologias de forma total ou que respondam às
suas demandas com certa satisfatoriedade.
Seus artigos segundo e terceiro abordam, respectivamente, a
personificação do consumidor e do fornecedor, sendo consumidores as
pessoas físicas ou jurídicas que adquirem ou utilizam um produto ou serviço
como destinatários finais, e fornecedores aqueles que “desenvolvem atividades
de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.”71
O CDC reconhece o consumidor como a parte vulnerável no mercado de
consumo, e tem isto como princípio norteador da Política Nacional de Relações
de Consumo, bem como a “harmonização dos interesses dos participantes
das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com
a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a
viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica”72 Assim, como o
desenvolvimento econômico traz mudanças nos diversos cenários da economia,
a defesa dos direitos do consumidor não pode ficar alheia à mudança, mas deve
acompanhar aquela com vistas a respeitar a harmonia a que se refere a PNRC.
As nanotecnologias são inegavelmente um avanço científico que chega
a ser cotado como uma revolução, e precisam ter acompanhamento legal. O
óbice a esta questão é justamente a discussão envolvendo seus riscos, os quais
precisam ser delimitados e especificados para que a segurança das relações
de consumo em que estiverem presentes as nanotecnologias seja legal e
validamente orientada.
Nesta direção o CDC informa um dos direitos básicos do consumidor,
71
BRASIL. Código do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L8078compilado.htm> Acesso em: 03 abr. 2015.
72
Idem.
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presente no inciso terceiro de seu artigo 6º: “a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes sobre o preço, bem
como sobre os riscos que apresentem”73 sendo que a redação deste artigo foi
dada por uma lei de 2012, a 12.741.
Vê-se pelo exposto que o legislador, expirados vinte e dois anos da
publicação do CDC, passou a considerar a informação de risco dos produtos
como direito destinado a quem os consome. Apesar de, expondo o fato dessa
maneira, parecer ilógico no cenário das relações de consumo que a parte mais
vulnerável devesse, até então, por si só constatar os riscos, é o que se depreende
da inovação da norma.
Expor o fato desta maneira nos permite aplicar este momento específico
do Direito Brasileiro às nanotecnologias, dizendo que a percepção dos riscos
dos nanoprodutos ficava, antes de 2012, completamente a cargo do adquirente
ou utilizador de tais produtos como seu destinatário final, além de que não lhes
poderia exigir de acordo com o CDC senão com base principiológica (isto gera
inclusive uma questão jurídica se o fornecedor dos produtos da nanotecnologia
não puder expor seus riscos, algo com certa probabilidade de acontecer pautada
nas informações fornecidas até o momento).
Ainda que até agora não houvesse menção, é impossível tratar esta
questão sem considerar o sistema jurídico de regulação das atividades da
indústria, esta que em determinado momento figura como agente das relações
de consumo. A exacerbação do fato de o CDC somente incorporar a informação
do risco como direito do consumidor vinte e dois anos depois de sua publicação
é utilizada aqui para demonstrar que a totalidade da proteção do consumidor
no Brasil não se restringe aos seus termos, embora a explicação para isto se
encontre em um de seus artigos. O artigo 7º, caput, preceitua que:
Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil
seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos
expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem
como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e equidade.74

Considera-se assim que há respostas legais para o controle das
nanotecnologias fora da legislação específica de consumo, especialmente
originadas dos regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
nacionais, e por tratados internacionais, na temática sanitária e ambiental.
Podem-se elencar as especificidades das nanociências e seus produtos
como demandantes de enquadramento em legislação específica (nacional ou

73
Ibidem. Grifo nosso.
74
BRASIL. Código do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L8078compilado.htm> Acesso em: 03 abr. 2015. Grifo nosso.
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internalizada) ou em normas regulamentares, originadas com base em estudos
técnicos, que tratem inteiramente da matéria, desobrigando o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor da tarefa de, aos seus quase vinte e cinco
anos, responder a cada inovação tecnológica que se apresente no mercado, sem
eximir os fabricantes e fornecedores de regras gerais como aquelas estabelecidas
dos artigos oitavo ao décimo, em cujas redações se identifica o risco, a quem
compete e a maneira de informá-los.
Cabe dizer que uma das fundamentações para isto é que o veto de
artigos do CDC prejudica uma proteção específica contra produtos ainda que não
notadamente nocivos, como o caso do inteiro teor do artigo 11, que predizia o
seguinte:
O produto ou serviço que, mesmo adequadamente utilizado ou
fruído, apresenta alto grau de nocividade ou periculosidade será
removido imediatamente do mercado pelo fornecedor, sempre
às suas expensas, sem prejuízo da responsabilidade pela reparação de eventuais danos.75

Tem-se que a função do Código é tratar de forma geral as relações de
consumo, estabelecendo obrigações para seus atores ao mesmo tempo em
que lhes assegura defesa, sem, no entanto, setorizar mais a sua atuação. Assim
considerando, o Código, sem prejuízo do que tratam outros regimentos, mantémse regrando o que em sua criação foi proposto: a proteção do consumidor, mas
deve apresentar relação direta com aqueles e com órgãos de regulação, o que
pode apresentar falhas de comando.
Neste contexto cabe dizer que existem, em tramitação no Congresso
Nacional, projetos de lei acerca da instituição de iniciativas regulatórias das
nanotecnologias, proposta pelo Deputado Sarney Filho, o de Nº 6.741/2013, que
“Dispõe sobre a Política Nacional de Nanotecnologia, a pesquisa, a produção, o
destino de rejeitos e o uso da nanotecnologia no país, e dá outras providências.”76
Encontra-se em processo de apreciação do Relator Designado, Dep. Bruno
Covas (PSDB-SP) membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, e do mesmo proponente encontra-se em tramitação o PL 5133/2013,
tratando da seguinte ementa: “Regulamenta a rotulagem de produtos da
nanotecnologia e de produtos que fazem uso da nanotecnologia.”77 Também
aguarda deferimento de relator designado, este não membro da comissão.
É possível dizer que já houve movimentação brasileira na direção do
NanoReg, uma iniciativa internacional com fins de regulação específica das
nanotecnologias, ainda em discussão.
Por vezes o princípio da precaução é citado nas áreas da nanotecnologia,
75
Idem.
76
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de Leis e outras Proposições. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=600333> Acesso
em: 3 abr. 2015.
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visto que, conforme comentado, a produção com base nanotecnológica ainda
não possui regulamentação formal brasileira, na esfera jurídica ambiental tem por
finalidade prever como se posicionar antecipadamente nas ocasiões em que o
meio ambiente possa sofrer impactos e destruição. Em situações de não haver
certeza sobre o fato, o princípio pode ser aplicado, segundo Alexandra Aragão:
i) quando ainda não se verificaram quaisquer danos decorrentes
de uma determinada atividade, mas se receia, apesar da falta de
provas científicas, que possam vir a ocorrer; ii) quando havendo já danos provocados ao ambiente, não há provas científicas
sobre qual a causa que está na origem dos danos; iii) ou ainda
quando apesar de existirem danos provocados ao meio ambiente, não há provas científicas sobre o nexo de causalidade entre
uma causa possível e os danos verificados.78

Alexandra Aragão, quando escreve sobre o processo de aplicação
do princípio da precaução, argumenta que “(…) há questões de governança
dos riscos que devem ser resolvidas.”79 Diz ela que a Europa toma por base
principiológica governamental a eficácia, a participação, a abertura, a coerência e
a transparência.
Segundo o Direito Administrativo brasileiro, o Regime Jurídico
Administrativo abarca como princípios mais próximos àqueles citados por
Alexandra Aragão, de aplicação na Europa, a eficiência, a supremacia do interesse
público, a publicidade, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade.80
Assim, conhecer as possibilidades de aplicação do Princípio 15 da
Declaração do Rio faz ressaltar uma vez mais o fato de que o CDC por si só não
é capaz de regular uma área tão específica, ainda mais quando se desfaz de
dispositivos legais que garantiam proteção à saúde pública e ambiental, aspectos
subjetivamente compreendidos na antiga redação do artigo 11. Sua mensagem
de veto é, no mínimo, contraditória:
O dispositivo é contrário ao interesse público, pois, ao determinar a retirada do mercado de produtos e serviços que apresentem “alto grau de nocividade ou periculosidade”, mesmo quando
“adequadamente utilizados”, impossibilita a produção e o comércio de bens indispensáveis à vida moderna (e.g. materiais radioativos, produtos químicos e outros). Cabe, quanto a tais produtos

78
ARAGÃO, Alexandra. Direito comunitário do ambiente. Cadernos CEDOUA. Coimbra,
Almedina, 2002p. 19-20.
79
Idem. Tradução nossa.
80
DI PIETRO, Maria S. Direito Administrativo/ Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 27 ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
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e serviços, a adoção de cuidados especiais, a serem disciplinados em legislação específica.81

Se a nanotecnologia, como cotada, é uma revolução que impactará
toda a sociedade, a mensagem de veto afirma que deve ser regulada de forma
específica, mas retira, ao mesmo tempo, o caráter securitário do CDC nas
relações de consumo de produtos da nanotecnologia.
Conforme esclarece o assessor da ANVISA e coordenador do Comitê
Interno de Nanotecnologia – CIN, Pedro Canisio Binsfeld, a Agência busca suporte
e informações capazes de fortalecer as bases técnicas de esclarecimento para
construir os fundamentos de regulação dos produtos nanotecnológicos: “A Anvisa
participa de fóruns de Coalizão Global para Pesquisa em ciências Regulatórias que
tratam o tema nanotecnologias, servindo como uma base científica orientadora
para o desenvolvimento das novas tecnologias no Brasil.”82
Sabe-se que muitos produtos cosméticos e medicamentos estão entrando
no mercado brasileiro contendo nanotecnologias. Batista e Pepe relacionam sua
questão de controle e regulação com a conscientização e informação de todos
os envolvidos, desde pesquisadores até os consumidores, erigindo o princípio
da precaução, sugerindo o acompanhamento dos resultados decorrentes da
utilização dos referidos produtos, o que pode auxiliar no processo de regulação.83
Assim analisando, o Regime Jurídico Brasileiro muito se aproxima
daquele levantado por Alexandra Aragão, o que enseja a aplicabilidade do princípio
da precaução, possibilitando também, através de normas regulamentares de
órgãos nacionais competentes e leis, a regulação específica, numa conjunção de
esforços das casas legislativas, da participação popular e envolvimento daqueles
diretamente relacionados com a área das nanotecnologias, defendendo as
relações jurídicas de consumo e aquelas entre o homem e o meio ambiente.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 As nanotecnologias, em função de sua escala de tamanho, representam um
grande avanço científico pela revolução dos materiais e poder disruptivo para aplicação em produtos com características diferenciadas, sendo objeto de estudo
de diversas ciências que, à sua medida, dão subsídios para sua compreensão e
controle.
81
BRASIL. MENSAGEM Nº 664, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm> Acesso
em: 7 abr. 2015. Grifos nossos.
82
ABDI. Nanotecnologia: governo, indústria e academia debatem regulação. 2014.
Disponível em: <http://www.abdi.com.br/Paginas/noticia_detalhe.aspx?i=3813> Acesso em: 3
abr. 2015.
83
BATISTA, Ariane de Jesus S; PEPE, Vera Lúcia E. Os desafios da nanotecnologia para a
vigilância sanitária de medicamentos. Ciência e Saúde Coletiva. Vol. 19, n. 7. Rio de Janeiro, Jul
2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014197.02462013> Acesso em: 5 abr.
2015.
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6.2 Os produtos que contém nanotecnologia já alcançaram o mercado brasileiro e estão presentes em diversos setores da indústria, movimentando vultosas
quantias no desenvolvimento de inovações que são apresentadas ao mercado
em resposta à demanda por produtos diferenciados, suprindo necessidades nas
mais diversas áreas, como a saúde, cercada de olhares críticos.
6.3 Os riscos da nanotecnologia, ainda em estudo, se enquadram no conceito de
aversão à perda, de acordo com Sustein, pois a sociedade acadêmica, em primeiro momento, teme mais as eventuais perdas referentes a estas tecnologias, do
que considera seus possíveis benefícios, a julgar pela demanda de dados ecotoxicológicos precisos sobre eles.
6.4 Todavia, observa-se que a falta de regulação e de parâmetro de segurança
acabam permitindo um avanço da nanotecnologia sem que haja os cuidados necessários com o meio ambiente humana.
6.5 O CDC por si só não será capaz de regular todas as relações de consumo dos
produtos da nanotecnologia enquanto este suprimir obrigações dos fornecedores quanto aos riscos dos produtos, dependendo estes de legislação específica
nacional ou internalizada através de acordos internacionais.
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3. A RELAÇÃO ENTRE A JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL
E A DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS
PERIGOSOS
AMANDA MACHADO SORGI
Acadêmica do terceiro ano do Curso de Direito da Universidade Estadual de
Londrina - UEL
JULIANA MACHADO SORGI
Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de
Londrina – UEL

1. INTRODUÇÃO
O estudo do meio ambiente à luz da justiça socioambiental requer que
analisemos a necessidade de construção de um modo de vida sustentável que
não somente respeite os limites dos recursos naturais, mas que enxergue a
questão ambiental inserida em um contexto no qual se deva buscar a efetivação
da Justiça, da igualdade e da distribuição.
Isto porque o desenvolvimento urbano e tecnológico vivenciado pelo
planeta nas últimas décadas provocou, enquanto efeito colateral, o crescimento
do montante de resíduos gerados pela população mundial, que tende a crescer
concomitantemente com a evolução da renda e do consumo e da mudança de
hábitos associados à urbanização.84
Como resultado, a questão do lixo urbano transformou-se em um dos
grandes desafios ambientais contemporâneos85, principalmente quando o
enfoque transcende a problemática ambiental para encarar também as facetas
sociais e éticas do problema. Essa visão ampla e contextualizada, defendida
pela justiça socioambiental, trabalha com a busca pelo equilíbrio do ônus sofrido
pela sociedade em decorrência dos problemas ambientais, de forma a, por um
lado, reduzir os danos ao mínimo possível e, por outro, a não permitir que tal
ônus recaia mais pesadamente sob a população de baixa renda, refletindo as
desigualdades do nosso sistema econômico.

84
T. JÚNIOR, Rudinei; SAIANI, Carlos César Santejo. Manejo dos Resíduos Sólidos no
Brasil: desigualdades e efeitos sobre a saúde. In: JÚNIOR, Rudinei T.; SAIANI, Carlos César
Santejo; DOURADO, Juscelino (org.). Resíduos Sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da
Lei Federal nº 12.305. Baurueri: Minha Editora, 2014. p. 4.
85
KUWAHARA, Mônica Yukie. JÚNIOR, Rudinei T.; SAIANI, Carlos César Santejo;
DOURADO, Juscelino (org.). Resíduos Sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da Lei Federal
nº 12.305. Baurueri: Minha Editora, 2014. p. 55.
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Nessa problemática, enquadra-se a questão da disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos gerados pelo desenvolvimento. Como
resíduo sólido é considerado qualquer lixo, refugo, lodo, lama e borra resultante
de atividades humanas de origem doméstica, profissional, agrícola, industrial,
nuclear ou de serviço, que neles se depositam, com a denominação genérica
de lixo, o que se agrava constantemente em decorrência do crescimento
demográfico os núcleos urbanos e especialmente das áreas metropolitanas.86.
Por si só, o adequado recolhimento, tratamento, transporte e eliminação
ou armazenamento dos resíduos sólidos já se trata de um problema de saúdepública, vez que o manejo inadequado pode vir a ensejar riscos à saúde humana
e ao equilíbrio do meio-ambiente. A situação se agrava quando se considera a
destinação dos rejeitos sólidos tidos como perigosos, que, dada a sua quantidade,
concentração ou características físicas, químicas ou infecciosas, possam causar
um incremento da mortalidade ou de enfermidades, além de riscos ao meioambiente87.
A periculosidade destacada, verificada nestes rejeitos, torna ainda mais
importante que se discuta seu processo de manejo e depósito sob o prisma
sugerido pela justiça socioambiental. É preciso observar que os riscos à saúde
pública e ao meio-ambiente saudável nestes casos são altíssimos, sendo
inadmissível que se transfira os reveses acumulados por toda sociedade às suas
camadas menos favorecidas, especialmente quando se trata de contato com
resíduos classificados por norma técnica como perigosos.
Assim, em matéria de planejamento urbano-ambiental, é preciso que se
analise e se discuta, de forma contínua e democrática, a questão da distribuição
e da localização dos efeitos negativos gerados pela produção dos resíduos
perigosos, para que sejam adotadas políticas que melhor traduzam o princípio da
isonomia e a garantia aos direitos à cidade, à moradia, à saúde e ao meio ambiente
equilibrado, inerentes ao patrimônio de todos os brasileiros e imprescindíveis
para a efetivação do ideal de Justiça em sua completude.
2. DOS RESÍDUOS PERIGOSOS E DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE
CONTROLE
Os resíduos perigosos são aqueles que representam risco especial à
saúde pública ou ao meio-ambiente. De acordo com a Constituição Federal88,
compete ao Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade
86
Conceito trazido pelo art. 75 do Decreto n. 28.687/82, que regulamenta a Lei n. 3.858/80
do Estado da Bahia. Disponível em: <“http://www.legnet.com.br/sislegnet/integra/cliente-1/pais1/ba22.htm”>. Acesso em 29/03/2015.
87
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo:
Malheiros, 2005. p. 473.
88
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado Federal, 1988.
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de vida e o meio-ambiente.89 Assim, incumbe ao Poder Público o exercício do
controle da eliminação, armazenamento e tratamento dos resíduos perigosos.90
Atendendo à disposição constitucional, a classificação dos resíduos
perigosos é objeto de normas técnicas, elaboradas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT e normatizados por resoluções emitidas pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
De acordo com a NBR 10.004/2004, da ABNT91, os resíduos perigosos
apresentam propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas que podem vir
a provocar mortalidade e aumentar a incidência de doenças, além de riscos ao
meio-ambiente quando alvo de destinação inadequada. Em decorrência dessas
características, esses resíduos são classificados como de “Classe I – Perigosos”,
na qual se inserem resíduos de natureza inflamável, corrosiva, reativa, tóxica ou
patogênica.
Atendendo à necessidade de normatizar a destinação adequada destes
resíduos, o CONAMA elaborou a Resolução de n. 23/199692, que versava sobre as
limitações quanto à importação e entrada de produtos e componentes perigosos
no país e seu descarte. A referida resolução foi revogada recentemente pela
edição da Resolução n. 452/201293, também do CONAMA, que traz em seus
anexos extensa e detalhada classificação dos produtos que possam vir a gerar
resíduos de alta periculosidade.
Em caráter especializado, destacam-se ainda as resoluções de n.
401/200894 e 416/200995, ambas do CONAMA, que dispõem, respectivamente,
sobre a destinação de pilhas e baterias e sobre o gerenciamento de pneumáticos.
Todas essas classificações de cerne técnico reportam-se à Lei dos
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10)96, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos, traçando as diretrizes de gerenciamento de resíduos e definindo
responsabilidades no âmbito da administração pública e da iniciativa privada no
que se refere ao manejo e destinação dos resíduos sólidos.

89
Idem, ibidem, loc. cit.
90
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental, 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
p. 483.
91
Disponível em: <”http://www.abetre.org.br/biblioteca/publicacoes/publicacoes-abetre/
classificacao-de-residuos”>. Acesso em 29/03/2015.
92
Disponível em: <”http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=222”>.
Acesso em 29/03/2015.
93
Disponível em: <”http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=676”>.
Acesso em 29/03/2015.
94
Disponível em: <”http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589”>.
Acesso em 29/03/2015.
95
Disponível em: <”http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616”>.
Acesso em 29/03/2015.
96
Lei 12.305/10 – Lei dos Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 29/03/2015.
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A Lei dos Resíduos Sólidos elenca enquanto um dos objetivos da Política
Nacional dos Resíduos Sólidos a redução do volume e da periculosidade dos
resíduos perigosos97, definindo enquanto perigosos os resíduos que apresentem
entre suas características a inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade,
patogenicidade,carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade.98
Ainda, a Lei 12.305/201099 possui capítulo exclusivo para a normatização
dos resíduos perigosos, condicionando a instalação e o funcionamento de
empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos
à licença a ser emitida por autoridade competente e à necessidade de castro
prévio no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos.100 Também
divide a competência entre as esferas da União, dos estados da Federação dos
municípios, exigindo a elaboração de planos de resíduos sólidos nestas esferas.
No tocante ao descarte final dos rejeitos perigosos, deve ser realizados
em aterros sanitários devidamente licenciados pela Companhia de Tecnologia
e Saneamento Ambiental – CETESB. Dentre as exigências para a construção
destes aterros, destacam-se as seguintes, elencadas por Luís Paulo Sirvinskas:
Estes aterros devem conter: a) uma camada de impermeablizaçao
de base, com a utilização de manta de polietileno de alta
densidade (PEAD), de dois milímetros de espessura; b) um
sistema de drenagem de líquidos percolados, com a aplicação
de mantas geotêxteis, britas e tubos de PEAD; c) um sistema de
drengem de gases, com aplicação dos mesmos materiais citados
acima; d) um sistema de drenagem de águas pluviais, com a
construção de canaletas de concreto e estruturas flexíveis com
a utilização de gabiões nos dispositivos de vazão, sedimentado e
dissipação das águas; e e) um sistema de tratamento de líquidos
percolados..101

Ressalta-se que, ao contrário do que acontece com outros resíduos,
não é possível que se proceda à exportação de resíduos que apresentem
periculosidade, por vedação da Convenção de Basileia sobre o Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito102. A referida
Convenção, realizada em 1989, teve por objetivo promover o gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos perigosos nos países participantes,
97
Lei 12.305/10, art. 7º, V. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 29/03/2015.
98
Lei 12.305/10, art. 13, II. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 29/03/2015.
99
Lei 12.305/10 – Lei dos Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 29/03/2015.
100
Lei 12.305/10, art. 37 e 38. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 29/03/2015.
101
SIRVINSKAS, Luís Paulo. op. cit., p. 485.
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Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos e seu Depósito. Disponível em: <” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
D0875.htm#_blank”>. Acesso em 29/03/2015.
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incentivando o diálogo internacional acerca do tema.
Há, ainda, a previsão de sanções administrativas e penais que resguardam
a correta aplicação das normatizações acima mencionadas, a exemplo do
pagamento de multas e penas de reclusão e detenção, conforme a gravidade e
grau de culpa da infração.
Destarte, percebe-se que a matéria possui normatização no ordenamento
jurídico pátrio, condizente com o risco representado por estes rejeitos.
No âmbito privado, como visto, exige-se que as empresas que lidem
com qualquer um dos materiais perigosos mantenham cadastro atualizado
nos órgãos competentes, além de possuírem profissionais especializados pelo
gerenciamento dos resíduos, sob pena de sofrer as sanções aplicáveis. No
âmbito público, exige-se a adoção de planos específicos para a destinação dos
resíduos, vinculando a adequação dos entes da Federação à liberação de verbas
da União, por exemplo.
Contudo, ainda que exista o cuidado formal da lei com o descarte adequado
dos materiais perigosos, a fiscalização da correta destinação destes rejeitos não
constitui tarefa fácil. A gama dos resíduos identificados como perigosos pelas
normas técnicas é grande e extrapola a mera utilização em processos industriais.
Esses produtos são repassados ao consumidor, na forma de pilhas, baterias de
celular, medicamentos, cartuchos de tintas, lâmpadas, aparelhos eletrônicos,
pneus, dentre outros, o que dificulta ainda mais o controle adequado de sua
destinação final.
A verdade é que se verifica a existência de várias empresas que operam
na ilegalidade, dando destinação inadequada aos resíduos perigosos e, também,
a falta de suporte adequado para que o consumidor saiba como descartar os
produtos perigosos de forma segura após a utilização, computando riscos
gravíssimos para a sociedade, ao afetar de forma direta a saúde pública e o
equilíbrio do meio-ambiente.
3. DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS PERIGOSOS
Conforme analisado, existe normatização referente à política de
gerenciamento dos resíduos perigosos, instituída no intuito de minimizar os
danos atuais e potenciais à saúde pública e ao meio-ambiente.
Neste viés, é importante considerar que não basta estabelecer um corpo
consciente e robusto de normatização sobre o tema, mas sim, garantir que seja
possível subsumir as normas previstas à realidade fática.
É preciso orientar um paradigma de ações que se direcionem a um
desenvolvimento sustentável a partir de processos ecotecnológicos viáveis,
com base no potencial produtivo de sistemas vivos e na organização cultural, ou
seja, num processo de gestão participativa e de apropriação coletiva da natureza
na medida da possibilidade econômica e social do país, estado ou município,
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conforme for o caso103.
A realidade é que, infelizmente, no dia-a-dia, as empresas e os municípios
não dispõem de uma oferta satisfatória de aterros para realizar a destinação
adequada dos resíduos, inviabilizando também que o consumidor final faça o
descarte de forma correta, após o esgotamento do uso do produto que lhe foi
repassado pelo mercado.
Com o processo de urbanização, intensificado no Brasil a partir da década
de 60, os problemas gerados pelo lixo se multiplicaram. O lixo urbano está
inserido no fenômeno da urbanização e atinge de forma considerável os valores
ambientais. Como exemplo, cita-se o caso de São Paulo, onde se estima que não
existam locais adequados para a deposição do lixo, o que acaba exigindo que se
faça em áreas inadequadas ou extrapolando os limites técnicos que regulam a
vida nos aterros.104
Com isso, muitos resíduos dotados de periculosidade acabam seguindo
a destinação dos resíduos não perigosos, sendo depositados sobre o solo,
destinado para as periferias ou aguardando destinação adequada em estoques
inapropriados, convivendo diretamente com a população das cidades.
Os riscos e ameaças atuais, oriundos do desenvolvimento tecnológico
e crescimento urbano, tem causa numa superprodução industrial. Nas palavras
de Ulrich Beck, trata-se de riscos ainda mais perigosos, vez que escapam à
percepção humana:
Riscos, da maneira como são produzidos no estágio mais
avançado do desenvolvimento das forças produtivas – refiro-me,
em primeira linha, à radioatividade, que escapa completamente à
percepção humana imediata, mas também às toxinas e poluentes
presentes no ar, na água e nos alimentos e aos efeitos de curto
prazo e longo prazo deles decorrentes sobre plantas, animais e
seres humanos -, diferenciam-se claramente das riquezas. Eles
desencadeiam danos sistematicamente definidos, por vezes
irreversíveis, permanecem no mais das vezes fundamentalmente
invisíveis105.

Como resultado, acumulam-se tais danos, aparentemente “invisíveis”, ao
meio-ambiente e à saúde das comunidades que entram em contato com estes
resíduos. A destinação inadequada acarreta a contaminação do solo e das águas
profundas, causando epidemias de saúde e contaminando a fauna circundante.
São casos nos quais a exposição a substâncias tóxicas acarreta a contaminação
de vegetais, a mortalidade de peixes e eleva a ocorrência de doenças como
câncer, defeitos de nascença e ocorrência de mutações genéticas nas espécies
103
LEMOS, Patricia Faga Iglecias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós Consumo.
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 43.
104
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11. ed. São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 336.
105
BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra modernidade. 2. ed. São Paulo:
Editora 34, 2010, p.27.
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que entrem em contato direto com a substancia inadequadamente depositada.
Dessa forma, o lixo urbano atinge de forma mediata e imediata os valores
relacionais com saúde, habitação, lazer, segurança, direito ao trabalho e tantos
outros componentes de uma vida saudável e com qualidade106, situação agravada
quando se verifica a existência de substancias toxicas erroneamente depositadas
entre eles.
Nesse contexto, é necessário analisar a delicada situação na qual se
insere as populações que por ventura convivam ou entrem em contato direto
com esses depósitos irregulares de resíduos perigosos, tendo toda uma sorte de
direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente garantidos, negligenciada
em decorrência da falta de destinação adequada dos resíduos.
Urge, portanto, que se trabalhe sobre a volumosa legislação existente
e já previamente citada no sentido de transferi-la para a realidade das cidades.
Faz-se necessário que se fomente, por meio de politicas publicas, se necessário,
a ampliação dos aterros especializados em depósitos de material perigoso, além
de se incentivar a adoção irrestrita da logística reversa.
É preciso, assim, cobrir o problema dos resíduos perigosos nas duas
principais frentes em que ele se manifesta: nos resíduos lançados pelas
empresas e hospitais, através de fiscalização e no correto descarte dos produtos
já inutilizados, conscientizando o consumidor da necessidade de realizar a
destinação ambientalmente adequada e criando espaços acessíveis aos cidadãos
para descarte dessa sorte de material.
4. DO PAPEL DA JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL
Analisamos que, apesar da existência de legislação minuciosa sobre o
tema do gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, grande parte
do material identificado pelos órgãos técnicos competentes como perigoso ainda
recebe destinação inadequada, colocando em risco o meio-ambiente como um
todo e as pessoas e animais que entrem em contato com esses resíduos.
A partir dessas conexões iniciais, é essencial que se reflita acerca da
posição do cidadão que vive envolto pelas substancias toxicas depositadas
de maneira irregular, suportando com as forças de seu organismo toda uma
toxicidade que não foi por ele gerada e, provavelmente, que sequer foi utilizada
em seu proveito: trata-se do individuo suportando o ônus que teoricamente
deveria recair sobre a coletividade que a ele deu causa.
Esse cidadão, assim como qualquer outro brasileiro, possui direitos que
lhe são garantidos explicitamente no texto constitucional ou em decorrência
dele. São direitos personalíssimos, irrenunciáveis, fruto de toda uma construção
histórica que não pode ser negada ou subjugada pelas necessidades ferrenhas
da modernidade.
106
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Tratam-se, dentre outros, do direito à vida, à saúde e ao meio ambiente
equilibrado, previstos pelos artigos 5º e 225 da Constituição Federal. Inserem-se
nesse rol, ainda, o direito ao saneamento básico, decorrente da Lei n. 11.445/07
(Lei do Saneamento Básico) e o direito à cidade.
O direito à cidade é entendido enquanto um direito difuso que engloba
muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos.
Compreende a liberdade de criar e recriar nossas cidades e a nós mesmos,
sendo um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos107.
Esse cidadão, apesar de possuir todos estes e outros direitos, vive na
companhia de riscos que, como visto, escapam à sua percepção. Invisíveis, na
maioria das vezes. Mas não inexistentes. Esse cidadão reside na periferia de
sua cidade, próximo a depósitos irregulares de resíduos, dentre eles, resíduos
perigosos. São pilhas, baterias de celular, pneus e latas de tinta, empilhadas
e descartadas em local totalmente inadequado, sem qualquer espécie de
advertência sobre os riscos que escondem.
Diariamente, são depositados mais resíduos, que poluem o solo,
prejudicam os alimentos que são plantados em seu quintal, poluem a água do
rio da cidade. Resíduos que tomam parte, sem serem convidados, do almoço
de sua família: vegetais e água contaminados, ingeridos por ele, sua mulher e
seus filhos. Todos, iguais a ele: brasileiros, trabalhadores, detentores de muitos
direitos na ordem constitucional e, infelizmente, em que pese tudo isso, vítimas
da deposição inadequada dos resíduos de alta periculosidade.
Esse cidadão e sua família são, nessa tese, apenas hipotéticos. Mas
podem personificar muito bem as condições de muitos brasileiros, que suportam
os danos ambientais de forma mais contundente que outras fatias da sociedade.
Na análise de situações como a desse cidadão é que se evidencia a
necessidade de se solucionar o problema do depósito dos resíduos perigosos à
luz da justiça socioambiental.
Primeiramente, cumpre ressaltar o conceito de injustiça ambiental. Tratase do mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga de danos
ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações
de baixa renda, grupos raciais discriminados, populações marginalizadas e mais
vulneráveis.108.
Assim, verifica-se que a injustiça ambiental é compreendida enquanto a
distribuição desigual dos reveses gerados pelos danos ambientais, refletindo as
desigualdades sociais que permeiam o sistema produtivo.
A injustiça ambiental é inaceitável, inconciliável com os ideais de justiça
107
HARVEY, David. The Right to The City. Disponível em: <http://newleftreview.org/II/53/
david-harvey-the-right-to-the-city>. Acesso em 29/03/2015.
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HERCULANO, S. Resenhando o debate sobre justiça ambiental: produção teórica, breve
acervo de casos e a criação da rede brasileira de justiça ambiental. In: Revista Desenvolvimento
e Meio Ambiente, nº. 5, p. 143-149, jan/jun. 2002. Editora UFPR.
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e igualdade do Estado Democrático de Direito. O manejo e disposição final
inadequados dos resíduos perigosos deterioram, a curto ou longo prazo, a saúde
das populações que convivam com as substancias tóxicas liberadas, ferindo
o direito à vida. Ainda, causam danos diretos ao meio-ambiente circundante,
desequilibrando as relações naturais das quais dependem a fauna, a flora e o
homem.
Viola, também, o princípio constante do art. 2º, III, da Lei 11.445/07 (Lei
do Saneamento Básico), segundo o qual o manejo dos resíduos sólidos deve ser
realizado de forma adequada à saúde pública e a proteção do meio ambiente.
Fere, por fim, o direito à cidade, impedindo que o cidadão possa desenvolver sua
vida e potencialidades em um ambiente adequado.
O problema, como visto, decorre da industrialização, responsável pelo
aumento do emprego de substancias tidas como perigosas e da urbanização,
que ampliou o espaço urbano, restringindo as opções para descarte dos materiais
perigosos em locais mais afastados da população. Apesar da existência de
legislação especifica para o assunto, que preveja inclusive sanções de natureza
penal e administrativa, a situação transcende as possibilidades de fiscalização
atuais.
Não se deve tentar resolver o problema do resíduos sólidos urbanos
com o ataque às suas consequências, mas sim às causas do problema, as quais
relacionam-se com o aumento do consumo pela população, de sua distribuição
espacial (política urbana), das desigualdades sociais, entre outros.109
A ideia defendida pelo professor Ceslo Antonio Pacheco Fiorillo é ainda
mais acertada quando se analisa a questão dos resíduos perigosos: a solução
não está em tentar diminuir às consequências do contato com os materiais
perigosos, muitas vezes irreversível, mas em prevenir que esse contato venha a
ocorrer.
De acordo com a professora Patrícia Faga Iglecias Lemos, somente com
uma política ampla e diversificada poderemos direcionar nossa sociedade ao
equilíbrio entre produção e sustentabilidade110.
Assim, tem-se que o caminho rumo à disposição final ambientalmente
adequada dos resíduos perigosos, de forma a minimizar a injustiça ambiental,
é investir na adoção de políticas públicas, na educação ambiental e no
fortalecimento da fiscalização de empresas privadas, para que cumpram com as
normas estabelecidas e não venham a destinar de forma inadequada os produtos
perigosos que por ventura utilizem.
As políticas públicas de implementação de gestão de resíduos
são importantes mecanismos de tutela e devem considerar as dimensões
política, econômica, ambiental, cultural e social, tomando como premissa o
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desenvolvimento sustentável111. São importantes na medida em que compete
ao Poder Público controlar a utilização de substancias que ofereçam risco para à
saúde e para o meio ambiente.
Por sua vez, a educação ambiental, conforme as diretrizes da Lei
9.795/99 (Lei da Política Nacional de Educação Ambiental) é definida como os
processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.112
A educação ambiental deve, portanto, estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis do processo educativo113, sendo importante veículo
de informação e conscientização da população acerca do perigo representado
pelos materiais perigosos. Ainda, deve adquirir papel relevante no ensino
sobre a importância de se destinar adequadamente os materiais perigosos
após o consumo, orientando a população sobre como descartar pilhas, pneus,
medicamentos vencidos, lâmpadas fluorescentes, entre outros objetos comuns
nas residências dos brasileiros.
Ainda, cabe mencionar a importância de se fortalecer a fiscalização das
empresas e entidades que utilizem materiais de alta periculosidade, aplicandose as sanções previstas no ordenamento. A título exemplificativo, práticas como
o registro de produção, transporte e eliminação dos rejeitos perigosos tem
sido adotadas por alguns países para manter sob controle todo o itinerário do
produto com a intenção de evitar danos à saúde humana e ao meio ambiente,
responsabilizando, em caso de acidente, seu produtor114.
Finalmente, destaca-se que o tema discutido é recente, resultado direto
das novas conjunturas industriais e tecnológicas instituídas com a modernidade.
Ainda que os resíduos perigosos tratem-se de um lado perverso do mundo pósmoderno, a tecnologia também pode ser usada para prevenir os riscos potenciais
dos materiais perigosos.
Por isso, é importante que o assunto não seja posto de lado, após a
edição de legislação especifica. A temática exige debate constante, alinhado com
as inovações tecnológicas e com os sistemas utilizados por outros países, para
que sejam implementadas medidas de prevenção modernas e mais eficazes.
A atualização da legislação e das politicas publicas, assim, deve acompanhar
o desenvolvimento tecnológico sobre o tema, adaptando-o à realidade e às
possibilidades dos entes da Federação. Para contemplar o lado social da questão,
é imprescindível que o debate seja sempre aberto com a população, privilegiando
sempre o caráter democrático nas decisões.
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A adoção de medidas como as citadas, aplicadas sob à ótica da justiça
socioambiental possibilita que se previna os riscos representados pelos resíduos
perigosos, incentivando a disposição final ambientalmente adequada destes
resíduos em defesa dos direitos do cidadão e dos princípios da isonomia e da
distribuição.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 O mau gerenciamento dos resíduos sólidos perigosos constitui
elevado risco à saúde pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
direitos constitucionalmente assegurados ao cidadão;
5.2 A legislação existente sobre o tema é vasta e minuciosa, mas deve
ser constantemente atualizada, através da efetivação de espaços de debate que
privilegiem o ideal democrático, permitindo a adoção de novas politicas, mais
benéficas, alinhadas com o desenvolvimento tecnológico e com a realidade e
possibilidades dos entes da Federação;
5.3 O gerenciamento dos resíduos perigosos, apesar da existência de
normas específicas e detalhadas, não contempla a destinação adequada destes
resíduos em sua totalidade, em decorrência de fatores históricos e de política
urbana, comprometendo os valores associados à uma vida saudável e com
qualidade;
5.4 Os reveses gerados pela inadequada destinação dos resíduos
perigosos oneram determinadas parcelas da sociedade por um problema que é
comum e gerado pela coletividade, sendo necessária a adoção de novas políticas,
balizadas pelos ideais da justiça socioambiental a fim de resguardar os princípios
da igualdade e da distribuição.
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4. PLANO DE AÇÃO PARA PRODUÇÃO E CONSUMO
SUSTENTÁVEL E MANEJO CONSCIENTE DE RESÍDUOS:
UM ESTUDO DOS VALORES SOCIAIS E DA GESTÃO
SOCIOAMBIENTAL NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
ANA FLÁVIA TERRA ALVES MORTATI
Acadêmica do quarto ano do Curso de Direito da Universidade Estadual de
Londrina – UEL
DANIELA BRAGA PAIANO
Doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP,
docente do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina – UEL

1. INTRODUÇÃO
As dicotomias há muito existentes entre produção industrial e meio
ambiente nunca se fizeram tão presentes quanto no atual estágio que a
sociedade encontra-se. Isso, devido ao fato de que a produção social de
riqueza, na modernidade tardia, mostra-se diretamente acoplada à produção
social dos riscos115. Isto é, a presente conjuntura industrial – e social - de
desenvolvimentos tecnocientíficos que potencializam a economia capitalista é
responsável, paralelamente, por ameaçar a sobrevivência humana através de
riscos transtemporais de alcance global e potencialmente catastróficos116.
A principal preocupação que até então parece ter sido olvidada é que o
ser humano pertence ao meio ambiente que lhe cerca. Esse é o motivo pelo qual
não se pode aceitar o cenário onde há uma explosão científica em ascensão sem
o devido acompanhamento de uma compreensão segura das consequências
nocivas por parte do Estado e da sociedade. Assim sendo, considerar apenas
os aspectos do desenvolvimento sem levar em conta as consequências sociais,
ambientais, ecológicas e geográficas que dele advenham pode culminar em seu
próprio colapso117.
Ainda nesse sentido, importa destacar que a crescente venda de produtos
115
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34,
2010. p. 23.
116
CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 13-14.
117
MENDONÇA, Fabrício Molica de. In: VALLE, Rogério; SOUZA, Ricardo Gabbay de (org).
Logística reversa: processo a processo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 7.
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e o alargamento do consumo tem aumentado consideravelmente o volume
de resíduos sólidos gerados118. Os prejuízos desse fato afrontam diretamente
princípios ambientais constitucionais como a saúde pública e a sadia qualidade
de vida119.
Nesse liminar, surge a necessidade de gerência desses riscos que não
mais é feita apenas cientificamente, antes conta com processos éticos120 de
tomada de decisão por parte dos mais diversos setores sociais que diretamente
influenciam no modo de produção através de seu comportamento de consumo.
Nesse contexto tem-se entendido que a produção é social e o consumo
– ainda que individualizado – tem implicação social121. Razão esta pela qual é
inconcebível a ideia de desenvolvimento sustentável dissociado dos paradigmas
que permeiam os valores sociais de consumo e produção e as práticas adotadas
pelas atividades empresariais nesse sentido.
Dessa forma, faz-se mister salientar que a satisfação de necessidades
humanas não pode ter a pretensão de ilidir, ainda que temporariamente, a proteção
devida ao meio ambiente122. Há de se buscar a conciliação de diversos valores
sociais como o crescimento econômico com a preservação da natureza. Para
tanto, a defesa do meio-ambiente tem de ocupar o mesmo plano de relevância
de valores econômicos e sociais.
Para que haja, portanto, um desenvolvimento sustentável, é imperioso que
este se dê dentro das reais necessidades da sociedade e que seja contínuo com
fundamentos sólidos e não devastadores. As atividades empresariais e o papel
do mercado consumidor mostram-se fatores essenciais para que essa realidade
torne-se possível, motivo pelo qual suas análises são imprescindíveis. É, diante
dessa premissa, que estudar as estratégias de gerenciamento socioambiental e
paradigmas sociais de consumo são necessárias ao aprimoramento de políticas
públicas, visto que tanto empresários como consumidores são agentes da
realidade que hodiernamente se apresenta.
Importa dizer, ainda, que ter o meio ambiente no lugar mais elevado da
hierarquia jurídica para que este sirva “de lembrança permanente de sua posição
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dorsal entre os valores indisponíveis da vida em comunidade123” é condição sine
qua non para harmonização dos interesses econômicos, sociais e ambientais.
Assim sendo, fica demonstrada a relevância do estudo daquilo que tem
sido feito para superação da crise ambiental de valores e meios de consumo e
produção que atualmente encontra-se instalada na sociedade. Dessa forma, a
análise do chamado Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis é
justamente um dos meios de verificarem-se as ações governamentais, sociais e
empresariais empregadas como formas de gestão socioambiental para combater,
inclusive, o descarte inconsciente dos resíduos decorrentes dessas atividades e,
sobretudo, da proliferação de riscos.
Destaca-se, nesse sentido, a assertiva de que o Estado de Direito
Ambiental depende do desenvolvimento de uma consciência global da crise
ambiental, bem como de uma cidadania moderna e pró-ativa “sob pena do
esgotamento irreversível dos recursos ambientais124”.
2. REFLEXOS DOS VALORES SOCIAIS NOS PADRÕES DE CONSUMO E
PRODUÇÃO: UMA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE DE RISCO
Tendo em vista a atual sociedade globalizada e produtora de risco,
há necessidade de se falar nas “interações entre os sistemas sociais e suas
observações do ambiente e a forma com que lidam com os riscos125”. Referida
afirmativa encontra fulcro no fato de que a atual sociedade de riscos está pautada
em paradigmas equivocados que, por sua vez, devem ser superados através de
um processo coevolutivo no qual predominem os valores ecológicos.
Nesse patamar, importa compreender que a dimensão das escolhas por
parte da sociedade ganha um papel relevante. Tanto a cultura quanto as tradições
e o senso comum são responsáveis por justificar referidas escolhas. Estas, no
entanto, devem ser orientadas por bases informativas de risco que culminem em
um novo saber ambiental o que encontra barreiras nos padrões de consumo e
produção atuais.
Como bem salienta Fátima Portilho126, as economias capitalistas
modernas por vezes encontraram na abundância dos bens de consumo
continuamente produzidos um indício de uma performance bem-sucedida. No
entanto, a percepção de que a crise ambiental encontra nos padrões de consumo
algumas de suas raízes, passou-se a adotar a crítica ao consumismo como uma
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Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 104.
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“contribuição para a construção de uma sociedade sustentável127”.
Vale dizer, então, que o consumismo guarda estrita relação com os fatores
que compõe a chamada sociedade de risco. Édis Milaré 128 atenta para o fato de
que “as necessidades do consumo, tanto as reais quanto as suntuárias, nunca
param de crescer. Na verdade, criam-se sempre novas necessidades sob os mais
variados pretextos”. O problema encontra-se na assertiva de que recursos finitos
não poderão atender a demandas infinitas ad eternum.
Sendo assim, para a persecução do desenvolvimento sustentável, faz-se
mister a “renovação da cultura para reestruturar a produção e o consumo (...),
bem como incentivar a mudança dos valores éticos129”. A importância dessa nova
valoração encontra-se, justamente, no fato de que “a cultura de um consumidor
determina as prioridades globais que ele associa a diferentes atividades e
produtos130”.
É imperativo que o consumidor pense além dos seus direitos: ele deve,
também, perseguir seus deveres para com o meio ambiente de forma a satisfazer
suas necessidades reais com base na disponibilidade real dos recursos. Nessa
tarefa, “além dos preceitos jurídicos, entram em cena também os requisitos da
Ética em todas as suas dimensões: individual, social e planetária131”.
Uma vez demonstrado que a formação cultural formada por valores
sociais pautados em modelos econômicos relaciona-se diretamente com a
natureza, fica clara a necessidade do desenvolvimento de uma ética econômica.
Cristiane Derani defende, inclusive, que “quanto maior for a possibilidade técnica
do homem de manipulação e submissão da natureza132”, maior deve mostrar-se
mencionada ética.
Fica claro, portanto, que o desenvolvimento sustentável na sociedade
de risco implica uma “correlação de valores em que o máximo econômico reflita
igualmente o máximo ecológico133”. É imprescindível para a harmonização da
economia e da ecologia que a organização social se estabeleça por parâmetros
que considerem a limitação dos recursos naturais como barreira para o
ilimitado crescimento econômico. Para isso, faz-se mister a colaboração ética
e ambientalmente consciente dos principais propulsores da realidade social de
risco: empresas – detentoras dos meios e modos de produção - e consumidores
– determinantes nos padrões de consumo.

127
Ibid.
128
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,
glossário. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 87.
129
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3. A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL COMO FUNDAMENTO SUSTENTÁVEL DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL
Tão importante quanto o papel do consumidor para a persecução de uma
sociedade cujo desenvolvimento seja sustentável, encontra-se o das atividades
empresarias. Isso devido ao fato de que qualquer atividade econômica exerce
influência no meio ambiente e é necessária para o fornecimento de bens de
consumo.
No entanto, “a manutenção das bases naturais da vida é essencial à
continuidade da atividade econômica134” a qual, por sua vez, é responsável,
também, por assegurar existência digna a todos. A consonância entre estes
objetivos, entretanto, pode ser perseguido tão somente nos moldes da
sustentabilidade. Nesse ínterim, destaca-se a interpretação de Lanfredi, segundo
a qual sustentabilidade “é a busca de segurança da humanidade, em que a
implementação das exigências sociais, culturais e econômicas se compatibiliza
com a proteção do meio ambiente135”.
Em face do poder econômico das empresas, suas decisões possuem
impactos sociais, ambientais e políticos136. Sendo assim, não parece razoável que
uma empresa desenvolva padrões de produção desconsiderando o interesse
geral de preservação do meio ambiente como se ele sequer existisse137.
Muito embora “a conformidade legal tende a evoluir para incluir a
responsabilidade moral das empresas138”, o comportamento de algumas empresas
tem demonstrado que “estar acima das exigências legais passou a ser uma
vantagem competitiva e até um diferencial no mercado139”. Esse fato relacionase diretamente com a tímida postura de alguns consumidores que procuram
produtos das tidas Empresas Verdes na busca de “interagir com organizações
que sejam éticas, que tenham boa imagem institucional no mercado e que atuem
de forma socioambientalmente responsável140”.
Acerca do mesmo assunto, defende-se 141que a responsabilidade
ambiental, contida dentro da responsabilidade empresarial, deve desenvolver
ações que extrapolem a obrigação, “assumindo mais um conteúdo voluntário”
que visem manter o meio ambiente sadio. É, então, nesse âmbito que se coloca
134
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a gestão socioambiental como estratégia e necessidade de harmonizar os
interesses econômicos com as necessidades ambientais e sociais.
A gestão socioambiental se contrapõe ao modo de produção moderno
que desconsidera a finitude dos recursos materiais, justificando-se na
suposta necessidade de crescimento contínuo. Propõe-se, através da gestão
socioambiental o desenvolvimento da ecoeficiência que envolve todo o ciclo de
vida ou produto do serviço e visa 1. reorientar os processos de produção; 2.
analisar a revalorização dos subprodutos; 3. redesenhar produtos e 4. vislumbrar
a recolocação dos mercados.
Importa dizer, ainda, que os princípios primordiais da gestão socioambiental
são desenvolver e produzir produtos e serviços que não ofereçam grandes riscos
ao meio ambiente, averiguando segurança em sua utilização e consumo, bem
como eficiência no consumo de energia e de recursos naturais e, ainda, que
possam ser reciclados, reutilizados ou armazenados de forma segura142.
A gestão socioambiental deve passar, de mesma forma, por um modelo
de diagnóstico que depende de medição, informação e análise dos eventos
empresariais143. As medições devem advir das estratégias corporativas de
organização englobando seus processos e resultados.
Não se pode olvidar, outrossim, que a gestão socioambiental exerce
influência sobre o ambiente de trabalho de uma empresa que, a seu turno, deve
investir em saúde e segurança dos funcionários para redução de riscos. Ainda
com relação aos trabalhadores, deve-se investir em sua atualização profissional
levando em conta o caráter multidisciplinar da gestão ambiental.
Importa salientar que a gestão socioambiental também está voltada para
o marketing da empresa que deve possuir dois objetivos principais144: o primeiro
consiste no desenvolvimento de produtos “que equilibrem necessidade dos
consumidores e, tenham um preço viável e conveniência com compatibilidade
socioambiental145” e, o segundo, diz respeito a sensibilizar socioambientalmente
o consumidor, através do planejamento de uma imagem de alta qualidade do
produto quanto aos seus atributos “e quanto ao registro de trajetória de seu
fabricante, no que se refere à responsabilidade social146”.
Do exposto, infere-se que enquadrar o objetivo de lucro empresarial
dentro de uma política ambiental e socialmente sustentável é medida de
extrema pertinência na atual sociedade de risco. Nessa perspectiva, deve-se
tomar em conta o papel primordial que as empresas ocupam na sociedade e o
comportamento dos consumidores, tendo em vista que ambos devem adotar
atitudes que considerem a natureza como fator escasso de produção. Para tanto,
142
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é relevante analisar aquilo que o Brasil tem desenvolvido nesses parâmetros.
É o caso do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) e
da influência deste na aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS).
Importa dizer, ainda, que em face do cenário até então discutido o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) atenta para a
necessidade da implementação de uma Economia Verde, sendo esta tomada
como a “economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade
e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos
ambientais e escassez ecológica147”. Nesse sentido tem-se defendido que o
PPCS seria um instrumento de transição para este novo modelo. Daí, mais uma
razão para sua análise.
4. PLANO DE AÇÃO PARA PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS: DA
INCLUSÃO SOCIAL AO MANEJO CONSCIENTE DE RESÍDUOS
O PPCS é, basicamente, “o documento ‘vertebrador’ das ações de
governo, do setor produtivo e da sociedade que direcionam o Brasil para padrões
mais sustentáveis de produção e consumo148”. Para tanto, o Plano busca relacionar
as principais políticas ambientais – como é o caso da PNRS – para alcançar a
adesão do consumidor e desenvolver práticas produtivas sustentáveis, através de
um enfoque participativo. O PPCS leva em conta, ainda, o papel do consumidor
como ator essencial na demanda por produtos e serviços mais sustentáveis149.
Tendo em vista a relação do PNRS com o PPCS, vale mencionar que
todos os princípios constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro aplicam-se à
primeira, o que pressupõe dizer que a responsabilidade das pessoas físicas ou
jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente,
pela geração de resíduos sólidos e das que desenvolvam ações relacionadas à
gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos é solidária e objetiva, regra
geral150.
Sendo assim, fica patente a necessidade de implementação de uma
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos bem como do
sistema de logística reversa para uma nova interpretação da gestão integrada e
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gerenciamento dos resíduos sólidos151.
Dessa forma, o Plano elencou como instrumentos de implementação152
Pactos Setoriais, Ações Governamentais, Iniciativas Voluntárias, Ações de Parceria
e Forças-Tarefa, isto é, ações que podem ser agrupadas e nomeadas segundo a
sua natureza e os atores envolvidos. Referidas ações podem, inclusive, “interagir,
evoluir, ou se transformar e, fornecem o conteúdo para a definição de metas que
conferem direcionamento ao PPCS153”.
Em seu primeiro ciclo – de 2011 a 2014 – o PPCS focou seus esforços em
seis prioridades entre 17 temas relacionados pelo Comitê Gestor de Produção
e Consumo Sustentáveis em 2009154, dentre os quais se destacam a educação
para consumo sustentável e o aumento da reciclagem de resíduos sólidos. A
adoção deste último tema tem como objetivo incentiva a reciclagem no país por
parte do consumidor e do setor produtivo, através de ações relacionadas aos
princípios da responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e da
logística reversa, como bem estabelece a PNRS. Pretende, ainda, “incentivar a
indústria da reciclagem com inclusão social” através da inserção de catadores,
por exemplo.
É imperioso, no entanto, atentar para o fato de que “para se conduzirem
programas de educação ambiental, deve-se conhecer previamente o perfil desse
público, conhecer as peculiaridades locais e seus padrões de comportamento
social155”.
O Plano estabeleceu, ainda, uma macrometa que consiste no aumento
de 20% da reciclagem no Brasil até 2015 e de 25% até 2020156. Prevê, também,
a realização de ações de educação ambiental voltadas à temática da coleta
seletiva e da atuação de catadores, com vistas a fortalecer a imagem destes e
valorização de seu trabalho na sociedade. Objetiva, do mesmo modo, estimular
o desenvolvimento de estudos e instrumentos de desoneração da cadeia para
produtos que contenham materiais reciclados na sua composição.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente157, foram investidos mais de R$
1,2 bilhão no fomento à elaboração de planos de resíduos sólidos por parte do
governo federal durante os anos de 2010 e 2014. Divulga-se158 que os recursos
151
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empenhados até então resultaram no crescimento do número de municípios
brasileiros que já elaboraram seus planos de resíduos sólidos correspondendo a
33,5% do total de municípios, cobrindo 37% na disposição final adequada, por
exemplo.
Destaca-se, nesse patamar, o Prêmio Cidade Pró-Catador, lançado em
2013, “que visa incentivar, valorizar e dar visibilidade a práticas que contribuam
para a implementação de políticas de inclusão social e econômica de catadores
de material reciclável”159.
Nesse sentido, Clitia Helena Backx Martins salienta que a geração e
disposição dos resíduos sólidos é um dos mais sérios problemas de gestão
ambiental urbana, e que a solução para tanto poderia advir de nichos de trabalho
“para segmentos da população de baixa renda (...) desde que as diversas
entidades envolvidas no processo atentem para as necessidades e dinâmicas
dos catadores160”, os quais têm conquistado identidade própria e far-se-ia possível
uma ocupação sustentável em suas trajetórias.
Importa mencionar que o setor empresarial tem respondido de forma
satisfatória às demandas de redução do impacto das embalagens e dos
resíduos gerados na fonte e, ainda, nas consequências da logística reversa no
que diz respeito à PNRS161. Uma parcela dos consumidores, a seu turno, tem
demonstrado compreender que a motivação acerca do objeto que pretendem
consumir deve ser orientada pelo benefício que este oferece e não pela sua posse
em si. Fala-se, até mesmo, de um sistema de uso compartilhado de automóveis
e de ferramentas que permitem que os consumidores deles usufruam pagando
somente seu uso162.
Muito embora haja uma perspectiva promissora em relação ao PPCS,
vale dizer que ele terá “o tamanho e a qualidade que a sociedade brasileira decidir
que são desejáveis163”, de forma que olvidar práticas contínuas de conscientização
e implementação assídua de metas não parece sensato.
É preciso um engajamento cada vez mais emergente por parte dos
consumidores tendo em vista que o consumo sustentável é o que prevê a
diminuição de embalagens e desperdício, por exemplo. É, concomitantemente,
a inclusão social responsável por viabilizar a coleta seletiva e a reciclagem.
Sendo assim, metas que persigam o equilíbrio ecológico coadunadas
com posturas sociais de consciência socioambiental devem ser incluídas
na manutenção das condições que estruturam a própria vida. Para tanto, é
159
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160
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imprescindível que Planos e Políticas desenvolvidas pelo governo sejam viáveis
e eficazes a medida em que há aderência por parte das mais diversas camadas
da sociedade.
Mecanismos de gestão socioambiental são imprescindíveis para as
empresas e posturas sustentáveis não podem ser por ela olvidadas. Tampouco
podem os consumidores eximirem-se da responsabilidade por padrões de
consumo exacerbados.
Dessa forma, o equilíbrio entre economia e ecologia só será alcançado
na medida em que homem e natureza encontrarem-se em harmonia. O modo de
vida do ser humano reflete diretamente na persecução deste resultado, o que
implica, necessariamente, numa realização de padrões de consumo e produção,
prosperando em mudanças sustentáveis.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A sociedade atual vem observando os riscos trazidos pela dicotomia entre o
modo de produção capitalista e a finitude dos recursos naturais, sem contudo,
enfrentá-los de maneira satisfatória. Referido quadro é agravado pela inércia de
setores da sociedade e paradigmas de consumismo e produção em massa em
detrimentos de padrões sustentáveis.
5.2 O exponencial crescimento econômico, desacompanhado da correlação de
valores sociais ambientalmente adequados, trouxe diversos prejuízos à sociedade, dentre os quais se destacam a escassez de recursos e a poluição através de
resíduos descartados de maneira inadequada pelas empresas e consumidores.
5.3 Diante disso, o desenvolvimento e aplicação de uma gestão socioambiental
nas empresas mostra-se imperativa, tendo em vista que estas detém grande
poderio econômico e que suas atividades são responsáveis por desencadear
impactos sociais, ambientais e econômicos.
5.4 Buscando perseguir uma Economia Verde pautada na ecoeficiência, o governo desenvolveu o PPCS e a PNRS. Ainda que existam resultados timidamente
promissores, faz-se mister a gestão compartilhada de riscos por parte dos diversos setores da sociedade para que políticas e planos mostram-se eficazes.
5.5 A incorporação de valores sustentáveis no meio empresário e social é imprescindível tanto para garantia do direito constitucional ao meio ambiente equilibrado e sadia qualidade de vida quanto para manutenção dos sistemas de produção e consumo que dependem da natureza para continuarem a existir.
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5. COLETA DE LIXO: É POSSÍVEL ADOTAR O SISTEMA DE
LIXEIRAS RECICLÁVEIS NAS ESCOLAS?
ANA MANOELA PIEDADE PINHEIRO
ALUNA DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO
DO PARÁ
JORGE ANTONIO FERREIRA DAMOUS
ALUNO DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO
DO PARÁ

1. INTRODUÇÃO
Com a assustadora evolução da sociedade capitalista em âmbito global, se
torna inevitável que da mesma maneira, a produção de resíduos sólidos também
cresça proporcionalmente de maneira exacerbada. Afinal, com a aceleração
do desenvolvimento de produção da tecnologia e um ideal de consumismo, a
sociedade passa a comprar, utilizar e descartar de forma muito mais rápida e
de tal maneira no qual o sistema ecológico fica impossibilitado de apurar toda a
quantidade de lixo que lhe é despejado. Partindo desse pressuposto, a questão
da conscientização ambiental nas escolas, em especial, torna-se um ponto
de extrema relevância para a longevidade da vida na terra, pois, por meio da
educação ambiental sendo posta em prática tanto pelo corpo docente quanto
discente, será de fundamental contribuição para alcançar um meio ambiente
saudável a todos.
Dentre a ideia que se possui sobre lixo e poluição existe uma vasta
diversificação com relação a tipos e classificações que podem ser discutidas. Por
isso, é importante destacar especificamente sobre um desses, que será a coleta
de lixo. Esta por sua vez, pode ser vista por meio de suas classificações, tendo
em vista a divisão em cinco lixeiras nas cores amarela, verde, azul, vermelha
e cinza, que correspondem às identificações, respectivamente, sendo metal,
vidro, papel, plástico e orgânico, e consequentemente, ao tipo de material que
irá receber.
A questão da educação – ou reeducação – ambiental nas escolas assume
um papel muito importante no que diz respeito ao pensamento nas futuras
gerações. Reaproveitar, nesse contexto, torna-se a palavra mais objetiva para
descrever a necessidade que existe com a atual situação da manutenção do
equilíbrio ambiental. A simples atitude de selecionar o lixo pode trazer várias
consequências boas tanto para as pessoas (fonte de renda) quanto para as
empresas (economia). Além do mais, que quando os alunos e professores
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passam pela transformação da consciência, no que diz respeito à preservação
do meio ambiente, estes por sua vez podem transmitir a ideia para os outros e
assim por diante, gerando assim a conscientização cíclica e contínua, em que
aumentará de acordo com o número de indivíduos envolvidos na atividade de
educação ambiental, a qual é incumbência do Poder Público como consta no
texto da Carta Maior, visando atingir a efetividade do direito que todos possuem:
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Inicialmente, é necessário discorrer sobre o conceito de lixo discutido
neste trabalho, em que de acordo com Marcos Didonet “Lixo é basicamente
todo e qualquer resíduos proveniente das atividades humanas (...)” 164. Nesse
sentido, o lixo que trataremos aqui consiste naquele produzido diariamente
por cada indivíduo componente da complexa teia global, porém com foco no
montante gerado pelas escolas.
Assim, é preciso determinar qual o tipo de lixo que será depositado nas
lixeiras recicláveis das escolas defendidas neste artigo, tratado assim como
lixo urbano. Sendo os principais, sobras de alimentos da hora do lanche ou da
merenda escolar; papéis usados pelos professores e alunos que já não servem
mais, caixas de papelões; plásticos, como as sacolas danificadas e as embalagens
de bombons já consumidos; embalagens Tetra Pak de produtos dos lanches dos
alunos; vidros, como potes que precisam ser trocados nos laboratórios; metal,
presente nas latinhas de refrigerante vendidas na cantina.
Destinados, assim, a cinco lixeiras distintas entre si através das cores
e dos seus nomes, como a lixeira azul servindo para depositar os papéis, a
vermelha para os plásticos, a verde para os vidros, a amarela para os metais e por
fim, a cinza para os orgânicos – restos de alimento. Resultando posteriormente,
no fenômeno conhecido da reciclagem, atitude ambientalmente correta que
contribuirá para um meio ambiente ecologicamente equilibrado como consta no
caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que diz que todos nós temos
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que será bem de uso
comum do povo e essencial a sua própria qualidade de vida saudável165. E este
entendimento sobre reciclagem decorre para a motivação e conscientização de
um bem comum que precisa ser conservado, no caso o meio ambiente, partindo
da vontade dos alunos e professores por em prática o comprometimento e o
maior cuidado com o mesmo.
Quanto ao entendimento de reciclar é importante destacar o entendimento
de Francisco Rodrigues sobre o tema:
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de lixo. 8ª ed. Rio de Janeiro: CIMA, 1999.
165
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 48ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2013.
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Reciclar significa transformar os restos descartados (...). Não
importa se o papel está rasgado, a lata amassada ou a garrafa
quebrada. Ao final tudo vai ser dissolvido e preparado para compor
novos objetos e embalagens. A matéria orgânica também pode
ser reciclada (...) 166.

Dessa forma, percebe-se que com o aumento dos resíduos, sendo
diretamente proporcional com o aumento da população mundial que consome
diversos produtos diariamente, torna-se necessário a prática de reciclagem, visto
que estes resíduos gerados pelo homem levam anos para serem decompostos,
em consequência causam o aumento da poluição tanto visual, como de solos e da
água. Assim, alunos e professores juntos por meio de atividades interdisciplinares
poderão desenvolver a educação ambiental, influenciando assim na formação do
sujeito como cidadão e deixar claro seu papel de agente conscientizador para
com os demais, além de oferecer um destino correto a estes resíduos produzidos
e por fim, diminuir a poluição, sendo útil para isso a coleta seletiva considerada
um processo especializado, em que se torna muito importante sua adoção para
o recolhimento deste lixo, pois de acordo com o site SUA PESQUISA:
(...) consiste na separação e recolhimento dos resíduos
descartados por empresas e pessoas. Desta forma, os materiais
que podem ser reciclados são separados do lixo orgânico (restos
de carne, frutas, verduras e outros alimentos) 167.

Já em relação ao material das lixeiras que podem ser instaladas nas
escolas, surge a alternativa de firmar uma parceria com empresas privadas que
já trabalham com este sistema de lixeiras de coleta, assim como o recolhimento
dos materiais depositados nas mesmas, inclusive o período em que o caminhão
deverá passar. Assim, a matéria prima das lixeiras poderá ser feita de plástico,
fabricada em indústrias como também já serem recebidas pelas escolas com
suas respectivas cores e identificações. Ou poderá produzir as mesmas de
recipientes de lixo já usados pela escola, sendo de plástico ou metal, sem
precisar investir em grandes gastos. Também separando em caixas de papelão
(como caixas de sapato, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos) apenas o papel
que virá a ser reciclado, e por fim identificando o que cada recipiente receberia
através de placas confeccionadas pelos próprios alunos, e ficando a critério dos
alunos e professores se devem ou não pintá-las com as cores que lhe dizem
respeito. Somado a isso, destinar ao caminhão da prefeitura o recolhimento do
lixo orgânico (para uma futura compostagem – transformar a matéria orgânica
em adubo para ser usado na agricultura, jardins e plantas) e doar às instituições
que utilizam os lixos secos (papel, plástico, vidro e metais) como fonte de renda,
aos catadores individuais ou aos reunidos em cooperativas. Quanto ao assunto,
Mariana Araguaia discorre:
(...) também não é correta a ideia de que a coleta seletiva só pode
166
RODRIGUES, Francisco Luiz; CAVINATO, Vilma Maria. Lixo: de onde vem? Para onde vai?
São Paulo: Editora Moderna, 1997.
167
SUA PESQUISA. Coleta seletiva de lixo. Disponível em: <http://www.suapesquisa.
com/o_que_e/coleta_seletiva.htm>. Acesso em: 13/11/2013.
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ser desenvolvida de forma satisfatória se a escola disponibilizar
os famosos contêineres coloridos. Reaproveitar recipientes para
lixo já existentes e utilizar caixas de papelão para separar o papel
reciclável podem promover efeito igual ou melhor do que eles –
até porque são exemplos reais de materiais que estarão sendo
reaproveitados 168.

Ainda em relação às instituições que utilizam os lixos secos, tem-se
o caso da Associação dos Catadores de Material Reciclável do Maranhão que
arrecada os produtos no qual são separados por meio de doações e compactam
todo o material em uma única máquina da Associação, posteriormente vendendo
pela quantia de R$ 0,12 para um intermediário que revende para empresas do
Sudeste do País 169. Visto que assim, ocorre uma grande contribuição para a ideia
de desenvolvimento sustentável, que nos dias de hoje vem sendo abordada pelos
estudiosos da comunidade científica com maior atenção e respeito ao próprio
meio ambiente.
Contudo, para a ocorrência destas atividades é de suma importância
promover a educação ambiental, a qual é incumbência do Poder Público, como
mostra o inciso VI, § 1º do artigo 225 da CF/88 quando faz relação com o direito
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado:
§1.º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...................
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente; 170.

A partir deste excerto, torna-se necessário fazer dois levantamentos. O
primeiro, em torno do Poder Público (entende-se por Poder Executivo, dentro da
Organização dos Poderes, contida no Título IV da CF/88), em que com a ajuda
da Lei nº 9.795/99 que dispõe sobre a educação ambiental é possível instituir
a prática da conscientização de cultivar um meio ambiente saudável, visando
assim tanto à geração atual quanto às futuras. Resultando, dessa forma, no
uso sustentável dos recursos que temos em nossas mãos que são verdadeiros
tesouros.
O segundo ponto, gira em torno da questão do inciso VI, o qual deixa
claro que a preservação do meio ambiente depende tanto do cumprimento do
dever do Poder Público quanto da conscientização dos agentes que vivem em
168
ARAGUAIA, Mariana. Coleta seletiva na escola. Disponível em: <http://educador.
brasilescola.com/estrategias-ensino/coleta-seletiva-na-escola.htm>. Acesso em: 13/11/2013.
169
Coleta seletiva do lixo é melhor alternativa para o meio ambiente. G1. Maranhão, 21
de fevereiro 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2013/02/coletaseletiva-do-lixo-e-melhor-alternativa-para-o-meio-ambiente.html>. Acesso em: 15/11/2013.
170
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL, opcit, pág. 156.
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sociedade, pois nada adianta os governantes promoverem a educação ambiental
se seus cidadãos não colaborarem com a efetividade da preservação, isto é, para
alcançá-la a união de ambos os sujeitos sociais se faz interdependentes. Uma
vez que, imaginemos no caso das escolas, as lixeiras recicláveis prontas para
receber o lixo, porém seus alunos praticando o ato de jogarem no chão.
Agora quanto à lei 9.795 de 27 de abril de 1999 é fundamental destacar
a importância e o impacto social que a mesma traz consigo. Primeiramente, ao
tratar a Educação Ambiental (E.A.) como essencial e permanente para a educação
nacional de norte a sul do país. E de acordo com o caput do art. 2º da lei “A
educação ambiental (...) devendo estar presente, de forma articulada, em todos
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.”
171
, c/c o art. 9º da mesma lei que diz:
Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar
a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de
ensino públicas e privadas, englobando:
I – educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio; (...) 172

Com isso, dentro da perspectiva adotada por este trabalho, ambos os
artigos da lei em questão, reiteram a necessidade de estar presente no ambiente
escolar básico, seja ele infantil, fundamental ou médio, a educação ambiental,
em que se busca, dessa forma, o cuidado com resíduos sólidos, que de acordo
com Célia Pinto “resíduos sólidos e lixo são termos sinônimos” 173. Incluindo-se
para isso atividades interdisciplinares como palestras, oficinas e debates que
busquem o desenvolvimento da conscientização do jovem e em certos casos,
até mesmo do professor, uma vez que a troca de conhecimento é feita de forma
mútua entre discentes e docentes.
Usando também o inciso II, do art. 3º da referida lei é possível perceber
que cabe às instituições educativas promover a E.A. de maneira integrada aos
programas educacionais que as mesmas possuem, para que assim o processo
educativo se torne amplo e o direito à educação ambiental possa ter aplicabilidade
a todos os estudantes 174.
Como se sabe, o aumento do lixo é um problema que tem se agravado,
sobretudo pelo aumento populacional, tendo como consequência o aumento
da produção e do consumo de produtos, sejam eles dos gêneros de bebida,
171
BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União,
Brasília, 28 de abril 1999. Pág. 138.
172
Ibidem.
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PINTO, Ana Célia Toscano Vieira. Resíduos Sólidos e Meio Ambiente: A Sistematização
do Lixo no Direito Brasileiro. Dissertação de Mestrado em Direito. Recife: Universidade Federal
de Pernambuco, 2004.
174
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, opcit, pág. 138

78

79

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

alimentício, higiene, cosméticos, brinquedos; porém como já foi abordado
anteriormente, é incumbência da sociedade na sua totalidade a valorização
ambiental para que assim, busque-se a solução do problema do lixo quando gera
poluentes para a natureza. Assim, em relação ao ponto de vista defendido por
nós, o inciso VI do artigo 3º correspondente a mesma lei abordada no parágrafo
anterior, vem discorrer sobre a tarefa da sociedade para que o direito mais amplo
da E.A. ocorra:
VI – a sociedade como um todo, manter atenção permanente
à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem
a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a
identificação e a solução de problemas ambientais 175.

E de maneira similar é o que acontece também nas escolas, da seguinte
maneira: o número de alunos de uma determinada escola aumenta ao longo de
cinco anos, levando ao aumento do número de materiais consumidos (como o
papel dos cadernos, do banheiro, o lenço de papel da cantina, o papel da lista
de chamada que com o passar de um ano não terá mais utilidade). Observe que
estamos nos referindo apenas a um tipo de material que é o papel, sem contar
com o consumo dos demais quatro tipos. Para que então não ocorra o aumento
da poluição e a ação do desperdício, torna-se indispensável que a E.A. seja posta
em prática pela própria instituição de ensino, tralhando a conscientização de um
meio ambiente sustentável e saudável, e que por meio do trabalho em grupo
cheguem a soluções para combater os problemas ambientais, usando como uma
dessas possíveis soluções a reciclagem.
Isso traz novamente a defesa da conscientização cíclica e contínua,
que para reiterá-la, tivemos no Distrito Federal a aprovação da lei nº 4.756
determinando que a partir da coleta seletiva do lixo nas escolas, aquilo que
for descartado nas instituições seja armazenado e a partir de convênios com
empresas de reciclagem, seja trocado por materiais didáticos. Assim, em uma
das escolas, como no caso da Escola classe nº 5 do Cruzeiro Novo conta com
a participação não somente dos alunos, como também dos familiares destes
alunos. E a diretora da escola declara que cerca de 40% dos alunos já praticaram
a ação da coleta seletiva de lixo em suas residências, em que contribuem para o
recolhimento do lixo de forma adequada176.
Os princípios básicos da E.A. que constam no artigo 4º, incisos II e IV
ainda da lei 9.795, são os seguintes:
(...) II. a concepção do meio ambiente em sua totalidade,

considerando a interdependência entre o meio natural, o sócioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...................

175
Ibidem.
176
Coleta de lixo agora é lei nas escolas. Agência Brasília – GDF. Brasília, 17 de fevereiro
2012. Disponível em: <http://www.df.gov.br/noticias/item/298>. Acesso em: 14/11/2013.
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IV. a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as
práticas sociais; (...)

Dessa forma, ligam-se diretamente ao ambiente escolar, pois tratam da
interdependência entre as próprias disciplinas tratadas no referido ambiente, ou
seja, faz a ligação entre a biologia, a química, a geografia, a história e a língua
portuguesa, valorizando, ainda, a ética dentro da prática educacional sem deixar
de serem levadas em conta as práticas sociais que fazem parte dos próprios
costumes dos indivíduos que compõem a sociedade.
Seguindo com a mesma lei 9.795/99 é relevante discorrer sobre seus
incisos III e IV do artigo 5º, os quais tratam sobre os objetivos fundamentais da
E.A. que consistem em estimular e fortalecer a consciência crítica, assim como
incentivar a participação tanto individual quanto coletiva, sendo permanente
e responsável na preservação do meio ambiente equilibrado, defendendo a
qualidade do ambiente como um valor inseparável do exercício da cidadania 177.
Isso reflete na própria ação que os alunos terão que ter ao longo do estudo das
questões ambientais, aliada à responsabilidade do corpo docente em formular e
por em prática um plano de ensino que dialogue com a realidade pela qual o meio
ecológico se encontra, podendo dessa maneira, fomentar a consciência crítica
e a atuação em busca do equilíbrio desse meio em que se vive. É justamente
nesse ponto, que entra a coleta seletiva e a posterior reciclagem, pois o aluno
exercendo uma e contribuindo diretamente para a outra estará sendo um
verdadeiro cidadão.
Dessa vez, o inciso I, § 3º do artigo 8º da lei 9.795 traz de forma implícita
(uma vez que é necessário fazer uma análise interpretativa para que se possa
extrair esta colocação defendida pelos autores deste artigo) para o aluno da
educação básica uma possibilidade de olhar para o futuro, ou seja, de saber que
ao decorrer do avanço das séries básicas poderá cada vez mais se interessar
pelo assunto do meio ambiente e suas bifurcações, visto que poderá a vir se
tornar um profissional especializado nesta área de meio ambiente. E além
de ser remunerado, contribuir através de pesquisas e experimentações que
serão incorporadas na sua área de atuação, que visarão o melhoramento e o
aperfeiçoamento relacionados à problemática ambiental. Acompanhe o excerto:
§ 3º As ações de estudos, pesquisas e experimentações, voltarse-ão para:
I – o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando
à incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar,
nos diferentes níveis e modalidades de ensino 178.

Agora para ratificar um pouco mais nossa defesa de poder adotar as lixeiras
coloridas identificáveis com o intuito de reciclar e ajudar o meio ambiente nas
escolas de ensino básico, primeiramente, foi feita uma avaliação da aplicabilidade
da E.A. em escolas públicas do estado da Paraíba, em que o resultado foi retirado
177
178

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, opcit, pág. 138
Ibidem.
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de um total de 100% de entrevistados por meio de um questionário destinado
aos professores:
Através de um questionário obtivemos a opinião dos professores
sobre a intenção dos mesmos terem pretensão de participar
de mini-cursos, palestras, dinâmicas que os auxiliassem no
ensino da E.A., onde apenas 55% demonstraram interesse em
participar.
.....................................................................................................
..........
Estes 55% nos declararam que ainda não participaram de
nenhum curso ou treinamento de aperfeiçoamento por não
terem a oportunidade de serem beneficiados por programas
governamentais a respeito desta temática 179.

Assim, é possível observar que neste caso, um pouco mais da metade dos
professores já possuíam o devido interesse no assunto de educação ambiental,
porém alegaram por não terem sido beneficiados por programas de iniciativa do
Poder Público não haviam feito. Pois bem, sabemos que é competência deste
Poder promover a E.A. em todos os níveis de ensino, porém não se podem cruzar
os braços e esperar apenas os governantes tomarem a iniciativa, uma vez que
anteriormente dentro de nosso entendimento é a união de ambos os sujeitos
sociais que resultará na aplicabilidade do direito devido, porém nada impede
que qualquer um dos sujeitos tome a iniciativa. Dessa forma, segue-se abaixo
um excerto de Andrade que corresponde à atuação do professor, representado
nesse caso pela escola, dentro da análise da educação ambiental para com seu
alunado:
Sendo a escola a base de formação do cidadão, ela é responsável
pela educação que o motivará na vida profissional, social e
pessoal e em sua convivência familiar, a proposta da coleta
seletiva de lixo escolar é uma ação educativa que visa investir
numa mudança de mentalidade como um elo para trabalhar a
transformação da consciência ambiental. A Educação Ambiental
deve ser trabalhada de forma integrada, contínua permanente
em todos os níveis e modalidades de ensino, como previsto
nos Parâmetros Curriculares Nacionais os quais servem como
subsídios para a prática pedagógica 180.

Outra pesquisa aplicada a campo, desta vez em Itarantim, município da
Bahia, é proveitoso para nós, no sentido de nos oferecer dados que confirmam
nossa defesa, e, além disso, mostrar a aplicação da educação ambiental, por
meio da atenção à coleta seletiva na escola escolhida pela autora do estudo,
179
COSME, A.M.F. et al. Avaliação da aplicabilidade da educação ambiental em escolas
públicas da cidade de Mamanguape/PB. Disponível em: <http://www.prac.ufpb.br/anais/XIIIENEX_
XIVENID/ENEX/PROBEX/ARTIGO/4/4CCAEDCSAPX01-P.docx>. Acesso em: 13/10/2013.
180
ANDRADE, 2000, apud MIRANDA, 2012, p. 1.195. MIRANDA, Valcira Cristina. Proposta de
coleta seletiva na escola estadual “Professor Cyro Barreiros” como ferramenta para a educação
ambiental. 2012. 5 v. Monografia Ambiental. Curso de especialização em educação ambiental.
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em que contou com a união da comunidade educativa. Assim, os professores
da mesma, através de um questionário, usaram as seguintes justificativas à
implantação da coleta:
(...) Para incentivar e conscientizar os alunos desde cedo, pois
a escola é um lugar de aprender a viver e conviver melhor com
os outros e o meio ambiente. Para incentivar a preservar o meio
ambiente, tornando a escola um lugar mais agradável e limpo;
Implantar a coleta como uma maneira de despertar nas crianças
que as pequenas atitudes podem contribuir com a melhoria do
meio ambiente e que deve partir de cada um, pois a Escola é
também um ambiente de aprendizagem e conscientização 181.

Após esta coleta de dados foi posta em prática as atividades de coleta
seletiva e reciclagem, em que a autora fez uma análise do cotidiano escolar,
mostrando as atividades interdisciplinares feitas pelos professores para com
seus alunos, nos excertos abaixo Naianne Trindade descreve:
Sempre fazendo uma relação do conteúdo com figuras e
desenhos, para chamar atenção dos alunos no primeiro momento
e posteriormente conscientizá-los, os mesmos motivados serão
agentes multiplicadores de atitudes conscientes.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...................
Foi confeccionada uma cartilha, ensinando-os a separar
corretamente o lixo e o material foi explanado em cada sala de
aula. Buscaram a troca de conhecimento dentro da própria escola
com os alunos do último ano, para que os mesmos falassem
sobre a reciclagem as outras salas (...) 182.

Fica claro após estas passagens que com a aplicação e o desenvolvimento
da educação ambiental nas escolas é possível desenvolver mecanismos
interdisciplinares que estimulem os alunos, assim como os professores ao verem
que seu alunado está se interessando por atividades ambientais, provocando,
dessa maneira, a conscientização cíclica e contínua como já defendida por
nós. Assim como, a separação dos materiais em lixeiras recicláveis pode fazer
com que os próprios alunos aprendam e se aperfeiçoem em reaproveitar estes
materiais que estarão, constantemente, sendo devidamente separados pelos
mesmos. Isto por meio de teatros, debates, palestras, confecção de cartazes e
cartilhas como foi feito, assim como por meio de oficina de sucata, também feita
na respectiva escola, como mostra Trindade:
Produziram de materiais com sucatas (...) coelhinhos (com
rolinhos de papelão e bandejas de isopor); porta-treco (com
latinhas de leite em pó); porta-lápis (com as outras latinhas
181
TRINDADE, Naianne Almeida Dias. Consciência ambiental: coleta seletiva e reciclagem
no ambiente escolar. Disponível em: <http://www.conhecer.org.br/enciclop/2011a/humanas/
consciencia%20ambiental.pdf>. Acesso em: 13/11/2013.
182
Ibidem.
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menores); porta biscoito ou utensílios (com vidros de maionese
ou doce) sendo todos com a ajuda do professor 183.

É através deste excerto que se percebe a importância que a coleta seletiva
possui para o ambiente escolar, em que desenvolve e expande a mentalidade
crítica do aluno, estimula a criatividade e o raciocínio lógico, e acima de tudo, faz
crescer a consciência que o meio ambiente preservado e limpo tem para a saúde
da sua própria geração e das próximas que virão.
Nessa linha de raciocínio existe o exercício de diversos projetos como,
por exemplo, o Projeto Escola Verde da Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF), que possui como finalidade desenvolver uma série de
ações com o intuito de sensibilizar alunos, professores e gestores de escolas
públicas de Juazeiro-BA e Petrolina-PE, ressaltando a importância de se praticar a
coleta seletiva de resíduos sólidos como uma ação cotidiana. Durante vários dias
os alunos são instigados por meio de vídeos, palestras e materiais informativos a
discutirem e refletirem acerca da importância da responsabilidade socioambiental
que envolve a atividade da seleção do lixo184.
Dessa forma, cada um dos casos que trouxemos, os quais foram aplicados
na prática por pesquisadores e estudiosos, refletem o crescente cuidado que
vem sendo desenvolvido com o meio ambiente, como uma semente, que com
muito carinho e proteção humana, atrelado ao seu sistema complexo natural
dará origem a uma bela árvore, a qual mesmo depois de grande precisará de
eternos cuidados para que dela possa vingar futuros frutos saudáveis, os quais
se dispersarão por diversas áreas do planeta Terra. É assim que se encontra
este zelo pelo meio ambiente, em que se percebe a ação de profissionais das
mais diversas áreas, espalhados ao longo do território nacional, buscando em
consonância o equilíbrio ecológico com a ajuda dos demais indivíduos que
formam a ideia de povo defendida por nosso Texto Constitucional.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. De acordo com a revisão teórica, feita através da pesquisa bibliográfica,
podemos concluir que o incentivo à reciclagem, utilização de materiais recicláveis
e das lixeiras para depositá-los são práticas que podem ser realizadas por todos
da comunidade escolar.
2. E ambos os processos só são possíveis a partir da aplicação da
educação ambiental por meio do corpo docente, o qual tem ajudado suas turmas
a construir uma cultura em defesa do planeta com atividades dinâmicas que
possibilitam o entendimento da realidade ambiental de maneira espontânea e
divertida.
3. Além de ser, por meio das lixeiras recicláveis, possível o reaproveitamento
183
Ibidem.
184
O projeto. Projeto escola verde. Bahia, 2012. Disponível em: <http://www.escolaverde.
univasf.edu.br/?page_id=59>. Acesso em: 13/11/2013.
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de materiais que sem as mesmas teriam um descarte inadequado e vindo a ser
prejudicial ao meio ambiente, e consequentemente para os seres vivos que nele
mantem sua existência. Mostrando assim, os efeitos sustentáveis positivos que
a coleta seletiva abrange.
4. Assim como, percebe-se a importância em separar o lixo corretamente
e encaminhá-lo para a devida reciclagem, através do uso das lixeiras. Fazendo
com que todos os envolvidos se comprometam com o meio ambiente e com o
contexto social, econômico no qual fazem parte.
5. Valorizando, assim, a união entre a coletividade e o Poder Público,
em que compete a ambos o dever de defender e preservar o meio ambiente e
repassar esta consciência para as futuras gerações. E usufruir das parcerias entre
empresas privadas e a comunidade escolar, na medida em que traga melhorias
tanto para esta quanto para o meio ambiente.
6. Dessa forma, é necessário colocar em prática de forma eficiente o
caput do artigo 225 da CF/88 juntamente com seu inciso VI c/c a Lei de Educação
Ambiental de 1999, em que traz em seu texto os elementos fundamentais para
que ocorra a efetivação do comprometimento nas escolas.
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6. ANÁLISE DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NOS
PROJETOS DE FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NO
CONTEXTO DO MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO
LIMPO (MDL) NO BRASIL
ANDRÉ DE CASTRO DOS SANTOS
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

1. Introdução
O presente artigo tem por escopo analisar e refletir sobre os impactos
sociais e ambientais decorrentes de projetos de fontes renováveis de energia
desenvolvidos no contexto do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (“MDL”),
um dos mecanismos de flexibilização instituídos pelo Protocolo de Quioto com
o intuito de auxiliar o cumprimento de metas para redução da emissão de gases
causadores do efeito estufa (“GEEs”).
Nessa conjuntura, o trabalho demonstra a criação do MDL a partir da
celebração do Protocolo de Quioto, bem como suas características e condições
para permitir que os países desenvolvidos fomentem o desenvolvimento da
infraestrutura e transfiram tecnologia para os países em desenvolvimento,
obtendo, em contrapartida, títulos que auxiliam no cumprimento de suas metas
de redução na emissão de GEEs.
No contexto dos projetos de MDL aprovados pelo Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação, há, no presente trabalho, a análise quantitativa e qualitativa
daqueles voltados ao setor energético brasileiro, mais especificamente aos
geradores de fontes renováveis de energia. Para tanto, foram descritos os
impactos socioambientais oriundos da execução dos referidos projetos, a fim de
promover uma reflexão crítica sobre os consequentes benefícios das atividades
para o meio ambiente mais sustentável e os potenciais prejuízos ao ambiente e
às comunidades locais em que são desenvolvidos estes projetos.
Além disso, há uma análise da conjuntura atual do MDL, em razão do
cenário de crise envolvendo o mecanismo. Às portas da próxima conferência
internacional do clima, que será realizada na cidade de Paris, na França, buscouse projetar quais serão as novas diretrizes estabelecidas para a questão climática
mundial e, consequentemente, as novas metas para redução da emissão de
GEEs, bem como a necessidade de reformulação dos atuais mecanismos de

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

flexibilização de metas tais como dispostos no Protocolo de Quioto.
Assim, foram feitas conclusões articuladas de modo a fomentar o debate e
a reflexão sobre a influência dos projetos de MDL no setor energético brasileiro,
com enfoque na análise dos impactos ambientais e sociais decorrentes das
atividades de execução dos projetos, bem como o que esperar para o futuro do
setor energético em vista dos novos cenários previstos.
2. O Protocolo de Quioto e a criação do MDL
Posto que o presente artigo analisará os impactos socioambientais de
projetos de fontes renováveis de energia em consonância com o MDL, essencial
salientar o contexto da criação do referido mecanismo de flexibilização.
O Protocolo de Quioto é um tratado internacional concebido no contexto
das discussões internacionais acerca da questão climática, configurando-se
como medida jurídica em resposta aos estudos do Intergovernmental Panel on
Climate Change (“IPCC”) que apontam as atividades antrópicas como principais
causadoras das mudanças climáticas globais. Assim, o Protocolo foi adotado na
3ª Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, em
1997, entrando em vigência internacional em 16 de fevereiro de 2005, e conta
atualmente com de 192 membros185, já que nem todas as nações participantes
da Convenção ratificaram o acordo internacional.186
Conforme explica Seiffert, as bases conceituais do Protocolo de Quioto
são similares a muitos outros instrumentos de gestão ambiental, pois buscam
implementar mecanismos que possibilitem alguma forma de responsabilização
penal entre países. Isso é necessário uma vez que os Estados apresentam bases
legais diferenciadas em relação às questões ambientais. Defende a referida autora
que, a partir da assinatura desses tratados, estabelece-se um mecanismo comum
de responsabilização e cobrança legal; desse modo, a partir do momento em
que determinado país se compromete com os objetivos e metas estabelecidas
por um acordo, ele necessita implantar medidas internas particularmente, de
natureza legal, para cumpri-los.187
Ao ratificarem o tratado, as Partes do Anexo I da Convenção do Clima,
composto, em sua maioria, por países desenvolvidos, comprometeram-se a
reduzir, entre os anos de 2008 e 2012, emissão dos gases de efeito estufa a
níveis em média 5% inferiores aos níveis emitidos em 1990.188
Estas metas são vinculantes, uma vez que o Protocolo de Quioto tem
força normativa de Tratado Internacional. Nesse sentido, descreve Sabbag:
185
Disponível em: <http://maindb.unfccc.int/public/country.pl?group=kyoto>. Acesso em
24 de março de 2015.
186
SABBAG, Bruno Kerlakian. O Protocolo de Quioto e seus créditos de carbono: manual
jurídico brasileiro de mecanismo de desenvolvimento limpo. São Paulo: LTr, 2008. p. 33
187
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Mercado de Carbono e Protocolo de Quioto:
oportunidade de negócio na busca da sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. p. 37.
188
Estas metas de redução variam conforme o caso, como tratado mais adiante no item 3.
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Cabe esclarecer a natureza jurídica do Protocolo de Quioto, qual
seja, a de verdadeiro Tratado Internacional, hierarquicamente
partidário à própria Convenção do Clima. Na verdade, muito
embora lhe seja dado denominação de Protocolo à Convenção
do Clima, em consonância com o moderno regime de direito
ambiental internacional, que costuma adotar tratados “quadro”,
trata-se de genuíno tratado internacional, conforme as regras
estabelecidas pela Convenção de Viena189

Dessa forma, apesar de não especificar qual a sanção190 para o
descumprimento das metas, enquadrando-se como Soft Law no âmbito do
direito internacional, as normas que as estabelecem podem ser consideradas
instrumentos de comando e controle, dado que determinam condutas a serem
seguidas, tendo como referência, os padrões admitidos pela Convenção.
A fim de facilitar o cumprimento de parte das metas estabelecidas pelas
Partes do Anexo I, o Protocolo criou mecanismos de flexibilização das metas de
emissões, levando em consideração que o cumprimento destas metas exigiria
consideráveis esforços econômicos. Os mecanismos de flexibilização criados
pelo acordo são: (i) Implementação Conjunta; (ii) Comércio de Emissões; e o (iii)
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
Estes mecanismos introduzem componentes de mercado no regime
de proteção ao clima e possibilitam, em última análise, inovadora forma de
implementação de obrigações internacionais, de acordo com as quais pessoas
físicas e jurídicas teriam participação direta, seja sob a forma de condução
dos projetos com benefícios para o clima, seja por meio de geração e de
comercialização de commodities vinculadas ao Protocolo de Quioto.
3. MDL: promoção do desenvolvimento sustentável e oportunidade de
negócio
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é o único dos mecanismos
de flexibilização citados acima que permite a participação dos países em
desenvolvimento. Considerando o Princípio das Responsabilidades Comuns,
Porém Diferenciadas, o Protocolo de Quioto criou obrigações distintas entres os
países desenvolvidos e aqueles ainda em desenvolvimento. Dentre as diferenças,
a principal refere-se ao fato de que os países em desenvolvimento teriam suas
189
SABBAG. p.36.
190
O Artigo 18 do Protocolo de Quioto dispõe: “A Conferência das Partes na qualidade de
reunião das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira sessão, aprovar procedimentos e
mecanismos adequados e eficazes para determinar e tratar de casos de não cumprimento das
disposições deste Protocolo, inclusive por meio do desenvolvimento de uma lista indicando
possíveis consequências, levando em conta a causa, o tipo, o grau e a frequência do não
cumprimento. Qualquer procedimento e mecanismo sob este Artigo que acarrete consequências
de caráter vinculante deve ser adotado por meio de uma emenda a este Protocolo.” Até a data
do presente trabalho não houve emenda a emenda prevista no Artigo 18 que disporia a respeito
das sanções aplicadas às Partes do tratado que não cumprissem suas obrigações no âmbito do
Protocolo.
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metas de redução de emissão estipuladas em etapas futuras do acordo, ao
contrário dos países desenvolvidos, que já conhecem suas metas de redução de
emissão e já deveriam estar tomando as medidas necessárias para cumpri-las.
Porém, os países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, podem participar
deste mecanismo de flexibilização, que envolve a criação e a implantação de
projetos para diminuir e evitar a emissão de GEEs em países em desenvolvimento,
visando o desenvolvimento econômico sustentável destes, que poderão ser
financiados pelas Partes do Anexo I, em troca de créditos de emissão, que serão
computados e abatidos de seus compromissos de redução de emissão.
Apesar das intenções do MDL serem a contribuição para se criarem meios
sustentáveis de desenvolvimento, é um instrumento que pode ser contestado
devido ao fato de envolver mais interesses econômicos na circulação dos créditos
de carbono do que no desenvolvimento de tecnologias “limpas”. Neste sentido,
pode se considerar que os créditos de carbono acabariam tendo a função de criar
“permissões de emissão” aos países financiadores, dado que em muitos casos,
é mais interessante financeiramente que se invista em projetos de MDL em
países em desenvolvimento do que alterar significativamente a matriz energética
e produtiva de seu próprio país.
Neste sentido, as vantagens da criação do mercado de crédito de carbono
são expostas por Rocha:
Esse comércio faz com que as empresas tenham maior
flexibilidade no cumprimento das metas ambientais estabelecidas
pela legislação vigente. Outra vantagem é que, com a sua
utilização, o poder público fica apenas encarregado de definir os
objetivos ambientais a serem alcançados, monitorar e penalizar
os infratores; enquanto que a escolha dos melhores meios para
atingir os objetivos fica a cargo das próprias empresas, que irão
sempre buscar a melhor relação custo/benefício.191

As vantagens econômicas da circulação de créditos de carbono foram ampla
e rapidamente exploradas na última década. Foram criados fundos de investimento
e bolsas de valores mobiliários especificamente para a comercialização dos
chamados RCEs (Redução Certificada de Emissão). Em relação aos créditos
oriundos dos projetos de MDL, no Brasil, os setores econômicos que mais
têm apresentado propostas são os relacionados à cogeração de energia com
biomassa; hidrelétricas e pequenas centrais elétricas; eficiência energética;
troca de combustíveis e processos industriais; aterros sanitários e tratamento
e disposição de resíduos; agricultura; pecuária; transporte; florestamento e
reflorestamento.192
191
ROCHA, M. T. Aquecimento Global e o Mercado de Carbono: uma aplicação do modelo
CERT. 2003. 196 f. Tese (Doutorado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agronomia Luiz
de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003. p. 54
192
Status dos projetos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil (“Relatório
MCTI”). Última compilação do site da UNFCCC e da CIMGC: 30 de novembro de 2014. Disponível
em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0236/236122.pdf>. Acesso em 24 de março de 2015.
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Observa-se que a circulação de créditos de carbono é vista hoje,
primordialmente, como uma grande oportunidade de negócio, tendo seu
objetivo de promoção do desenvolvimento sustentável ficado, muitas vezes, em
segundo plano. Deve-se analisar de maneira bastante criteriosa se os projetos
de MDL, independentemente de serem economicamente interessantes ou
não, são realmente sustentáveis e se trazem benefícios reais, não somente à
comunidade internacional, mas principalmente à comunidade local onde eles são
desenvolvidos.
A partir dessa dicotomia entre desenvolvimento sustentável e oportunidade
de geração de divisas que permeia a aplicação deste mecanismo previsto no
Protocolo de Quioto, faremos nos próximos itens uma análise crítica dos projetos
de MDL realizados no Brasil nos últimos anos.
3.1. Análise quantitativa dos projetos de MDL no Brasil
A título de referência, a presente análise quantitativa dos projetos de MDL
se aterá aos dados divulgados no relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia –
MCTI, o qual compila as informações constantes no sítio eletrônico da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC na sigla em
inglês) até a data de 30 de novembro de 2014 (“Dados de Projetos de MDL no
Brasil”).193
Nesse contexto, conforme dados obtidos, foram registrados, até a referida
data, 7.579 atividades de projetos de MDL no mundo, sendo 330 deles no Brasil.
Desse modo, 4% dos projetos são registrados no território brasileiro, levando
o país a ocupar o 3º lugar em número de projetos, atrás somente da China e
da Índia, com 50% e 20% dos projetos respectivamente. Ademais, o Brasil foi
responsável pela redução de mais 370 milhões tCO2eq, o que corresponde a
4,8% do total mundial.194
A análise do referido relatório também permite identificar que o setor
de indústria de energia destaca-se entre os que mais atraíram o interesse dos
participantes de projetos de MDL. Esta atividade registrou 197 projetos, o que
corresponde a 55% dos projetos registrados no Brasil. Quanto à diferenciação
por tipo de projeto, há predomínio do setor hidrelétrico com 87 projetos (26,4%),
seguidos pela produção de biogás com 63 projetos (19,1%), usinas eólicas
com 54 projetos (16,4%), produção de gás de aterro com 50 projetos (15,2%) e
produção de biomassa energética com 41 projetos (12,4%).195
Outro dado relevante aponta que, no ano de 2012, foram registrados 100
projetos na UNFCCC, maior número anual entre 2004 e 2014. Entretanto, houve
uma relevante diminuição nos anos posteriores: Em 2013 foram registrados
23 projetos e, em 2014, apenas 8, situação relacionada ao fato de que houve
193
194
195

Relatório MCTI.
Relatório MCTI. p. 3
Relatório MCTI. p. 7
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relevantes mudanças tanto na elegibilidade dos projetos, como na aceitação dos
créditos sob o esquema europeu de comércio de emissões (EU ETS).196
Em relação à distribuição geográfica, nota-se uma predominância de
projetos no Centro-Sul do país, tendo em vista que a região Sudeste e a região
Sul concentram mais de 60% dos projetos, com destaque para os estados de
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.197
Nessa conjuntura, importante notar que a capacidade total instalada, na
área energética, das atividades de projeto no âmbito do MDL, registradas até
30 de novembro de 2014, em conformidade com Dados de Projetos de MDL no
Brasil, era de 15.722MW, sendo que as hidrelétricas lideravam com 9.933MW,
seguidas pelas usinas eólicas com 4.046MW, biomassa energética 1.227MW e
gás de aterro com 252MW, além de outras atividades, representando 264MW.198
Ainda, interessante se atentar para os dados relativos à emissão de RCEs
até a data limite dos Dados de Projetos de MDL no Brasil. O Brasil ocupava a 4ª
posição mundial, com um total de 97.746.745 RCEs emitidas, sendo superado
apenas por China, Índia e Coreia do Sul, nesta respectiva ordem. Desse total de
RCEs emitidas, a atividade energética com gás de aterro liderava as emissões,
com 19.405.469 (20%), seguida pelas hidrelétricas com 10.890.844 (11%),
biomassa energética 6.449.300 (7%) e biogás com 3.974.641 (4%).199
Por fim, vale salientar que o Brasil, até 30 de novembro de 2014, possuía
8 Programas de Atividades (PoAs) registradas na UNFCCC, sendo 3 de usinas
eólicas, 2 de hidrelétricas, 2 de Biogás e 1 de Gás de Aterro, com estimativa total
de redução de 9.765.499 tCO2eq. Ademais, em relação ao número de atividades
componentes de projeto (CPA) de PoAs, o Brasil liderava com aproximadamente
59% das atividades em todo o mundo.200
Em suma, tendo em vista a vasta quantidade de informações e dados
descritos acima, depreende-se que o setor energético é o mais explorado pelos
projetos de MDL existentes no Brasil. Nesse sentido, torna-se interessante e
relevante a análise qualitativa de determinados projetos da área energética, de
modo a promover uma conclusão quanto aos efeitos, consequências e impactos
socioambientais resultantes dos referidos projetos.
3.2. Análise qualitativa de projetos de MDL no setor energético
brasileiro
Para a realização da análise qualitativa dos impactos ambientais e sociais
decorrentes dos projetos de MDL, foram considerados os impactos descritos
nos Relatórios de Validação dos empreendimentos aprovados pelo Ministério
196
197
198
199
200

Relatório MCTI. p. 8
Relatório MCTI. p. 8
Relatório MCTI. p. 9
Relatório MCTI. p. 10
Relatório MCTI. pp. 11-12
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de Ciência, Tecnologia e Inovação nos termos da Resolução nº 1 da Comissão
Interministerial de Mudança Global do Clima, de 11 de setembro de 2003,
referentes a projetos cujos processos de validação foram iniciados em 2013 e
2014.
O espaço amostral utilizado limitou-se a projetos que se relacionem à
produção ou transmissão de energia.
Para esta análise, foram considerados os seguintes projetos:
Projeto
Energia Eólica Renova LEN 11
Energia Eólica Sento Sé
Usina Eólica Casa Nova
Usinas Eólicas Energio
UHE José Luiz Muller Godoy Pereira
Hidrelétrica de Inxú
PCH Bocaiúva
PCH Ilha Comprida
PHC Segredo
PCH Tambaú, Pedras e Rio Sapo
Energia Renovável Alupar
Biomassa resíduos de açaí
PCH Paracambi
PCH Poço Fundo e Providência
Energia Eólica Renascença e Ventos de São
Miguel
Biomassa CAAL
PCH Bugres CEEE
PCH Ernestina CEEE
PCH Ijuizinho II CEEE
PCH Marco Baldo
PCH Tambaú, Pedras e Rio Sapo
PHC Coronel Araujo e Passo Ferraz
PCH Rondinha
Hydro Kuhlemann Geração e Fibra Geração
Bioenergia de gás de aterro Franca Araúna

Início do processo de
validação
2013
2014
2013
2013
2014
2013
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013

UF
BA
BA
BA
CE-PI
GO
MT
MT
MT
MT
MT
MG
PA
RJ
RJ
RN

2013
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2013
2013

RS
RS
RS
RS
RS
SC-RS-MT
SC
SC
SC
SP

Vale ressaltar que os Relatórios de Validação não tem por escopo o
detalhamento minucioso dos impactos socioambientais, cabendo esta análise
aos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) ou aos Estudos Ambientais Simplificados
(EAS), conforme o caso. Entretanto, os Relatórios de Validação descrevem os
impactos previstos de forma resumida e suficiente para a análise proposta neste
trabalho, que não tem por objetivo esgotar o tema.
Dentre os impactos citados nos referidos relatórios, merecem destaque
os relacionados à perda de habitats aquáticos e terrestres para todo tipo de fauna;
remoção da cobertura vegetal; produção de ruído decorrente do funcionamento
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das máquinas, prejuízo na qualidade da água, possibilidade de erosão e geração
de efluentes e resíduos sólidos. Já no que se refere aos impactos sociais dos
projetos, destacam-se a necessidade de realocação de população; a perda de
áreas produtivas; e a desapropriação de imóveis.
A partir dos dados observados nos referidos relatórios, pode-se aferir que
alguns impactos ambientais, tais como remoção da vegetação nativa, perda de
habitats, e deterioração da qualidade da água, são tolerados no âmbito da realização
de projetos que visam à produção de energia limpa, e, consequentemente, a
redução da emissão de carbono e da utilização de combustíveis fósseis. Deve-se,
entretanto, realizar uma análise suficientemente crítica que justifique a escolha
técnica, mas primordialmente política, da alteração da matriz energética.
Não há, neste trabalho, qualquer intenção de advogar em causa da
utilização de fontes de energia não renováveis, mas, sim, de questionar a escolha
política que leva à sistemática substituição destas fontes de energia ainda que
com altos custos sociais e ambientais em escala local. Neste contexto, vale
ressaltar que os projetos listados acima, em sua maioria, preveem medidas de
mitigação dos impactos observados, mas não se pode desconsiderar que são
também mitigáveis os impactos decorrentes de fontes tradicionais de energia.
Vale lembrar que a aprovação de um empreendimento dentro do
processo de licenciamento ambiental baseia-se em estudos prévios de impactos
ambientais. Todavia, estes instrumentos devem ser aprimorados em relação
à avaliação de impactos sociais, mais especificamente quanto à obtenção de
dados em escala local, aos aspectos demográficos e econômicos, ao capital
social e ao empoderamento de comunidades, à identificação e inclusão de
percepções e valores de diferentes grupos sociais, aos programas de realocação
de comunidades atingidas, à efetiva participação pública, e, sobretudo, à
transparência na identificação de atingidos e beneficiados.201
Neste sentido, Sulbacher, Neumann e Haas202 destacam que, historicamente,
a abordagem econômica sempre assumiu relevância pioneira no processo de
desenvolvimento dos países. Contudo, quando são considerados aspectos
sociais e ambientais, a questão torna-se mais complexa por envolver indicadores
qualitativos de difícil e complexa mensuração. Vanclay203 complementa a ideia
ao afirmar que a avaliação de impacto social é um processo de análise e gestão
de consequências intencionais e não intencionais no ambiente humano fruto
de intervenções planejadas. Sanchez complementa ao afirmar que os impactos
socioambientais de um projeto – que na análise econômica são considerados
201
Utsunomyia, R. Análise do enfoque no meio antrópico em estudos de impacto ambiental
no Brasil. Monografia apresentada ao curso de graduação em Engenharia Ambiental da Escola de
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo como Trabalho de Graduação, 2010.
202
Sulbacher, A. W.; Neumann, p. s.; Haas, J. M. Avaliação de impacto social nas
agroindústrias familiares rurais. In SOBER, v. 47, Porto Alegre. Anais... Sociedade Brasileira de
Economia, Administração e Sociologia Rural, 2009, p. 1-20.
203
VANCLAY, F. Conceptualising social impacts. In.: Environmental Impact Assessment
Review, 22, 2002, p. 183-211. apud Sulbacher, A. W.; Neumann, p. s.; Haas, J. M.
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como externalidades – distribuem-se de maneira desigual, dado que os grupos
humanos beneficiados por um projeto geralmente não são os mesmos que
suportam as consequências negativas – uma usina hidrelétrica beneficia
consumidores residências e industriais, porém, prejudica aqueles que vivem na
área de inundação, por exemplo.204
Quanto à análise dos impactos ambientais locais, Sanchez ensina que esta
deve pressupor a racionalidade das decisões públicas, as quais deveriam sempre
observar princípios jurídicos administrativos, como o da impessoalidade, o da
moralidade pública e o da publicidade; entretanto, não se pode desconsiderar
que as decisões governamentais sempre estiveram sujeitas a pressões e
interesses privados. O referido autor ainda explica que a função do processo de
análise ambiental deveria ser a de incitar os proponentes a conceber projetos
ambientalmente menos agressivos e não simplesmente julgar se os impactos de
cada projeto são aceitáveis ou não; neste sentido, explica que, tradicionalmente,
os técnicos encarregados reproduzem, para cada problema, maneiras de
solucioná-los que atendam a certos critérios técnicos e econômicos; todavia, o
que se pretende com o processo de análise de impactos ambientais é introduzir o
conceito de viabilidade ambiental e coloca-lo em pé de igualdade com os critérios
tradicionais de análise de projeto. Desse modo, uma das principais dificuldades
da análise de impactos ambientais é fazer com que alternativas de menor impacto
sejam formuladas e analisadas comparativamente às alternativas tradicionais.205
À luz do exposto, pode-se concluir que a análise dos impactos sociais,
imediatos nos hábitos e nas condições de vida da população diretamente atingida,
é de difícil medição e, em muitos casos, relativizada frente aos ganhos econômicos
de determinados empreendimentos. No que diz respeito ao processo de análise
de impactos ambientais como ocorre atualmente, observa-se que a viabilidade
ambiental dos empreendimentos tem recebido menor atenção em relação aos
critérios técnicos e econômicos.
Assim, é possível questionar a viabilidade ambiental e a necessidade
estratégica de diversos projetos de MDL realizados no Brasil. Embora estes
empreendimentos cumpram, a princípio, importante papel na redução das
emissões de gases de efeito estufa, são também importante fonte de divisas
através da emissão dos Certificados de Redução de Emissão. O que não se
pode admitir é que no escopo desses projetos prepondere a intenção de se
obter recursos derivados dos certificados de emissão, sobretudo, considerando
os impactos sociais e ambientais suportados pela população local.
4. Futuro do MDL e os efeitos no setor energético brasileiro
Conforme já mencionado, o MDL surgiu como mecanismo de flexibilização
para o cumprimento de metas estabelecidas e acordadas no Protocolo de Quioto.
204
SANCHEZ, L. E. Avaliação de impactos ambientais: Conceitos e métodos. Oficina de
textos, 2006. p. 93
205
SANCHEZ, L. E.. p. 93-94.
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Nesse contexto, milhares de projetos foram submetidos, aprovados e realizados
em países em desenvolvimento, de modo que houve relevante investimento e
fomento na infraestrutura em diversos setores, incluindo o setor de energia, onde
houve avanços significativos na execução de projetos para produção de fontes de
energia renováveis, influenciando diretamente a busca pela redução de emissão
dos gases causadores do efeito estufa.
Contudo, há uma série de fatores envolvidos em toda a conjuntura dos
projetos de MDL, como, por exemplo, os analisados impactos ambientais e sociais
decorrentes de forma direta e indireta da execução das atividades inseridas no
contexto dos projetos. Assim, em vistas da proximidade do esperado reencontro
das nações com o objetivo de estabelecer novas diretrizes para redução da
emissão de GEEs, previstos para o fim de 2015 na cidade de Paris, na França,
torna-se oportuno e necessário se atentar para o futuro do MDL, considerando
aspectos sociais, econômicos, estruturais e, essencialmente, os ganhos para
as questões ambientais, analisando as possíveis consequências para o setor
energético brasileiro.
4.1. Crise das RCEs
Um aspecto latente e de suma importância para os caminhos futuros do
MDL se refere ao valor estimado para as RCEs, visto que é a negociação dos
referidos títulos que permite a obtenção de capital para o desenvolvimento dos
projetos. Em um passado recente, as RCEs chegaram a atingir valores superiores
a U$S30 por tonelada de CO2. Entretanto, atualmente, vê-se que houve uma
desvalorização extremamente acentuada, ocasionando a queda do valor das
RCEs, o qual girou em torno de U$$0,30 na época do encontro realizado em
Lima, no Peru.206
Essa forte desvalorização impacta diretamente na condução de novos
projetos de MDL, tendo em vista que o investimento realizado pelos países
desenvolvidos é significativamente menor quando o preço da tonelada de CO2
é comprado por US$0,30 e não mais por US$30. Nesse sentido, conforme
entendimento de Hugh Sealy, presidente da junta executiva do MDL, nota-se que o
mecanismo se encontra em uma verdadeira encruzilhada, visto que os países em
desenvolvimento não possuem mais o ativo valorizado de antigamente, fazendo
com que o poder de obtenção de capital para investimento na infraestrutura por
meio de projetos de MDL fique imensamente prejudicado.207
Nessa situação, a preocupação por ora é fornecer elementos que fomentem
a demanda da compra de RCEs, de modo a aumentar a valorização delas, para que
assim seja retomado o processo de investimento em projetos de MDL. Como
visto anteriormente, a execução de projetos que visam fomentar a produção
206
Disponível em: <http://www.ccst.inpe.br/noticias/mecanismo-de-desenvolvimentolimpo-esta-em-uma encruzilhada-em-lima/>. Acesso em 30 de março de 2015.
207
Disponível em: <http://www.ccst.inpe.br/noticias/mecanismo-de-desenvolvimentolimpo-esta-em-uma-encruzilhada-em-lima/>. Acesso em 30 de março de 2015.
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de fontes renováveis de energia corresponde à principal parcela dos projetos
de MDL no Brasil e, consequentemente, os impactos negativos decorrentes da
situação econômica do valor das RCEs influencia mais significativamente o setor
energético. Nesse contexto, é necessário que haja atenção ao futuro do setor
energético brasileiro, sobretudo hidrelétrico, em razão de uma possível queda
dos projetos de infraestrutura voltados para a obtenção de fontes renováveis de
energia, ao passo em que se configura um contexto de potencial crise energética
atualmente.
Em suma, nota-se que a atual conjuntura de crise no valor das RCEs
e, consequentemente, no fluxo de novos projetos de MDL relativos ao setor
energético brasileiro, aliado ao possível contexto de crise a ser instaurado no
Brasil, exige que sejam feitas análises e reflexões de como o futuro do MDL
influenciará para que tais contextos negativos sejam superados e, assim, criemse mecanismos e cenários que possibilitem a retomada da execução de projetos
energéticos e, assim, seja possível o desenvolvimento da infraestrutura dos
países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, a qual possui posição central e
essencial para a evolução destes.
4.2. Moeda do Clima
No contexto de crise do MDL, em decorrência de elementos estruturais
e econômicos, conforme visto na acentuada desvalorização do preço das RCEs,
estudiosos têm tentado encontrar soluções e novos mecanismos que surjam
como alternativas ao MDL no objetivo de flexibilizar as possibilidades de conter
a emissão de gases causadores de efeito estufa.
Nesse contexto, interessante notar a proposta brasileira apresentada
no encontro realizado em Lima, no Peru, que visou estabelecer bases para a
formulação do novo documento sobre o clima a ser realizado no encontro previsto
para este ano em Paris, na França.
Segundo Alfredo Sirkis, deputado federal e presidente da Comissão
Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, a referida proposta se
configura na elaboração e instituição de um instrumento denominado “Moeda
do Clima”, conceituada como unidade de valor financeiro conversível, com a
finalidade de atrair investimentos e promover ainda mais a implementação de
políticas nacionais de desenvolvimento sustentável, a qual possui um mecanismo
diferenciado do MDL. O conceito do MDL reside no fato de permitir a compra
de créditos para compensar a poluição já cometida pelo país desenvolvido. Por
outro lado, a “Moeda do Clima” seria um instrumento que proporcionaria uma
contraprestação à pró-atividade dos países em antecipar o cumprimento de suas
metas, ou seja, uma recompensa aos países que evitarem a emissão de GEEs
que seria realizada.208
208
Disponível em: <http://www2.sirkis.com.br/noticia.kmf?noticia=30936685&canal=259&
total=35&indice=0>. Acesso em 27 de março de 2015.
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Contudo, necessário salientar que a proposta da “Moeda do Clima”
chegou a ser apresentada pelo Itamaraty na Conferência das Partes na Mudança
Climática (COP-20), realizada em dezembro de 2014 em Lima, no Peru, mas não
avançou, porque, conforme alegado, o assunto não estava na pauta daquela
reunião.
Ainda assim, devido ao esperado próximo encontro a ser realizado em
Paris, na França, a possibilidade da aceitação da referida proposta ou, ainda,
a potencial chance do instrumento ser ajustado ou servir de base para outro
mecanismo com vistas a uma possível aprovação dos Estados membros é de
essencial importância para o futuro do MDL. Esta situação é vista ao passo que a
existência de um novo mecanismo que auxilie na redução da emissão de GEEs,
ainda que a natureza de ambos seja distinta, dado o critério compensatório
diverso descrito acima, influencia diretamente no contexto do MDL.
Importante contextualizar a referida proposta da “Moeda do Clima” em
relação ao setor energético brasileiro. Visto que a crise do MDL acaba por reduzir
o avanço no desenvolvimento de projetos de infraestrutura voltados para a
produção de fontes renováveis de energia, a existência de um novo instrumento,
como a “Moeda do Clima”, pode servir de combustível para retomada do processo.
Nesse cenário, ainda que a proposta não tenha sido apreciada na COP20, há a possibilidade de uma revisão no encontro em Paris e, mais que isso, a
abertura para apresentação de outras propostas que visem inserir instrumentos
e mecanismos diversos do MDL para auxiliar no cumprimento das metas
estabelecidas. Estas possibilidades acabam por impactar diretamente o contexto
do MDL, de modo a transformar a atual conjuntura de fomento aos projetos,
podendo gerar efeitos positivos ao proporcionar a retomada da execução de
projetos de infraestrutura em setores estratégicos, nos quais está inserido o setor
energético brasileiro, por meio de potenciais novos instrumentos e mecanismos.
4.3 Projeções para a Conferência de Paris
Na Conferência de Paris, que ocorrerá em 2015, devem ser estabelecidos
os termos de um novo acordo internacional que substituirá o obsoleto Protocolo de
Quioto, de 1997. Este novo acordo criou uma enorme expectativa na comunidade
internacional, ansiosa por medidas que efetivamente demonstrem uma reação por
parte dos estados nacionais às cada vez mais alarmantes pesquisas anunciadas
pelo IPCC.
Parte da expectativa recai sobre a forma de estabelecimento das novas
metas nacionais de emissão e como serão sancionados os estados que não
as cumprirem. Nesta seara, a COP-20 realizada em Lima, no Peru, identificou a
tendência de que os países determinem voluntariamente suas próprias metas de
emissão. Para tanto, foi acordado que os estados anunciassem suas metas até
o dia 31 de março de 2015; contudo, poucas nações o fizeram, dentre as quais
se destacam os Estados Unidos – que ratificaram o compromisso assumido
bilateralmente com a China, de reduzir, até 2025, 28% as emissões em relação
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ao ano de 2005. Já a Rússia, manifestou sua intenção de reduzir em 25%
seus níveis de emissão de GEE de 1990 até 2030. Ademais, a União Europeia
manifestou seu plano de reduzir, até 2030, 40% das emissões registradas em
1990 enquanto a Noruega ofereceu uma redução de 40% no mesmo período; já
a Suíça deve reduzir em 50%.209
Além disso, vale destacar a manifestação do México, único país em
desenvolvimento a cumprir o prazo, que pretende reduzir suas emissões entre
22% e 44%. Merece menção também o silêncio de importantes emissores tais
como Brasil, Indonésia, Índia e Japão.
Não está claro, entretanto, se a redução pretendida por estes países
ocorrerão somente dentro de suas fronteiras ou se contarão com mecanismos
de flexibilização, para que sejam cumpridas.
Dessa forma, o aparente desinteresse dos Estados que não cumpriram o
prazo de manifestação de suas metas demonstra a complexidade das negociações
na da COP-21. Embora haja um esboço de quais serão os termos das novas
metas, a discussão sobre as responsabilidades comuns, porém diferenciadas
devem ser centro de grande polêmica, tal com o ocorrido nas negociações que
levaram ao acordo de 1997.
Tendo em vista os fracassos e êxitos do Protocolo de Quioto e a atual
conjuntura das negociações que permeiam a COP de Paris, fica claro que o novo
acordo, para que cumpra o objetivo almejado, deve estabelecer metas factíveis,
em conjunto com mecanismos que realmente constranjam os signatários ao
cumprimento delas. Tudo leva a crer também que países emergentes, como os
BRICS e o México devem ser enquadrados entre os que devem cumprir metas
de emissão, muito além da atual limitada participação nos projetos de MDL.
Ademais, os mecanismos de flexibilização de metas devem ser meios
efetivos de transferência e fomento de tecnologia nos países desenvolvidos
em substituição ao atual modelo de transferência de impactos socioambientais
locais em troca de permissão de emitir gases nocivos ao clima global dentro de
seu território.
5. Conclusões articuladas
5.1. O MDL é um dos mecanismos de flexibilização das metas de emissão
previstos no Protocolo de Quioto. Embora seu objetivo seja de grande importância
para os países em desenvolvimento, é notório que este instrumento passa por
um momento de crise, que se manifesta na significativa diminuição de projetos
realizados nos últimos anos.
5.2. Impactos ambientais permanentes, tais como a remoção de vegetação,
perda de biodiversidade e habitats, além de importantes impactos sociais, têm
209
Disponível
em:
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/
submissions.aspx. Acesso em 2 de abril de 2015.
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sido tolerados nos projetos submetidos ao procedimento de estudo prévio
de impacto ambiental, determinado pela legislação brasileira, no processo de
licenciamento ambiental de empreendimentos de MDL.
5.3. A escolha dos impactos socioambientais tolerados extrapola a seara técnica,
configurando-se escolhas políticas. Assim, a doutrina aponta importantes
críticas ao modo como o processo de licenciamento é realizado, em razão de
uma medíocre análise dos impactos e à insuficiente participação da comunidade
diretamente atingida no processo de tomada de decisão.
5.4. Nesse contexto, há necessidade de se rever o papel e o funcionamento
do MDL no Brasil – importante fonte de divisas aos empreendedores que
desenvolvem projetos relacionados à produção de energia renovável – de modo
que este mecanismo se torne uma efetiva ferramenta de ganho ambiental e não
somente vantagens econômicas para grandes empreendedores, que impactam
o meio ambiente e modificam a vida de diversas comunidades.
5.5. Desse modo, o MDL e o papel dos países em desenvolvimento devem ser
amplamente modificados no novo tratado, que há de ser elaborado na COP-21, em
Paris. É provável que a participação dos países em desenvolvimento seja ampliada,
modificando a interpretação corrente do princípio das responsabilidades comuns,
porém diferenciadas e, por consequência, devem ocorrer significativas alterações
no mecanismo de flexibilização do qual participam os países subdesenvolvidos.
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DO DESENVOLVIMENTO E DIREITO AMBIENTAL
BRUNO DE ZORZI BENATO
Estudante de Direito da UFSC e bolsista do Grupo de Pesquisa em Direito
Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco
PEDRO DANIEL VALIM FIM
Estudante de Direito da UFSC e bolsista do Grupo de Pesquisa em Direito
Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco

1. Introdução
Quanto ao mundo dos transgênicos e tantos alimentos industrializados,
das ondas eletromagnéticas em excesso - hoje tudo é online - e dos remédios,
e mais toda esta avançadíssima tecnologia, que não tem nem meio século de
existência, são ainda incertas seus “efeitos colaterais”. Por isso, o conceito de
Sociedade de Risco, cunhado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, é um dos mais
perspicazes para definir as consequências globais da inovação científica.
O Estado, que deve agora lidar com essas novas questões colocadas
pela tecnologia, pouco a pouco começa a criar mecanismos para contornar a
incerteza científica, trazendo segurança jurídica, seu dever mais básico.
Esse artigo, além de se debruçar sobre a sociedade de risco e suas
consequências para o plano da decisão estatal, situação brilhantemente
cunhada por Esteve Pardo como o “desconcierto del Leviatã”, centra a questão
da responsabilização do produtor pelos riscos do desenvolvimento como uma
das formas para a busca da segurança jurídica, discussão importante para uma
espécie já imersa (e se afogando) em tecnologia, e mais ainda em um país ainda
sem legislação específica ou posicionamento claro a respeito do assunto.
Para a pesquisa do tema, que se insere no ramo das Ciências Jurídicas,
na área do Direito Ambiental e do Direito do Consumidor, consultou-se
bibliografia jurídica nacional, bem como legislação nacional e internacional, mais
especificamente das diretivas europeias.
Visou-se no presente artigo, primeiramente, trazer a discussão da
responsabilização do produtor pelos riscos do desenvolvimento a luz da
consciência e do estudo da sociedade de risco, revelando a importância do tema
frente a cada vez maior incerteza científica. Quando se volta para o tema sob
essa luz, percebe-se a responsabilidade do produtor num panorama mais global,
além das simples relações civilistas e capta-se a importância desse debate para
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o futuro.
Além disso, objetivou-se promover o debate das teorias sobre o tema
no país, cujo ordenamento jurídico ainda não possui legislação específica nem
posicionamento claro sobre o assunto. Frisa-se que a União Europeia e Estados
Unidos, grandes produtores de tecnologia, já possuem leis que disciplinam o
tópico.
2. A sociedade de risco
Se a descoberta de um defeito no produto posterior ao seu lançamento
fosse evento isolado, seria inócua a discussão e inútil este artigo. Porém, se
percebe, até cotidianamente, pelas diversas notícias e estudos científicos, muitas
vezes contraditórios, que não há muita certeza em relação aos efeitos das novas
tecnologias. Esse sentimento é confirmado pelas teorias da sociedade de risco.
A ciência já não é mais capaz de cortar as próprias rebarbas, muito menos definilas, havendo uma grande insegurança a respeito dos exatos limites benéficos da
criação tecnológica.
Assim, para compreender a relevância do debate da responsabilização
do produtor pelos riscos do desenvolvimento, é preciso situar, primeiramente, a
conjuntura global na qual está inserido. Por isso, neste capítulo, nos deteremos
para analisar a sociedade de risco de Ulrich Beck, a crescente incerteza científica
que a caracteriza e seus impactos nas estruturas sociais, principalmente o direito,
segundo José Esteve Pardo.
Guivant, sobre a teoria de Beck explica que a Sociedade de Risco é a
nova ordem global moldada pela tecnologia e marcada pela incerteza. Nesse
novo panorama, que substituiu a sociedade industrial
O desenvolvimento da ciência e da técnica não poderiam mais
dar conta da predição e controle dos riscos que contribuiu
decisivamente para criar e que geram consequências de
alta gravidade para a saúde humana e para o meio ambiente,
desconhecidas a longo prazo e que, quando descobertas,
tendem a ser irreversíveis.210

Um pequeno exemplo desta situação de incerteza que toca ao tema
dos riscos do desenvolvimento foi recentemente divulgado na mídia. O
anticoncepcional Yasmin, da Bayer, prometia, além de proteger da gravidez,
reduzir a oleosidade da pele e diminuir as cólicas pré-menstruais. Descobriuse vários anos depois de seu lançamento no mercado, que o medicamento
tinha sérios efeitos adversos. Centenas de mulheres morreram e muitas outras
ficaram com graves sequelas.211
210
GUIVANT. Julia S. A teoria da sociedade de risco de Ulrich Beck: entre o diagnóstico
e a profecia. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/
dezesseis/julia16.htm>. Acesso em: 30 de março de 2015.
211
Disponível
em:
<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/03/quando-pilulaanticoncepcional-e-pior-escolha.html>. Acesso em: 30 de março de 2015.
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Das causas que se apresentam desse novo panorama de incerteza está a
mudança de posição da ciência no começo do século XX. A princípio, a ciência se
realizava na busca pela verdade e passava a imagem de certeza, de confirmação
científica que inclusive contagiou outras áreas do conhecimento. Porém, hoje se
afirma justamente o contrário. Pardo diferencia muito bem a ciência clássica, dos
séculos XVIII e XIX, da contemporânea, chamada tecnociência, pelo “paradigma
de Galileu”.
O autor depreende três características marcantes da ciência clássica,
que conferiam exatidão a ela, que mudaram no final do século XX, tornando a
ciência agora geradora de incertezas.212
Em primeiro lugar, se antes o cientista era como um artista, trabalhando
em sua oficina com suas próprias ferramentas, que muitas vezes ele mesmo
construía de forma artesanal, com domínio total sobre aqueles meios, hoje, pelo
grau de sofisticação alcançado, a pesquisa científica de ponta depende de meios
e ferramentas externas e muito complexas, das quais não se tem total precisão
ou conhecimento.213
Além disso, em segundo lugar, na ciência clássica, o cientista tinha total
independência sobre sua investigação, da mesma forma que a tem o artista
sobre sua criação. A diferença de hoje, Galileu e Copérnico não integravam
uma empresa, que direcionasse o sentido da investigação, ou uma equipe de
pesquisadores, que delimitassem ou dividissem o trabalho, influindo diretamente
na liberdade que tem o cientista sobre seu trabalho.214
Em terceiro e último lugar, e mais importante, havia uma total separação
entre investigação científica e aplicação técnica, que prevenia a parcialidade
da ciência. Como a ciência hoje está, em sua maioria, associada às empresas
de tecnologia, há significativa parcialidade, advinda do raciocínio, não só de
viabilidade, mas de lucro. Esta parcialidade é decisiva na geração de incertezas,
porque a motivação da pesquisa passa a ser outro diverso da curiosidade do
cientista, e o fim da ciência passa a ser o lucro, e não mais a descoberta da
verdade científica.215
Sobre isso, exemplifica Pardo
Assim, no debate em torno dos medicamentos genéricos e
em outros, como o relativo ao regime de patentes, a indústria
farmacêutica manifesta bem às claras que sua atividade
investigadora depende das expectativas de rentabilidade de
seus resultados e que, sem estas, não é possível aquela. Se
trata de um posicionamento do mais respeitável e coerente com
o contexto empresarial que se dá a atividade de investigação. É
212
ESTEVE PARDO, José. El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las
incertidumbres de la ciencia. Marcial Pons: Madrid, 2009. P. 66.
213
idem.
214
ibidem. p. 67
215
idem.
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então a motivação e a lógica de empresa que se reivindica, e não
a de uma liberdade de investigação científica que se move pelo
nobre afã do conhecimento (tradução nossa)216.

Dessa transformação da ciência em tecnociencia, ou seja, de investigaçãofim, despropositada e apartada da aplicação comercial, para investigaçãomeio, já direcionada, desde a origem, para dar retorno financeiro, advêm sérias
consequências. Algumas delas, que tocam especialmente o presente artigo,
serão tratadas a seguir.
3. O desconcerto do Leviatã
Essa transformação da ciência, que tem o reconhecimento dela
mesma de que já não é mais capaz de desvendar, como anteriormente fazia,
as incertezas217, terminou por deslocar todas as outras áreas do conhecimento.
Até porque o pensamento iluminista, científico do século XVIII teve influência
decisiva na criação da sociedade capitalista atual. A ciência está nos “genes”
da sociedade global e por isso seu aberto fracasso em oferecer certezas é tão
significativo para outras áreas, desde o direito até a filosofia e a arte.218
Mas se por um lado outras áreas do conhecimento podem conviver e
permitir certo grau de incerteza, algumas até se beneficiam disso, o Direito,
por outro, devido a seu caráter regulador é absolutamente incompatível com
a incerteza. Pardo afirma que “ao direito pertence a obrigação irrenunciável de
decidir e resolver, de gerar e manter certezas”.219
É justamente esse caráter de decisão e de resolução de conflitos, de
pacificação e manutenção de segurança que evoca a figura do Leviatã, que
representa o Estado. Estuda-se, por exemplo, no direito processual, que pelo
princípio do Non liquet, o juiz, como proferidor da lei e personificação do Estado,
não pode se furtar da decisão. Acrescenta-se também que as leis, seu longo
e burocrático processo de promulgação, sua forma de aplicação seguindo um
devido processo legal, são todas formas voltadas a dar segurança quanto às
ações do poder público para o cidadão.
Além disso, o Estado quando decide precisa captar a situação fática
216
Así, en el debate que se sucita en torno a los medicamentos genéricos y en otros como
el relativo al régimen de patentes, la industria farmacêutica manifiesta bien a las claras que su
actividad investigadora depende de las expectativas de rentabilidad de sus resultados y que, sin
éstas, no es posible aquella. Se trata, desde luego, de un planteamiento de lo más respetable y
del todo coherente com el marco empresarial em que se desarolla la actividad de investigación.
Es entonces la motivanción y la lógica de la empresa la que se reivindica y no la de una libertad
de investigación científica que se mueve por el noble afán del conocimiento y qye mereció el
elevado trato que las Constituiciones le dispensan. Ibidem. p. 75 e 76.
217
ESTEVE PARDO, José. El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las
incertidumbres de la ciencia. Marcial Pons: Madrid, 2009. p.
218
ESTEVE PARDO, José. El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las
incertidumbres de la ciencia. Marcial Pons: Madrid, 2009. p. 14
219
Ibidem, p.
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e propor soluções, e em ambas as etapas, utiliza-se da ciência. Quando esta,
porém, não oferece respostas que tenham a necessária certeza e segurança,
Pardo afirma que
esse Leviatã tão arrogante, começa a mostrar seu desconcerto
ante as incertezas que o envolvem e que provêm, paradoxalmente,
dos domínios que se consideravam mais firme e inquestionáveis:
os domínios da ciência (tradução nossa)220.

Portanto, a sociedade de risco, e a incerteza científica que dela
é característica marcante, afetam todas as áreas do conhecimento, inclusive o
Direito. Desta forma, cabe ao Estado criar novas formas de prover segurança,
entre elas a que é o foco deste trabalho, a responsabilização do produtor pelos
riscos do desenvolvimento.
4. Riscos do desenvolvimento: Conceito e abordagem inicial
Dentre as diversas decisões frente a incertezas que o Leviatã tem
que tomar que o deixam desconcertado, este artigo foca na questão da
responsabilização do produtor pelos riscos do desenvolvimento. Os riscos do
desenvolvimento consistem em danos advindos de defeito em produto, mas que
à época do lançamento deste, no mais elevado grau tecnológico da data, não era
possível detectar.
Benjamin conceitua risco do desenvolvimento como “aquele risco que
não pode ser cientificamente conhecido ao momento do lançamento do produto
no mercado, vindo a ser descoberto somente após um certo período de uso do
produto ou do serviço”.221
Importante notar que a simples inserção de produto com qualidade
superior no mercado não implica defeito nos produtos anteriores, como defende
Cavalieri Filho 222
Portanto, vê-se que além do Estado ter que decidir sobre a incerteza
científica, por causa desta, encontra-se desamparado para tal decisão. Ressaltase que nem o mais elevado grau tecnológico não foi capaz de detectar defeito
do produto.
A questão que se coloca, e que se propõe a discutir é, no dizer de Rosa,
“a quem incumbe, dentro da cadeia produtiva, suportar os riscos inerentes ao

220
Es así como ese orden jurídico hasta ahora tan seguro, ese Leviatán tan arrogante,
comienza a mostrar su desconcierto ante las incertidumbres que lo envuelven y que provienen
también, paradójicamente, de los dominios que se consideraban más firmes e incuestionables:
los domínios de la ciencia. Ibidem. p. 10
221
BENJAMIN, Antônio Herman V.; et al. Manual de direito do consumidor. 2. ed.
S ã o
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. P. 131.
222
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São
Paulo:
Altlas, 2008. P. 492.
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progresso tecnológico e científico?”223.
4.1 A responsabilização pelos riscos do desenvolvimento
Será analisado ainda no presente trabalho as visões doutrinárias,
buscando as interpretações mais adequadas em relação à legislação nacional,
bem como pontuar como europeus e estadunidenses escolheram e positivaram
posições, adversas umas às outras, em face da responsabilidade do produtor pelo
risco do desenvolvimento. Já se adianta que existem duas posições doutrinárias
a cerca do assunto. Há a doutrina que assegura a responsabilidade do produtor
pelos riscos de desenvolvimento e há a doutrina contrária, defensora da exclusão
da responsabilidade por evento futuro resultante do desenvolvimento de produto
que até então, no estágio da ciência, não era possível auferir chance de dano
devido ao uso do produto.
A corrente a favor da responsabilidade tem como razões para sua defesa a:
- Necessidade de que o produtor não esqueça de se preocupar com
os produtos que ele lança no mercado, assim, com isso, o produtor deve estar
constantemente acompanhando as respostas que os consumidores estão tendo
com o produto. E, é claro, com o acompanhamento próximo dos efeitos do
produto, caso haja problemas e danos. A resposta do produtor seria mais rápida,
evitando a perpetuação de danos devido a morosidade dos planos de contenção,
evitando que tragédias, como foi a manutenção da Talidomida no mercado
brasileiro, aconteçam224.
- Uma desresponsabilização do desenvolvedor, por si só, já se torna
difícil uma vez que ele teria que provar que o mal(fator de dano) não pudesse
ser diagnosticado à época, conforme às mais avançadas tecnologias e ao mais
desenvolvido conhecimento científico existentes225.
- Utilização de contrato de seguros ou repasses de possíveis custos de
reparação de dano ao preço final do produto para que não haja o temor de uma
retração em pesquisas e ofertas de novas tecnologias à sociedade226.
As razões dos que almejam a exclusão da responsabilização são:
- Não desestimular o avanço científico, evitando um desestímulo em
toda cadeia produtiva227.
- Causar retração da indústria nacional frente às indústrias de países
223
ROSA, Luiza Lange. A previsão da teoria dos riscos do desenvolvimento no código de
defesa do consumidor. Florianópolis, 2011
224
FERREIRA DA SILVA, Marco Aurélio Lopes. Responsabilidade pelo risco de
desenvolvimento. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 8 – Junho de 2006,
p. 382.
225
ibidem, p. 382.
226
Ibidem, p. 383.
227
Ibidem, p. 381
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sem tal dispositivos regulatórios da responsabilidade, onde seria menos oneroso
desenvolver um produto sujeito a seus riscos futuros228.
- Há dificuldade, ou melhor, haveria uma dificuldade em estipular medidas
de garantia das reparações por eventos futuros e incertos229.
- Encarecimento do produto final, dificultando o acesso da população ao
produto, por causa de um risco que talvez nunca se concretize230.
4.2 Direito comparado: Estados Unidos e União Europeia
No direito comparado, há como grande referência as normativas europeias
e a legislação dos estados norte-americanos. Embora nos Estados Unidos seja
adotada a exclusão total da responsabilização pelo risco do desenvolvimento, no
país há uma legislação, não em âmbito federal, nas unidades da Federação, em
relação à proteção do direito consumerista ligada as teorias de negligence(de
caráter relacionado ao comportamento do produtor – “careless behavior”),
strict liability(um par da responsabilidade direta, utilizada largamente em direito
consumerista e trabalhista, além da responsabilização objetiva sobre animais
domésticos ou não) e breach of warranty(garantias ao consumidor expressas
pelo produtor ou pela lei)231 232.
Na Europa, a grande guia do assunto é a Diretiva 374/85/CEE. Nela o
Conselho das Comunidades Europeias seguiu a mesma linha do Estados Unidos,
porém, permitiu a nível nacional que os Estados fizessem reservas quanto a
não responsabilização. Assim, há o efeito europeu de países com exclusão
total, outros com um regime parcial e também nações com responsabilização
total. Isso, na prática, faz com que alguns Estados possam fazer ressalvas em
determinados assuntos julgados importantes para ser responsabilizado ou não,
conforme se aduz artigos 7º e 15º da Diretiva:
Artigo 7º: O produtor não é responsável nos termos da presente
directiva se provar:
e) Que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos
no momento da colocação em circulação do produto não lhe
permitiu detectar a existência do defeito,
Artigo 15º:
1. Qualquer Estado-membro pode:
b) Em derrogação da alínea e) do artigo 7o, manter ou, sem
prejuízo do procedimento definido no 2, prever na sua legislação

228
idem.
229
idem.
230
idem.
231
Proving Fault in a Product Liability Case. Disponível em: <http://injury.findlaw.com/
product-liability/proving-fault-in-a-product-liability-case.html>. Acesso em 29 mar. 2015.
232
PORAT, Ariel. STEIN, Alex. Liability for future harm. Disponível em: <http://chicagounbound.
uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1305&context=law_and_economics>. Acesso em 29
mar. 2015.
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que o produtor é responsável, mesmo se este provar que o
estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento
da colocação do produto em circulação não lhe permitia detectar
a existência do defeito;

A lista de países que seguem a corrente estadunidense inclui Holanda,
Inglaterra e Itália, enquanto que os países parciais são Alemanha, Espanha e
França. Dos países totalmente a favor da responsabilização, tem-se a Finlândia e
Luxemburgo como exemplos233.
4.3 Discussão doutrinária brasileira
Na doutrina brasileira, há as duas visões, a de responsabilização do produtor
pelo risco do desenvolvimento e a da não responsabilização. Gustavo Tepedino
vai em defesa de que não existe defeito no negócio jurídico, devido ao perfeito
estado em que o produto se encontrava no momento da comercialização234. Para
embasar seu argumento, ele se apoia no artigo 12º, §2º, III do Código de Defesa
do Consumidor:
12º: O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança
que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais:
III - a época em que foi colocado em circulação.

James Tepedino segue o mesmo raciocínio, frisando que o produtor põe em
mercado produto que se aufere ser seguro a época em que este produto foi
desenvolvido. Ambos autores estão munidos da lógica da Diretiva 374/85, na
qual a averiguação do defeito, portanto, do dever de responsabilizar-se, ocorre no
momento de inserção do produto no mercado. A expectativa da segurança do
produto, logo, haveria sido exitosa235.
Sérgio Cavalieri Filho236 e Marcelo Junqueira Calixto237 militam a favor de
233
FERREIRA DA SILVA, Marco Aurélio Lopes. Responsabilidade pelo risco de
desenvolvimento. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 8 – Junho de 2006, p.
384 – 385.
234
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
235
MARTINS, James. Responsabilidade da empresa pelo fato do produto: os acidentes de
consume no código de proteção e defesa do consumidor. São Paulo: RT, 1993.
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CAVALIERI FILHO, Sérgio. Responsabilidade civil por danos causados por remédios.
Revista de Direito do Consumidor 29. São Paulo: RT, 1999.
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que não se deve confundir o risco de desenvolvimento com a segurança que o
Código de Defesa do Consumidor estende aos produtos já defeituosos postos
no mercado. Evidentemente que caso isso fosse feito, no Direito Ambiental, por
exemplo, se estaria usando uma analogia consumerista para depor contra o objeto
de proteção. Calixto defende que o códex consumerista adotou a responsabilidade
civil objetiva, então o fornecimento de produto defeituoso ao mercado é digno de
reparação e responsabilização. Imagine que as empresas agrícolas e de pesquisa
agrícolas estivessem sendo processadas pelos danos causados a toda cadeia
consumidora de alimentos, então o réu, no caso, argumentaria uma analogia
in pejus ao meio ambiente. Com isso, todo discurso ambiental protecionista
da Carta Maior seria surrupiado devido a essa interpretação do artigo 12º do
Código de Defesa do Consumidor. Cavalieri Filho então aborda o caso do risco de
desenvolvimento como um fortuito interno – não se exclui de responsabilidade o
fornecedor, já que o defeito do produto nunca deixou de ser um defeito, simples
defeitos de concepção.
4.4 A relação da responsabilidade do direito consumerista para o direito
ambiental
Como pode ser avaliado, no direito comparado e na própria doutrina brasileira
não se encontra um denominador comum para a questão da responsabilização
pelo risco de desenvolvimento. Não é de se surpreender que a legislação nacional
a respeito da proteção ambiental referente ao risco do desenvolvimento fique à
mercê do entendimento volátil de Juízes e Tribunais. O que impede que seja
feita a devida regulamentação e proteção do meio ambiente. A ligação entre
a proteção da integridade do consumidor com a integridade de toda vida na
biosfera deve ser feita in bonam partem, garantindo as premissas constitucionais
de bem-estar geral, meio ambiente saudável e, principalmente, a integridade
psicofísica dos sujeitos de direito. Não há razão para a responsabilidade civil em
direito consumerista ser fundada na dignidade humana e o mesmo não ocorrer
com a responsabilidade para com o meio ambiente.
5.1 Gerenciamento de risco e sua esfera jurídica
Frente ao grau de regulamentação jurídica que o Estado brasileiro alcançou
nos últimos anos, e tendo em vista que o direito tem um papel fundamental na
tomada de medidas a respeito do risco, é necessário buscar segurança jurídica na
relação entre o produtor e o consumidor. Pode ser abordada a questão de garantir
o consumo de produtos com segurança pelo seu viés de gerenciamento de risco.
Pela concepção objetivista do risco, a realidade física é o risco, frequentemente
mesurável. E para a concepção construtivista do risco, a gestão de risco segue
múltiplos critérios que incluem na construção da ideia de risco os fatores sociais,
a inserção em uma determinada sociedade e as diferentes formas de estar238.
riscos do desenvolvimento. São Paulo: Renovar, 2004.
238
Renn, 1992: 54-55
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Pode se ver essas duas correntes como “racionalidades”, uma racionalidade
objetiva, na qual os riscos são vistos como algo matemático, quantificável
enquanto que na racionalidade construtiva, eles são fruto de diversos processos
econômicos, sociais e culturais, e não podem ser mensuráveis. É evidente que
o gerenciamento dos riscos não pode escolher uma maneira de ver o risco e
excluir a outra. Aqui se preza pelo “meio-termo” aristotélico. Uma mistura de
racionalidades, englobando os diferentes aspectos que riscos conhecidos(e mais
importante ainda, os desconhecidos) possuem.
Fato é que o gerenciamento do risco deve partir, ou, ao menos, ser
instigado por medidas do Estado. Os remédios que o ordenamento jurídico
dispões para garantir segurança jurídica para as mais variadas questões devem
também ter reflexos na garantia da proteção ao consumidor.
O diploma da defesa do consumidor, em seu artigo 4º, visa respeito à
sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo239. A discussão está em propor que sejam usados dispositivos
como este aqui referido da proteção das relações consumeristas como remédios
do Estado frente ao risco que os transgênicos, ondas eletro magnéticas, uso de
novas drogas para tratamentos e toda nova forma de risco ambiental que surge
na sociedade com o passar do desenvolvimento tecnológico. Caso surgissem
novas enfermidades decorrentes do consumo de soja transgênica, as celeumas
seriam brevemente resolvidas na justiça com a responsabilização do produtor?
Esta lacuna do real débito que o produtor tem com seus clientes em casos de
consequências catastróficas não pode passar desapercebida pelo processo
legislativo.
A questão aqui não é “dar mais ouvidos à profecia da desgraça do que à
profecia da salvação240”, embora o autor esteja correto em buscar salvaguardar o
futuro das gerações. O importante é abrigar, dentro do guarda-chuva das proteções
jurídicas, a proteção da coletividade nos casos de risco de desenvolvimento,
sendo a mudança genética um expoente desse temor. A intenção não é instaurar
o medo e a descrença no avanço da ciência, mas apenas aceitar, conforme o
princípio da falibilidade científica informa, que haverá em algum momento da
evolução e do avanço científico o dano causado por uma mudança ambiental ou
genética, pois, o conhecimento humano nunca será absoluto. A própria noção
de probabilidade permite tal argumento, algum dia haverá um fator de risco em
que o estágio científico não conseguirá avistar e evitar o dano. Com preocupação
dos riscos que correm as pessoas, é mister que sejam estipulados remédios
jurídicos para que o produtor seja responsabilizado pelos danos causados. Cumpre
ressaltar, que no processo de legislação desses remédios, deve ser buscada a
conciliação das diferentes formas de gestão de risco.

239
BRASIL, Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990.
240
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização
tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto: Editora PUC-Rio, 2006. p. 354
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Vale lembrar que a gestão do risco é sempre, em ultima instancia, um
processo político e de políticos241. A intenção da proteção do consumidor não
busca prejudicar o desenvolvimento tecnológico nem a utilização inteligente, não
agressora e sustentável dos recursos do meio ambiente. O custo-benefício do
processo da inovação deve levar em conta as possíveis consequências boas e
ruins, porém, sempre resguardando a dignidade da pessoa humana e os demais
princípios constitucionais, em especial os ligados à proteção do consumidor e do
meio ambiente.
5.2 Os princípios da precaução e da prevenção como guias da discussão
Um dos princípios norteadores do direito ambiental, o princípio da
precaução está reconhecido tanto em vias internacionais quanto no território
nacional. Os doutrinadores já discorreram sobre ele. Fala-se em um princípio
voltado para o cuidado. A noção de que a atividade humana deve pautar-se
na segurança e perpetuação da integridade do meio ambiente é basilar para o
entendimento desse princípio. Denari enfatiza que, partindo desse princípio,
“deve-se também considerar não só o risco eminente de uma determinada
atividade, como também os riscos futuros decorrentes de empreendimentos
humanos, os quais nossa compreensão e o atual estagio de desenvolvimento
da ciência jamais conseguem captar em toda densidade242”. No direito pátrio,
pela Carta Maior de 1988 e pela Lei de Crimes Ambientais de 1998, pode ser
vista a mesma linha de defesa da vontade de proteger o futuro, as gerações
futuras, impedindo o grave dano ambiental que estão sendo desenvolvidos pelo
próprio processo histórico e social. Nada mais justo do que se pautar em um
princípio constitucional ambiental especifico de ações de cuidado prévio a fim
de se legislar formas de responsabilização do produtor.
A Declaração de Wingspread de Janeiro de 1998, nesse mesmo foco,
vê como necessárias medidas de precaução as atividades que representem
risco de danos ao meio ambiente ou à saúde humana, mesmo que alguns nexos
de causa e efeito não estiverem plenamente estabelecidos cientificamente243.
Nessa mesma linha segue a Declaração do Rio de 1992 da Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento244: a precaução deve
ser aplicada de maneira geral pelas Nações de acordo com suas capacidades.
Frisa-se que a precaução deve ser aplicada ainda no caso de falta de certeza
científica completa. Como explicado no item 3; a certeza científica é um lugar
desconhecido da sociedade de risco, a precaução, logo, deve ser sempre aplicada
nos processos de desenvolvimento. Cumpre deixar claro que se está falando de
um risco incerto, portanto, o produtor deverá, diante desta incerteza científica,
ter cuidados no desenvolvimento de seu produto. Esse preceito recomenda um
241
Heimann, 1997.
242
COLOMBO, Silvana Brendler. O princípio da precaução no Direito Ambiental. p. 1-2
243
Disponível em: <www.fgaia.org.br/texts/t-precau>. Acessado em 29 mar. 2015.
244
Disponível em: <http://www.silex.com.br/leis/normas/declaracaorio.htm>. Acessado em
29 mar. 2015
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comportamento in dubio pro nature, que, entretanto, não supõe um juízo de
precedência absoluta que desconstitua a proteção dos demais valores envolvidos
em uma relação de colisão245.
Junto com o princípio da precaução, estabelece-se no ordenamento pátrio
o princípio da prevenção. Este, evidentemente menos relacionado aos riscos
desconhecidos do desenvolvimento, constitui previsão clara sobre como os
riscos, hipotéticos ou concretos, devem ser mitigados pelo Poder Público, bem
como deve se tentar identificá-los e avalia-los na medida do possível. Nessa
esteira, o princípio da prevenção pode ser refletido na utilização das melhores
técnicas e melhores métodos disponíveis para o desenvolvimento de novos
produtos. Para que, conforme Sadeleer246, se exija um contínuo esforço por
parte dos operadores industriais para reduzir os impactos ambientais nos seus
métodos de produção. O princípio da prevenção é considerado uma alternativa à
clássica reparação do dano247.
5.3 A Reponsabilidade Civil Objetiva como remédio jurídico
A responsabilidade civil surgiu de um contexto histórico de proteção ao
bem lesado. Deve-se saber que com o passar do tempo, a ideia ético-retributiva
da responsabilidade civil foi incorporando ao seu contexto uma noção de culpa
do agente. Portanto, a caracterização do dever de reparar, além do ato e da
ocorrência do dano, junto com o nexo causal estaria imbuído a culpa.
Porém, como já foi dito antes nesse presente trabalho, os acontecimentos
das últimas décadas no campo da medicina, física, química e demais ciências,
junto com o medo público pela constante aceleração das mudanças ambientas,
sociais e econômicas, trouxeram ao Estado um dever de proteção dos sujeitos
de direito que transcende essa necessidade de culpa. Um ordenamento estéril
às diversas preocupações advindas da sociedade de risco falharia na sua tarefa
fundamental: a proteção do indivíduo. Uma responsabilidade civil exclusivamente
adstrita ao pressuposto da culpa do agente ou lesante acabaria por deixar sem
resposta vários domínios da conflitualidade social248.
Considerados tais necessidades de reparação do dano frente ao
desenvolvimento de risco, o Código Civil de 2002 é exitoso em positivar no
parágrafo único do artigo 927249 a necessidade de indenizar quando a atividade
desenvolvida pelo autor (produtor) implicar em riscos aos direitos de outrem.
Trata-se de uma responsabilidade civil excluída de seu caráter subjetivo (culpa),
245
MORATO LEITE, José Rubens (Org.). Manual de Direito Ambiental. Saraiva: Sao Paulo,
2015. p. 38
246
SADELEER apud MORATO LEITE, José Rubens (Org.). Manual de Direito Ambiental.
Saraiva: Sao Paulo, 2015. p. 38
247
FRADE, Catarina. O direito face ao risco. Revista Crítica de Ciências Sociais, 86, Setembro
2009. p. 63
248
Ibidem. p. 64.
249
BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.
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uma responsabilidade civil pelo risco (objetiva). O produtor, no andar do seu
processo de desenvolvimento e proveito do lucro de seus lucros deve, caso
neste processo houver ocorrido dano ambiental decorrido desse processo, arcar
com a responsabilidade dos danos.
Essa noção de responsabilidade pelo risco acaba por avançar para
a uma nova teoria da responsabilidade, uma teoria do risco. Uma valorização
do ressarcimento das vítimas em detrimento da necessidade de haver culpa é
característica dessa nova tese. O agente degradador deve assumir integralmente
todos os riscos que advêm de sua atividade. Doutrinadores acompanham essa nova
abordagem da responsabilidade. Nesse sentido, conclui que a responsabilidade
do agente só será exonerada em se tratando da teoria do risco quando o risco não
foi criado, o dano não existiu ou o dano não guarda relação de causalidade com
aquele que criou o risco250. Ainda, Benjamin251 argui que a responsabilidade civil,
além de olhar para trás (juízo post factum), tem agora o cuidado de não perder
de vista o que vem pela frente. É o remédio jurídico buscado para a proteção do
meio ambiente frente ao desenvolvimento de novos insumos agrícolas, novas
usinas energéticas (ainda que as renováveis) e seus processos. Há uma grande
necessidade de escolher qual será o melhor enfoque que a legislação nacional
dará à proteção do meio ambiente frente ao desenvolvimento de risco. A vontade
de se fazer um paralelo com o direito do consumidor se justifica ao estipular que
o meio ambiente está em uma posição inferior relação às grandes indústrias, com
seus recursos financeiros e políticos quase ilimitados, tanto quanto o consumidor
está em relação ao mesmo processo de desenvolvimento de novos produtos
postos no mercado. Portanto, é dessa forma que o direito consumerista deveria
emprestar sua lógica de proteção do mais desfavorecido às questões envolvendo
o desenvolvimento de risco e a responsabilização objetiva do produtor.
Por esse viés, pode-se concluir que o risco deve ser objeto de regulação
jurídica tendo como a responsabilidade objetiva sua igual correspondente. No
caso do risco do desenvolvimento, há necessidades de proteção que uma visão
da responsabilidade subjetiva não daria conta. Aliás, a proteção se mostraria
ineficiente. Pois, o produtor quer lançar ao mercado um produto competitivo e
que satisfaça as vontades do consumidor, mas o Estado tem que regulamentar
a atividade do produtor para que os riscos do desenvolvimento sejam também
abarcados pelo “guarda-chuva” dos dispositivos legais de proteção. Desse jeito,
pode se falar em um novo paradigma: regular prevenções ao invés de remediar
consequências, mesmo que essas prevenções sejam genéricas, pois, não se
pode saber exatamente quais danos e consequências o desenvolvimento de
novos produtos trará à sociedade de risco.

250
MORATO E AYALA apud MORATO LEITE, José Rubens (Org.). Manual de Direito
Ambiental. Saraiva: Sao Paulo, 2015. p. 37.
251
BENJAMIN, Antônio Herman V. A responsabilidade civil pelo Dano Ambiental;; no Direito
Brasileiro e as Lições do Direito Comparado. Disponível em http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/
handle/2011/8632/ A_Responsabilidade_Civil.pdf.txt?sequence=4. Acesso em 29 mar. 2015.
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6. Conclusões articuladas
6.1 Uma das principais características do desenvolvimento atual da
humanidade é viver em uma sociedade imersa em riscos. Esses riscos afetam
as mais diversas áreas humanas. Dentro da esfera do direito ambiental, é
importante proteger os bens jurídicos desses danos ainda imprevisíveis.
6.2 Apesar de também ser afetado pela insegurança criada pela
tecnociência, pela influência que esta tem sobre o mundo de hoje, o direito tem
o dever de decidir pelo bem comum, pela preservação do bem-estar social e dos
postulados constitucionais.
6.3 As diferentes visões na doutrina brasileira e nas diferentes legislações
europeias e americana decorrem da dificuldade em se chegar a uma conclusão
única sobre a responsabilização que tutele simultaneamente bens jurídicos e não
seja prejudicial aos setores da inovação científica.
6.4. Porém, visto que a tendência da sociedade de risco é que cada vez
mais advenham danos imprevistos, faz-se necessário assegurar a dignidade
humana, princípio explícito na Carta Máxima Brasileira. Pela lógica do direito
consumerista, a responsabilidade civil objetiva deve ser uma garantia deste
princípio frente aos riscos do desenvolvimento.
6.5 Defende-se a utilização da lógica de proteção ao consumidor na defesa
do meio ambiente, pois entende-se que a responsabilidade do produtor pelos
danos causados ao meio ambiente e às pessoas pelo seu produto independente
do conhecimento deste efeito à época do lançamento é dever da efetivação da
tutela jurídica do Estado.
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8. A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
PARA CRIMES AMBIENTAIS DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO: APLICABILIDADE DA LEI 8.176/91 E DA LEI
DE CRIMES AMBIENTAIS EM EXPLORAÇÃO MINERÁRIA
IRREGULAR
DÉBORA LOPES LUCIANO
Graduanda em Direito (UFMG). Pesquisadora dos Grupos de Estudos em
Direito Ambiental (GEDA) e Direito Ambiental Internacional (GEDAI).

1. Introdução ao problema
A crise do petróleo que vinha pairando desde 1970, tendo sido agravada
pela Guerra no Golfo no início dos anos 90, obrigou o Congresso Nacional a
aprovar a Lei 8176/91, com o objetivo de tutelar a exploração e utilização das
fontes energéticas. Acontece que, por sua redação muito ampla, o artigo 2º
da referida lei vem sido usado pela justiça para incriminar condutas relativas à
exploração mineral ilegal. No entanto, a Lei de Crimes Ambientais, em 1998,
trouxe em seu escopo o art. 55 com o objetivo de punir tais condutas.
O objetivo deste artigo é avaliar se há um conflito aparente de normas,
através de (i) uma análise de todo o contexto histórico da Lei 8176/91, (ii) os
objetivos da Lei 9605/98, (iii) os bens jurídicos e materiais protegidos por cada
dispositivo, e (iv) fornecer a solução mais sensata e correta para ser aplicada ao
caso concreto.
As consequências legais da abordagem são de extrema importância, visto
que a Lei 8176/91 trata a matéria com penas mais graves, com reflexos em prazos
prescricionais, além de criar um conflito de competência entre o Juizado Federal
e o Juizado Federal Especial (aplicação da Lei 9099/95) e, claro, na condenação.
Não é objetivo desse trabalho, no entanto, analisar as consequências do
andamento processual no Juizado Federal ou no Juizado Federal Especial, nem
analisar as diferenças prescricionais, temas que teriam consequências imediatas
e pouco discutíveis.
2. Analisando a Lei 8.176/91
Em 1991 foi aprovado o Projeto de Lei 6134/91, convertido na Lei Ordinária
8176/91 que “define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de
Estoque de Combustíveis”.
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Apesar de não inaugurar a legislação sobre crimes econômicos252 (sendo
pioneira a Lei 8137, de 1990 – Delitos contra a ordem econômica), é a segunda
publicada e a única que possui como bem jurídico o patrimônio da União, e o
objeto material as chamadas fontes energéticas.
Depreende-se o conceito de fontes energéticas da própria redação da
lei: petróleo e seus derivados, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool
etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes.
253

A lei tipifica algumas condutas principais, entre elas adquirir, distribuir e
revender as supracitadas fontes energéticas e usá-las para fins que estejam em
desacordo com a forma da lei (por exemplo, vender gasolina adulterada).
Em seu artigo segundo, quando tipifica a conduta de produção ou exploração
de matéria-prima pertencente à União sem autorização legal, classificando-as
como usurpação, não define quais seriam tais matérias primas.
Art. 2° Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de
usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes
à União, sem autorização legal ou em desacordo com as
obrigações impostas pelo título autorizativo.
Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.

Segundo Rogério Greco, normas penais em branco “são aquelas em que
há uma necessidade de complementação para que se possa compreender o
âmbito de aplicação de seu preceito primário”.254 O Art. 2º, ao não definir quais
seriam as matérias-primas que, se exploradas irregularmente, constituiriam crime
de usurpação de patrimônio, adequa-se ao conceito de norma penal em branco.
É esse também o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça255 em relação ao
252
Ao conceituar-se Direito Penal Econômico pode-se partir da definição ofertada por Hans
Jescheck, que sustenta ser ele um setor do Direito Penal que dirige sua intervenção sobre as
condutas que atentam contra o conjunto total da economia.
253
Art. 1º Constitui crime contra a ordem econômica:
I - Adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis,
álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo
com as normas estabelecidas na forma da lei.
254
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – 14 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. p. 20.
255
STJ - HABEAS CORPUS: HC 98113 MS 2008/0000483-7
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO A 1 ANO
DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 1o., I DA LEI 8.176/91. NORMA PENAL EM
BRANCO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR LEI EM SENTIDO FORMAL.
PRECEDENTE DESTE STJ. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO.
COMPRA, ARMAZENAMENTO E VENDA DE COMBUSTÍVEL ORIUNDO DE DISTRIBUIDOR
DE BANDEIRA DIVERSA DAQUELA OSTENTADA PELO ESTABELECIMENTO. DESCRIÇÃO DE
CONDUTA TÍPICA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM A CONCESSÃO
DA ORDEM PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ORDEM DENEGADA, NO ENTANTO.
1. O art. 1º, I, da Lei 8.176/91, ao proibir o comércio de combustíveis em desacordo com as
normas estabelecidas na forma da lei, é norma penal em branco em sentido estrito, porque
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primeiro artigo.
E é exatamente o fato de tratar-se de uma norma em branco que abre
margens para interpretações divorciadas do garantismo do Direito Penal,
imputando-a a crimes relativos à exploração mineral ilegal.
2.2. Interpretando o Art. 2º da Lei 8.176/91
Apesar de a lei não possuir exposição de motivos, não seria possível
fazer um estudo aprofundado da norma sem pelo menos tentar compreendêlos. Afinal, como lembra o doutrinador em Direito Minerário William Freire, os
motivos de uma lei constituem fontes inesgotáveis de estudo e são fundamentais
para uma hermenêutica adequada, podendo ser comparáveis aos preâmbulos
constitucionais256.
Como explica Cézar Roberto Bitencourt, há variadas formas de interpretar
um texto normativo e, dentro dessas diferentes formas, é atribuído o menor grau
hierárquico à interpretação gramatical. O intérprete que se mantêm fiel à letra
fria é um mal aplicador ou, em outras palavras, um formalista257.
Fato é que já foi superado há muito tempo a ideologia da Escola Francesa
de Exegese, na qual o aplicador da norma era mera boca da lei, e as atividades
de interpretar, aplicar e conhecer a norma eram vistas como atos apartados258.
Faz-se extremamente necessário que, como pontua brilhantemente
Zaffaroni, tanto o político como jurista se questione quais são os objetos da
legislação penal, tomando em conta que o jurista deve buscar pela interpretação
e sentido das disposições legais. Afirma o doutrinador:
Cabe insistir, neste aspecto, em que o direito penal, isto é, a
legislação penal, tem um caráter programático, e descartar
cuidadosamente o pensamento mágico que pretende que o
objetivo legal, pelo simples fato de sua formalização positiva, foi
alcançado. (...) Somente respondendo à interrogação acerca do
objeto que se deve atribuir à legislação penal, dentro de nosso
Estado de Direito, no marco dos princípios constitucionais e
internacionais, será possível criticar a lei positiva e indicar como
se poderia adequá-la melhor a este objetivo e também interpretar

não exige a complementação mediante lei formal, podendo sê-lo por normas administrativas
infralegais, estas sim, estabelecidas “na forma da lei”. RHC 9.834/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER,
DJU 05.06.01.
256
FREIRE, William. Direito Minerário: Fundamentos e Hermenêutica. In: FREIRE,
William; MATTOS, Tiago de. Aspectos Controvertidos do Direito Minerário Ambiental:
Enfoque Multidisciplinar. Belo Horizonte: Jurídica Editora, 2013. Cap. 4. p. 105-175.
257
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 1. – 17. ed. rev., ampl. e
atual. de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. – São Paulo: Saraiva, 2012.
258
O julgamento conjunto da ADPF 132 e da ADI 4277 pelo Supremo Tribunal Federal, que
decidiu a favor da união estável por casais homossexuais, é o melhor exemplo de aplicação
hermenêutica para decidir sobre um caso concreto.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

esta lei de forma coerente com tal objetivo (afastando, por
inconstitucionais, os extremos de absoluta incompatibilidade ou
contradição, ou com efeitos paradoxais)259.

Bem, analisando o contexto histórico mundial de criação da Lei 8176/91,
encontramos a chamada crise do petróleo. O preço do barril se encontrava instável
desde 1960, depois do encontro em Bagdá que reuniu os cinco principais países
produtores de petróleo no mundo, quatro localizados no Golfo Pérsico. O objetivo
da reunião era protestar contra a pressão sobre o preço do barril controlado por
um grupo de petrolíferas ocidentais chamadas de “sete irmãs”. Juntou-se a isso a
descoberta, nos anos 70, de que o petróleo era um bem natural não renovável de
duração efêmera, combinado a grandes acidentes ambientais como o acidente
do superpetroleiro Torrey Canyon (1967) e contínuas guerras que eclodiram no
Golfo Pérsico, culminando no início da Guerra do Golfo em 1991, justamente no
ano de publicação do dispositivo legal examinado. 260
No Brasil, o cenário político encontrava-se extremamente instável. O fim
da ditadura militar em 1985, a recente promulgação da “Constituição Cidadã”, de
1988, e a tentativa de reestruturação da democracia são comprovações pontuais
para quem não vivenciou o período. O papel do petróleo nesse cenário não
poderia ser outra coisa senão crucial.
Com o salto do preço do petróleo afetando diretamente o preço da gasolina,
a população passou a usar métodos não convencionais para se locomover. É
extensa a jurisprudência (e relatos testemunhais) relatando, por exemplo, o uso
do gás de cozinha como combustível para veículo automotor.
Na pauta de votação do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados pode
ser encontrado, ainda, depoimento de José Genuíno (PT) que corrobora a análise
histórica realizada:
(...) quero manifestar, ainda, minha repulsa ao governo brasileiro,
que, segundo informações divulgadas ontem no “Jornal
Nacional”, é contrário às propostas de cessar-fogo no Golfo
Pérsico apresentadas por vários países. Segundo o noticiário não
se poderia propor o cessar-fogo enquanto o Iraque não saísse do
Kuwait. Deixamos claro nosso ponto de vista de que o Iraque
tem que retirar-se do Kuwait, assim como os Estados Unidos
também têm que tirar sua tropas do Golfo Pérsico e não produzir
lá a maior carnificina que a história já presenciou de maneira
maquiada (...)”.261

É nesse contexto sócio histórico que surge o Projeto de Lei 6134/91, como
uma tentativa de frear tais práticas, não só prejudicais ao sistema econômico
259
ZAFFARONI, Eugenio Raill. Manual de direito penal brasileiro: volume 1: parte geral — 9.
ed. rev. e atual. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 88
260
CHAZOURNES, Laurence Boisson de, et al. Protection Internationle de l’environnement.
Paris: Editions A. Pedone, 2005.
261
BRASIL. Diário do Congresso Nacional, Seção I. Ano XLV – nº 176. 24 de janeiro de 1991.
– Deputado José Genuíno. P. 4.
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dependente da venda da gasolina, como também à própria segurança do cidadão
e do meio ambiente.
O deputado Roberto Jefferson deixa clara a inserção histórica do projeto
ao afirmar que ele “vem em função da guerra do Oriente Médio, portanto, em
decorrência de uma situação transitória”. 262
À vista disso, é de extrema pertinência ressaltar que a ratio legis inicial
objetivava a promulgação de uma lei com vigência de seis meses, como lei
temporária.
O deputado Bonifácio de Andrada, relator do projeto, pontua que a lei seria
um instrumento excepcional e temporário para enfrentar emergencialmente o
estado de crise econômica provocado pela crise da Guerra do Golfo Pérsico.
Nas palavras do parlamentar: “Entendemos, mais uma vez, que esta lei tem
características excepcionais e, por conseguinte, não deve fazer parte do Código
Penal”263.
Além disso, as discussões foram muitas em torno da legalidade do projeto.
Primeiro, se a lei não violaria o princípio do Direito Penal como ultima ratio,
ou seja, do Direito Penal como a última instância à qual o Estado pode recorrer
para punir condutas consideradas nocivas à sociedade. Discutiu-se se sanções de
ordem administrativas não seriam mais do que suficientes para coibir as práticas
que violam o objeto jurídico da norma. Nas palavras do deputado Antônio Mariz,
“A conjuntura internacional, mais do que isto, a conjuntura nacional faz com que
se penalizem de forma draconiana fatos que não merecem medidas senão de
ordem administrativa”264 (g.n.).
Ainda foi questionada a violação do Princípio da Proporcionalidade da Pena
inicialmente de dois a cinco anos de reclusão, que se equiparam às penas de
outros crimes econômicos de verdadeira gravidade, como o abuso econômico
praticado por empresas, em especial as multinacionais, que têm poder de
determinar monopólios.
Em adição, as consequências sociais da aprovação do PL foram levantadas
pelo Deputado Cardoso Alves, explicando que ao criminalizar a venda não oficial
de botijões de gás de cozinha, se estaria criminalizando um costume adotado no
País, principalmente no interior, desde que surgiu o gás de cozinha. Ele explica
que “(...) os pequenos comerciantes vão a essas permissionárias [oficiais]
comprar 20,50,100 bujões para revendê-las nos seus botecos, boliches, bares de
periferia, nas suas próprias casas e em terrenos baldios, para aqueles que não

262
BRASIL. Diário do Congresso Nacional, Seção I. Ano XLV – nº 176. 24 de janeiro de 1991.
Página 24.
263
BRASIL. Diário do Congresso Nacional, Seção I. Ano XLV – nº 176. 24 de janeiro de 1991.
–Página 22.
264
BRASIL. Diário do Congresso Nacional, Seção I. Ano XLV – nº 176. 24 de janeiro de 1991.
Página 22.
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são assistidos pelos caminhões distribuidores de gás”265.
O deputado Antônio Mariz resume as polêmicas sociais e sobre a legalidade
do Projeto ao afirmar:
O relator da matéria, Deputado Bonifácio de Andrada, fez um
esforço sobre-humano para compatibilizar esta proposta com
os mínimos princípios do bom senso e da técnica de Direito
Processual Penal. Louvo S. Ex’ por este esforço, mais ainda
assim me parece que não se justifica definir estes atos ‘como
crimes, atribuindo-lhes pena muito elevadas. (...) Não se justifica
que aprovemos o substitutivo, porque nos termos propostos pelo
relator essa lei terá vivência de seis meses. E dentro deste prazo,
para citar uma hipótese, os veículos que circularem utilizando
gás liquefeito no interior, na zona rural terão de regularizar sua
situação perante a autoridade competente no prazo de dois
meses. E uma exigência burocrática para uma lei que vai viger
durante seis meses. Se a lei não tem objetivo, se não se justifica,
se os fatos não caracterizam doutrinariamente um crime, que
nós rejeitemos esse projeto liminarmente. (g.n.)

Aparentemente tocado pelo senhor idoso da zona rural que teria que
regularizar seu carro por uma lei com vigência de seis meses, o então presidente
Fernando Collor de Melo vetou o artigo 3º, que determinava a temporariedade
do dispositivo legal. O presidente alegou que seria incoerente manter a lei como
temporária, pois as consequências da Guerra do Golfo Pérsico teriam efeitos de
tempo superior ao previsto266.
Não há como restar mais claro o espírito do legislador ao tipificar as
condutas do art. 1º e 2º.
Por isto, para efeitos da aplicação do art. 2º, não é possível atrelar-se ao
significado simples de “matéria-prima” encontrando em dicionários de língua
portuguesa267 sem uma postura crítica, hermenêutica, que se espera dos
operados do Direito.
Após a exposição de motivos resta muito claro que a Lei 8176/91 surge
para tipificar condutas relativas a fontes energéticas e sua produção, exploração
e comercialização ilegais, e tão somente estas por (i) ter sido criada dentro de
tal contexto de crise energética decorrente das guerras do Golfo Pérsico, o que
sustenta seu objeto material ser as fontes energéticas; (ii) e em detrimento
265
BRASIL. Diário do Congresso Nacional, Seção I. Ano XLV – nº 176. 24 de janeiro de 1991.
Página 9.
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Veto à Lei 8176/91. Mensagem de veto nº 57, disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8176-1991.pdf, acessado em 06 de maio de
2015.
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Definições simples para fins didáticos como “a substância bruta principal e essencial
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disso, ter sido pensada com um caráter temporário e excepcional, sendo esse
“detalhe” revogado em último momento através de veto presidencial; e, por fim,
(iii) a violação do princípio da proporcionalidade da pena se a lei for aplicada à
crimes de menor potencial ofensivo.
A Lei estaria, então, perfeitamente fundamentada no art. 177 da
Constituição Federal que determina o monopólio da União sobre a garantia do
fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, mesmo
com as falhas já expostas.
3. Sobre a Lei de Crimes Ambientais
A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98), fundamentada no art. 255 da
CF/88, veio para positivar uma preocupação cada vez mais crescente e inegável
com a degradação do meio ambiente. Como bem coloca José Afonso da Silva, a
Constituição de 1988 foi a primeira a tratar deliberadamente da questão ambiental,
sendo chamada por alguns até mesmo de Constituição Verde.268
A efetividade ou não da lei, bem como seus avanços e retrocessos não é
motivo desse artigo.
Porém, para análise deste trabalho, vale ressaltar o caráter mais sensato
da Lei de Crimes Ambientais quando contraposta com a Lei 8176/91. Resultado
que não poderia ser diferente, visto que aquela foi pensada efetivamente pela
proteção do meio ambiente, sendo o meio ambiente o objeto jurídico geral de
todos os tipos presentes na mesma.
O bom-senso da lei existe em redações como a do art. 28 que estabelece
que, desde que se trate de um crime de menor potencial ofensivo, aplicar-se-iam
as disposições da lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9099/95), extinguindo
a punibilidade assim que comprovada a reparação do dano ambiental mediante
laudo. Afinal, se o objetivo é a proteção do meio ambiente equilibrado, a reparação
do dano seria, com sabedoria, mais importante do que uma condenação penal.
Outro avanço é a possibilidade, segundo o inciso I do art. 7º, da substituição
da pena de prisão por pena restritiva de direitos quando se tratar de um crime
culposo com pena inferior a quatro anos.
Ainda mais importante, a Lei 9.605/98 traz um forte traço de caráter social
em seu art. 14, I, que se lembra dos agentes com baixo grau de instrução ou
de escolaridade e garante a atenuação da pena. O que muitas vezes os nobres
legisladores se esquecem – e deve ser tratado com louvor aqui – é que, tratandose de matérias ambientais, até mesmo pessoas formadas em Direito podem se
confundir entre as inúmeras licenças e legislações, quem dirá um lavrador pobre
do interior do país.
Todos esses cuidados do dispositivo legal surgem para corroborar o
268
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros,
2004. p. 35.
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fato de que para legislar sobre matérias penais ambientais é necessário um
nível de detalhamento e cuidado que não se pode obter se não se discutindo
amplamente o tema. O bem jurídico é um direito fundamental coletivo e difuso,
que envolve diretamente vários setores importantes e completamente diferentes
como o agronegócio e a agricultura familiar, a extração de minérios por grandes
e pequenas mineradoras, grandes indústrias e microempresas, e outros não
menos importantes agentes da vida social.
Não é algo, portanto, que pode ser feito através de uma lei que nasceu de
um sopro para ser transitória.
4. O aparente conflito normativo entre o art. 2º da Lei 8.176/91 e o art. 55 da
Lei 9.605/98O
A Lei 9.605/98 tipifica em seu art. 55 a conduta de “executar pesquisa, lavra
ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão,
concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida” fundamentada no art. 20,
IX, da CF/88.
Como exposto, o art. 2º criminaliza a produção de bens ou exploração de
matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal.
O inciso IX do art. 20 da Constituição define que são bens da União os
recursos minerais, inclusive os do subsolo o que, consequentemente, limita sua
exploração a um prévio consentimento de extração nos termos da lei regulada
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral.
Surge, então, um aparente conflito normativo entre o art. 2º da Lei 8176/91
e o artigo supracitado da Lei de Crimes Ambientais ao se tratar da exploração
ilegal de minérios.
O ordenamento pátrio não regula o conflito aparente de normas, obrigando
o aplicador a recorrer a outras fontes, sendo a definição, portanto, altamente
polêmica. De forma mais simples, tem-se a precisa conceituação de Frederico
Marques:
O concurso de normas tem lugar sempre que uma conduta
delituosa pode enquadrar-se em diversas disposições da lei
penal. Diz-se, porém, que esse conflito é tão só aparente, porque
se duas ou mais disposições se mostram aplicáveis a um dado
caso, só uma dessas normas, na realidade, é que o disciplina269.

A título de exemplificação, um agente que retira uma pequena quantidade de
areia, sem concessão do DNPM, com ajuda de uma draga, estaria, teoricamente,
infringindo duas normas penais ao mesmo tempo. Uma que impõe uma pena
de um ano a cinco anos de detenção e multa, sem possibilidade de conversão
em multa ou pena restritiva de direitos, e outra que estabelece detenção de seis
269
MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal, v. II – Campinas: Millennium, 2002.
p. 457.
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meses a um ano, com a possibilidade de atenuação da pena através da análise
de seu histórico sócio econômico. Resiste ainda um conflito de competência
material, sendo que o crime baseado no art. 2º seria de competência da Justiça
Federal, por se tratar de crime contra a ordem econômica, enquanto se baseado
no art. 55 a competência seria Federal, mais especificamente do Juizado Especial
Federal por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.
Uma das formas de solução do conflito é a aplicação do Princípio da
Especialidade, que, como doutrina Roberto Bitencourt270, “evita o bis in idem,
determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral”.
Quando confrontado sobre o aparente conflito normativo, as cortes
brasileiras vêm decidindo recorrentemente afastar a aplicação do Princípio da
Especialidade por entender não se tratar de um conflito normativo. Fundamentam
que os tipos tutelam bens jurídicos diversos, o que configuraria na verdade de
um concurso formal de crimes, cuja competência é da Justiça Federal.
STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS: RHC 31077
MA 2011/0214923-6
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS MINERAIS (ARTIGO 2º DA
LEI 8.176/1991 E 55 DA LEI 9.605/1998). ALEGADA
REVOGAÇÃO DO CRIME PREVISTO NA LEI 8.176/1991
PELA LEI9.605/1998. TIPOS PENAIS QUE TUTELAM BENS
JURÍDICOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE
NORMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Da leitura dos artigos 2º da Lei 8.176/1991 e 55 da Lei 9.605/1998,
depreende-se que o primeiro visa a tutelar o patrimônio da União,
ao incriminar aquele que explora matéria-prima sem a devida
autorização, ao passo que o segundo busca proteger o meio
ambiente, punindo quem executa pesquisa, lavra ou extração de
recursos minerais sem a competente autorização, permissão,
concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida.
2. Assim, tratando-se de tipos penais que tutelam bens jurídicos
distintos, não há que se falar em conflito de normas, estando
ambas em vigor no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes.
(g.n.)

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o conflito de competência, julga
na esteira do entendimento do STJ quando decide o afastamento do Juizado
Especial Federal.
STF - HABEAS CORPUS : HC 111762 RO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTRAÇÃO
DE OURO. INTERESSE PATRIMONIAL DA UNIÃO. ART. 2º DA LEI
N. 8.176/1991. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 55 DA
LEI N. 9.605/1998. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO
270
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 1 – 17. ed. rev., ampl.
e atual. de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. – São Paulo : Saraiva, 2012. P. 542
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FORMAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE
NORMAS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
1. Como se trata, na espécie vertente, de concurso formal
entre os delitos do art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e do art. 55 da
Lei n. 9.605/1998, que dispõem sobre bens jurídicos distintos
(patrimônio da União e meio ambiente, respectivamente), não
há falar em aplicação do princípio da especialidade para fixar a
competência do Juizado Especial Federal.

Mas, o que pode ser considerado, exatamente, o bem jurídico tutelado por
um tipo? Logo, é necessário conceituar com precisão o que são bem jurídicos
visto que sem esses, diz Fernando Capez, o tipo se torna um nada271.
Zaffaroni explica didaticamente que “bens jurídicos são os direitos que
temos a dispor de certos objetos”.272 Ou em outras palavras, quando uma
conduta perturba ou impede a disposição esses objetos, essa conduta afeta o
bem jurídico, o que será proibido pela norma que gera o tipo penal.
Faz-se necessária, portanto, a fim de compreender os bens jurídicos
tutelados pelo art. 55 da Lei 9605/98 e pelo art. 2º da Lei 8176/91, definir com
mais clareza qual é o âmbito de proteção de seus respectivos bens jurídicos.
Como esclarece Nucci273 o objeto jurídico tutelado pelo art. 55 é a proteção
ao meio ambiente, conclusão que advém do fato do espírito da lei como um todo
ser a proteção do bem jurídico meio ambiente.
O conceito de meio ambiente, no entanto, segundo grandes doutrinadores
da área ambiental, como Celso Antônio Pacheco Filho274 e Édis Milaré275, dividese em vários aspectos que não podem ser considerados isoladamente, como, na
classificação de Milaré, o meio natural, cultural e artificial. Ou seja, o bem jurídico
“meio ambiente” é uma cadeia complexa que envolve vários atores.
Nada mais simples de compreender, portanto, que quando um sujeito
promove a extração ilegal de recursos minerais, o bem jurídico violado é também
o Patrimônio da União, mesmo que de forma indireta. É, afinal, a União possuidora
de tais recursos, com fulcro no artigo 176 da Constituição Federal (Princípio da
Soberania Nacional sobre os Recursos Minerais e as Minas). Não existiria o
Princípio do Desenvolvimento da Mineração no Interesse Nacional, Princípio do
Fomento à Mineração, Princípio da Transparência na Gestão Pública das Riquezas
271
CAPEZ, Fernando Curso de direito penal, volume 1, parte geral: (arts. 1º a 120) — 16. ed.
— São Paulo: Saraiva, 2012. p 37.
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273
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. 1. Ed., 2. Tir. – São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.
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Minerais, Princípio da Utilidade Pública da Mineração, etc., se a importância da
mineração para a economia não fosse relevante.
É ainda mais importante ressaltar que os títulos minerários (Requerimento
de Pesquisa, Consentimento para pesquisa, Consentimento para Lavra), como
lembra Tiago de Mattos “consubstanciam para seu titular um bem ou valor,
passível de avaliação econômica, integrante de seu patrimônio”. E citando William
Freire, o autor explica que “são negociados livremente no mercado, com pleno
conhecimento do DNPM, tem preço próprio e são contabilizados como ativo nas
empresas”276.
Ora, nada mais simples de se concluir que se o indivíduo explora bens
econômicos da União sem autorização estipulada em lei, autorização essa que
visa garantir o interesse social e econômico da atividade, está consequentemente
ferindo tais interesses diretamente.
Observa-se, portanto, o erro ao definir o objeto jurídico do art. 55 somente
como “meio ambiente” e não levar em conta o caráter patrimonialista logicamente
dedutível do tipo.
Ignora-se ainda nos julgados, a fim de afastar a incidência do Princípio da
Especialidade, que o objeto jurídico do art. 2º Lei 8.176/91 é também a proteção
do meio ambiente, pois as fontes energéticas não são senão partes importantes
do Princípio da Sustentabilidade. O documento final da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20, “O futuro que queremos”277
traz nos princípios 125 a 129 essa conexão direta.
125. Nós reconhecemos o papel crítico que a energia tem no
processo de desenvolvimento, como o acesso à energias
sustentáveis contribui para a erradicação da pobreza, salva vidas,
melhora a saúde global e fornece necessidades humanas básicas
(...).

Nesse mesmo sentido decidiu favorável o Tribunal Regional Federal da 3º
região sobre o trancamento de uma Ação Penal278, fundamentando-se no Princípio
da Especialidade. Argumenta o relator do processo do Desembargador Federal
André Nabarrete que a “comparação dos dois dispositivos legais evidencia a
prevalência do segundo, com aplicação do princípio latino de que a lei especial
derroga a geral”.
Temos, portanto, que o objeto jurídico direto do art. 2º da Lei 8176/91 é o “patrimônio
276
MATTOS, Tiago de. Mineração e Tombamento: Aspectos Legais da Proteção do Patrimônio
Cultural e Ambiental em Áreas Mineralizadas. In: FREIRE, William; MATTOS, Tiago de. Aspectos
Controvertidos do Direito Minerário Ambiental: Enfoque Multidisciplinar. Belo Horizonte:
Jurídica Editora, 2013. Cap. 6. p. 175-197.
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da União” e, indiretamente o meio-ambiente como direito fundamental difuso e
coletivo.
O objeto jurídico direito do art. 55 da Lei 9605/98 é o “meio ambiente
ecologicamente equilibrado” – como o é em todos os tipos penais da lei – e,
indireto, o patrimônio da União.
Nada obstante, o erro reside não só ao ignorar os bens jurídicos em comum que
possuem ambas as normas, mas, principalmente¸ por ignorar as condutas típicas
diferentes.
5. Violação do Princípio da Proporcionalidade no Concurso Formal de Crimes
Ainda que a jurisprudência pátria escolha enxergar somente a tutela
dos bens jurídicos diretos, ela não pode ignorar as condutas típicas diferentes
existentes nos dois tipos.
Sobre o concurso formal de crimes, explica Fernando Capez ser “quando o
agente, com uma única conduta, causa dois ou mais resultados”.279 O doutrinador
lembra, portanto, a obrigatoriedade para a aplicação do instituto de que a conduta
seja única.
Como já explicado pela interpretação correta do art. 2º, a conduta
tipificada é a de produção ou exploração ilegal de fontes energéticas, estas
consubstanciando o objeto material do tipo.
O objeto material do art. 55, por sua vez, é a própria pesquisa, lavra ou
extração de recursos minerais280.
Não é fisicamente possível, logo, que através de uma única conduta um
agente que explore recursos minerais sem consentimento da União, usurpe
ao mesmo tempo fontes energéticas, salvo se o sujeito em questão, além de
executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais, utilize para chegar
na mina uma camionete movida à gás de cozinha. Aí que existirá, no caso em
questão, um concurso material de crimes (art. 69, Código Penal).
O legislador não poderia imputar penas tão discrepantes aos dois tipos se
considerasse que a conduta dos dois crimes fosse a mesma. Aplicar o concurso
formal de crimes ao caso seria minar qualquer possibilidade de aplicação do
Princípio da Proporcionalidade da Pena.
Esse princípio, positivado já em 1789 no seio da Revolução Francesa,
através da Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 15281, foi
279
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 1, parte geral : (arts. 1º a 120) . 16. ed.
— São Paulo : Saraiva, 2012.
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acolhido pelo ordenamento pátrio em vários dispositivos como na exigência da
individualização da pena (art. 5º, XLVI), proibição de determinadas modalidades
de sanções penais (art. 5º, XLVII), admissão de maior rigor para infrações mais
graves (art. 5º, XLII, XLIII e XLIV). Ele é extremamente importante, como lembra
ainda lembra Fernando Capez282, para as infrações de menor potencial ofensivo.
É esse o mesmo entendimento do Ministro Gilmar Mendes:
(...) a doutrina identifica como típica manifestação do excesso
de poder legislativo a violação do princípio da proporcionalidade
ou da proibição de excesso (Verhältnismässigkeitsprinzip;
Ubermassverbot), que se revela mediante contraditoriedade,
incongruência e irrazoabilidade ou inadequação entre meios e
fins283.

Ele apresenta-se menos do que uma norma e mais como uma exigência
para que exista o Estado Democrático de Direito, blindando o indivíduo de
intervenções agressivas do Estado.
A violação dessa garantia fundamental fica ainda mais evidenciada ao se
analisar o artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais.
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar,
comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em
depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva
à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (g.n.)

O tipo imputa uma pena proporcional, de um a quatro anos de reclusão,
para punir um crime de grande potencial ofensivo que é a guarda ilegal de,
por exemplo, uma substância radioativa. Como explica Rogério Greco, a pena
não pode ser a finalidade última do Direito Penal, atuando somente como um
instrumento de coerção para proteção dos bens jurídicos.
A discussão supera, nesse ponto, a aplicação do Princípio da Especialidade
por se tratar de dois tipos totalmente diferentes, que tipificam condutas que não
poderiam ser mais distintas, o que afasta inevitavelmente o instituto do concurso
formal de crimes.
Aceitar o concurso formal aplicado em duas condutas distintas como quer
solidar os tribunais superiores brasileiros, é (i) ignorar os processos mais básicos
de interpretação normativa e hermenêutica, fechando os olhos para o contexto
de criação e o objetivo da Lei 8176/91. É (ii) jogar no lixo todo o garantismo penal
existente em um Estado Democrático de Direito, ferindo mortalmente o Princípio
da Proporcionalidade da Pena ao imputar uma pena extremamente severa a um
et-du-Citoyen-de-1789> Último acesso 06 de maio de 2015.
282
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crime de baixo potencial ofensivo.
6. Conclusões Articuladas
1.
Ao analisarmos a exposição de motivos da Lei 8176/91,
fica claro que o objeto material da norma são as fontes energéticas. As
condutas de usurpação de bens da União descritas no art. 2º não podem
ser outra coisa senão de matérias-primas energéticas.
2.
A jurisprudência das cortes superiores brasileiras erra, não
somente ao menosprezar analisar as situações expostas acima, como
também ao negar que as duas normas possuem bens jurídicos em comum.
A proteção ao meio ambiente e ao Patrimônio da União são características
de ambas. Dessa forma, a aplicação do Princípio da Especialidade seria a
forma mais simples de não incorrer em bis in idem.
3.
Aplicar o art. 2º a atividades de exploração ilegal de recursos
minerais é forçar um concurso formal quando poderia existir, no máximo,
um concurso material caso houvesse duas condutas distintas.
4.
Além disso, é ferir o Princípio da Proporcionalidade da Pena,
tendo em vista a discrepância das penas impostas pelos dois tipos,
imputando a um crime de baixo potencial ofensivo penas de um a cinco
anos de detenção.
5.
O sujeito que “executa pesquisa, lavra ou extração de
recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão
ou licença, ou em desacordo com as obtidas” deve ser punido, dessa
forma, sob fundamento do art. 55 da Lei 9605/98, criado exclusivamente
para tal fim. É um crime, em regra, de potencial ofensivo baixo, devendo
receber os cuidados, portanto, da Lei dos Juizados Especiais.
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9. RISCOS AMBIENTAIS E SEMENTES TRANSGÊNICAS:
UMA ANÁLISE DOS PARECERES EMITIDOS PELA
COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA
HELOISE BUSS MORVAN
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO – ALUNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
HELINE SIVINI FERREIRA
PROFESSORA ADJUNTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

1. Introdução
Partindo-se do pressuposto de que a ordem constitucional brasileira
reconhece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito
fundamental e de natureza difusa, a presente tese propõe-se a analisar as
decisões proferidas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio)
que autorizam o cultivo em escala comercial de sementes transgênicas no país.
Inicialmente, examina-se os organismos geneticamente modificados (OGMs)
como construções artificiais que podem impactar significativamente o equilíbrio
dos ecossistemas. Na sequência, adentra-se no estudo da Lei n. 11.105/2005,
particularizando-se o sistema de competências administrativas em matéria
de biossegurança e procurando-se demonstrar a centralidade da CTNBio nos
processos decisórios que envolvem organismos transgênicos no Brasil. Por fim,
passa-se à análise dos pareceres técnicos favoráveis à liberação de sementes
transgênicas para fins comerciais, examinando-se em que medida a CTNBio,
como parte integrante do Poder Público, tem observado o seu dever de assegurar
a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

2. Organismos transgênicos e riscos ambientais
As técnicas utilizadas para a construção de um organismo transgênico
podem variar em razão do gene a ser transferido ou do organismo receptor, no
entanto, algumas etapas elementares são comuns ao processo. Nesse sentido,
tem-se: é necessário encontrar e isolar o gene de interesse; copiá-lo e manipulálo; inseri-lo nas células do organismo receptor e, finalmente, identificar os
indivíduos que apresentam as características desejadas284.

284
MACKENZIE, Ruth et al. An explanatory guide to the Cartagena Protocol on Biosafety.
Gland/Cambridge:IUCN, FIELD, WRI, 2003.
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Genes de interesse podem ser localizados em qualquer ser vivo. Uma
vez definidos, devem ser isolados do organismo doador para que possam ser
manipulados e então inseridos no organismo receptor. São as enzimas de restrição
que cortam as moléculas de DNA em pontos específicos, permitindo que os
fragmentos desejados possam ser então separados. Uma vez identificado e
isolado, o gene de interesse é copiado e, se necessário, modificado para aumentar
o seu potencial de expressão. Após a introdução de alguns outros elementos, a
construção gênica será incorporada a um vetor de clonagem molecular. Esse
vetor, por sua vez, encarregar-se-á de facilitar a transferência do material genético
para o interior da célula por meio da sua replicação, um processo que promove a
amplificação da informação genética que transporta285.
Uma vez concluída essa etapa, o DNA recombinante deverá ser introduzido
nas células do organismo hospedeiro. Dependo do gene a ser inserido e do
organismo receptor, diferentes métodos poderão ser empregados. A tecnologia
do DNA recombinante, entretanto, está baseada em fenômenos que ocorrem
em frequências muito baixas. Por essa razão, também um marcador seletivo
é comumente adicionado à construção gênica, permitindo que os organismos
modificados sejam identificados com sucesso. Uma vez incorporado ao genoma
do organismo hospedeiro, o gene deverá multiplicar-se e, através da síntese de
determinadas proteínas, expressar as características de interesse286.
Importante mencionar que a incorporação de genes no genoma de
organismos hospedeiros ocorre de forma aleatória. Essa aleatoriedade, assinala
Ho287, é considerada causa de muitos dos riscos e impactos associados aos
organismos transgênicos. A despeito dos efeitos negativos indesejados, os
genes continuam a ser considerados agentes determinantes de todo e qualquer
fenômeno biológico, enquanto a complexidade dos organismos é reduzida a
um conjunto de genes cujo desenvolvimento depende exclusivamente de um
programa genético. Nessa perspectiva, Strohman288 considera que “a extensão
ilegítima de um paradigma que passa do nível relativamente simples da codificação
e da decodificação genética para o nível do comportamento celular representa
um erro epistemológico de primeira ordem”. E acrescenta-se: os resultados
desse erro poderão ter consequências desastrosas para o meio ambiente.
Através de fenômenos como o fluxo gênico e a transferência horizontal
de genes, por exemplo, os organismos transgênicos podem contaminar outros
seres vivos da mesma espécie ou de espécies relacionadas, criando condições
favoráveis para a degradação ambiental. Muito embora os primeiros impactos
285
MALAJOVICH, Maria Antonia. Biotecnologia. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 2004.
286
ALCAMO, Edward I. DNA technology: the awesome skill. 2. ed. United States: Academic
Press, 2000; MACKENZIE, Ruth et al. An explanatory guide to the Cartagena Protocol on
Biosafety. Gland/Cambridge: IUCN, FIELD, WRI, 2003.
287
HO, Mae-Wan. The central dogma of genetic determinism. In: HO, Mae-Wan. Genetic
engineering: dream or nightmare? Gateway, 1999. p. 96-107.
288
STROHMAN, Richard C. The coming Kuhnian revolution in biology. Nature Biotechnology,
New York, v. 15, n. 3, p. 194-200, 1997.
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sejam, via de regra, sentidos nos ecossistemas agrícolas, nada obsta que
alcancem também comunidades de plantas silvestres, provocando, dentre outras
possibilidades, a redução ou perda da diversidade biológica ali existente. Ainda
que a maioria das plantas daninhas encontradas em lavouras seja considerada
impotente para a colonização de vegetações nativas, deve-se considerar que a
tecnologia do DNA recombinante já começa a ser aplicada a uma maior diversidade
de espécies, incluindo árvores e arbustos289. Tais modificações poderão implicar
a transferência de genes modificados para plantas mais competitivas e estas,
certamente, poderão invadir comunidades que até o momento resistiram a
invasões290.
Além das plantas, os animais também podem ser afetados pela introdução
de organismos transgênicos no meio ambiente. Nesse sentido, faz-se referência
ao caso da borboleta monarca. Conforme mencionam Losey, Rayor e Carter291,
experimentos conduzidos em laboratório demonstraram que larvas da borboleta
monarca cultivadas em folhas de serralha pulverizadas com o pólen do milho Bt
alimentavam-se menos, cresciam mais lentamente e apresentavam maior índice
de mortalidade do que aquelas cultivadas em folhas pulverizadas com o pólen
não-transgênico ou em folhas sem pólen. Os resultados obtidos no ano de 1999,
inicialmente refutados por Wraight et al.292, foram posteriormente confirmados
e estendidos por Jesse e Obrycky293, os primeiros a evidenciar que o pólen do
milho Bt naturalmente depositado em serralhas causava significante mortalidade
das larvas da borboleta monarca.
Diante desse contexto, percebe-se que os problemas decorrentes do
emprego da agricultura, tais como desmatamento e poluição, podem ser ainda
potencializados através do cultivo de organismos transgênicos. Por essa razão,
ressalta-se a importância de se analisar as decisões que estão sendo proferidas
no Brasil com o propósito de autorizar o cultivo em escala comercial de sementes
transgênicas, o que se fará adiante.

289
Recentemente, por exemplo, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
adiou a reunião em que seria apreciado o pedido de liberação comercial do eucalipto
transgênico. Para mais detalhes, cf: GREENPEACE. Votação sobre eucalipto
transgênico é adiada. Disponível em: <http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/
Votacao-sobre-eucalipto-transgenico-e-adiada/>. Acesso em 18 mar 2015.
290
THE ROYAL SOCIETY OF CANADA. Elements of precaution: recommendations for
the regulation of food biotechnology in Canada. Journal of Toxicology and Environmental Health,
United Kingdom, v. 64, n. 1-2, p. 1-212, 2001.
291
LOSEY, John E.; RAYOR, Linda S.; CARTER, Maureen E. Transgenic pollen harms monarch
larvae. Nature, United Kingdom, v. 339, n. 6733, p. 214, 1999.
292
WRAIGHT, C. L. Absence of toxicity of Bacillus thuringiensis pollen to black swallowtails
under field conditions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America, United States of America, v. 97, n. 14, p. 7700-7703, 2000.
293
JESSE, Laura C. Hansen; OBRYCKI, John J. Field deposition of Bt transgenic corn pollen:
lethal effects on the monarch butterfly. Oecologia, Germany, v. 125, n. 2, p. 241-248, 2000.
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3. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança na Lei 11.105/2005
Para se proceder a uma análise sobre os pareceres que vem sendo
emitidos pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança nos casos envolvendo
sementes transgênicas, é necessário previamente compreender a estrutura de
competências administrativas estabelecida pela Lei n. 11.105/05.
Nesse sentido, convém mencionar que a Lei n. 11.105/05 estabeleceu uma
nova organização institucional para o setor de biossegurança, atribuindo a gestão
dos potenciais riscos ambientais associados aos organismos transgênicos a três
instâncias específicas, a saber: o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS),
representando a instância superior de decisão; a Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança, como segunda instância decisória; e os órgãos e entidades
de registro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de
Pesca e Aquicultura294, representando a instância de fiscalização e controle.
Vinculado à Presidência da República, o Conselho Nacional de Biossegurança
é um órgão de assessoramento do Presidente da República para a formulação
e implementação da Política Nacional de Biossegurança (PNB)295. Dentro da
estrutura de competências administrativas definida pela Lei n. 11.105/05, o CNBS
representa a instância superior de decisão, sendo constituído por onze Ministros
de Estado296
Ao contrário do CNBS, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança não
é propriamente uma inovação introduzida pela Lei n. 11.105/05. Na verdade, as
primeiras disposições versando sobre a CTNBio remetem ao Projeto de Lei n. 114,
de 1991, posteriormente transformado na Lei n. 8.974, de 05 de janeiro de 1995297.
No contexto atual, entretanto, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
foi definida como uma instância multidisciplinar que, vinculada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, reúne funções consultivas e deliberativas298.
Como instância multidisciplinar, é composta por vinte e sete membros
“de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber científicos,
com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional”, sendo:
três especialistas da área de saúde humana; três especialistas da área animal;
três especialistas da área vegetal; três especialistas da área de meio ambiente;
um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia; um representante
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; um representante do
Ministério da Saúde; um representante do Ministério do Meio Ambiente; um
representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário; um representante do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; um representante
294
Antiga Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. Cf. Lei n.
11.958, de 26 de junho de 2009.
295
Lei n. 11.105/05, art. 8º.
296
Lei n. 11.105/05, art. 9o.
297
A Lei n. 8.974/95 foi revogada pela Lei n. 11.105/05.
298
Lei n. 11.105/05, art. 10.

130

131

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

do Ministério da Defesa; um representante do Ministério das Relações Exteriores;
um representante da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência
da República; um especialista em defesa do consumidor; um especialista na área
de saúde; um especialista em meio ambiente; um especialista em biotecnologia;
um especialista em agricultura familiar; e, finalmente, um especialista em saúde
do trabalhador299.
Ainda que represente a segunda esfera de decisão na estrutura de
competências administrativas definida pela Lei n. 11.105/05, a CTNBio foi delineada
como a principal instância decisória do setor de biossegurança. Por essa razão,
concentra um grande número de atribuições deliberativas, embora seja impróprio
desconsiderar sua atuação também como instância consultiva. Dentre as várias
obrigações deixadas sob a responsabilidade da CTNBio, destaca-se as seguintes:
prestar apoio técnico e de assessoramento na formulação e implementação da
PNB; estabelecer normas para o desenvolvimento de atividades relacionadas
a OGMs; fixar critérios de avaliação e monitoramento de riscos associados a
OGMs; submeter as atividades que envolvam OGMs a uma avaliação de risco;
proferir decisão técnica sobre a biossegurança de OGMs; estabelecer as medidas
de biossegurança necessárias para o desenvolvimento de atividades que utilizem
OGMs; deliberar sobre os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente
causadora de degradação ambiental e a necessidade de licenciamento ambiental;
e emitir pareceres técnicos sobre atividades de pesquisa e uso comercial que
envolvam OGMs300.
Por fim, tem-se a instância de controle a quem, dentre outras atribuições,
compete o dever de: fiscalizar as atividades de pesquisa que envolvem OGMs;
registrar e fiscalizar as atividades de uso comercial que utilizem OGMs; e emitir
autorização visando a importação de OGMs para fins comerciais301. Para o
efetivo cumprimento de tais obrigações, complementou o legislador, deverão
ser observadas as deliberações da CTNBio ou do CNBS, em caso de avocação
ou recurso, assim como o campo de competências definido para a atuação de
cada ente federativo302.
Destituídos do poder de decisão que originariamente lhes havia sido
atribuído pelo projeto de lei original303, restou aos órgãos e entidades de
registro e fiscalização a possibilidade de contestar as decisões técnicas da
CTNBio, o que poderá ocorrer em duas hipóteses distintas: quando houver
fato ou conhecimento científico novo relacionado à biossegurança do OGM,
ou quando houver divergência sobre aspectos de biossegurança do organismo
299
Lei n. 11.105/05, art. 11.
300
Lei n. 11.105/05, art. 10, art. 14, incs. I, II, III, IV, XII e art. 16, §3º.
301
Lei n. 11.105/2005, art. 16, incs. II, I e III.
302
Lei n. 11.105/2005, art. 16, §I.
303
Projeto de Lei n. 2.401/03, artigo 14, inc. I: “caberá aos órgãos e entidades de registro e
fiscalização [...]: o registro, a autorização, o licenciamento, a fiscalização e o monitoramento das
atividades e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, produção e manipulação de
OGM”.
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geneticamente modificado304. Conclui-se, portanto, que os órgãos de registro
e fiscalização, distintamente do CNBS e da CTNBio, encontram-se apartados
do processo de tomada de decisão originário sobre as atividades que envolvem
organismos transgênicos.
Uma vez examinado o sistema de competências administrativas atualmente
vigente no país em matéria de biossegurança, convém mencionar que a Lei n.
11.105/05 propõe-se expressamente a regulamentar os incisos II, IV e V do §1º
do artigo 225 da Constituição Federal de 1998 (CF/88). Tais dispositivos versam,
respectivamente, sobre a preservação da diversidade biológica brasileira, o estudo
prévio de impacto ambiental e a gestão de riscos que possam comprometer a
qualidade do meio ambiente e a própria vida, aqui considerada em todas as suas
formas305. Esses deveres, por sua vez, foram constitucionalmente atribuídos ao
Poder Público com um propósito específico, qual seja: assegurar a todos o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, um direito fundamental e de natureza
difusa306. Nesse contexto, oportuno ainda acrescentar que, no cumprimento dos
deveres acima referidos, o Poder Público deve orientar suas ações e decisões
pelo princípio da precaução como forma de evitar a consumação de danos que,
ainda pouco conhecidos pela ciência, possam impactar significativamente o
equilíbrio dos ecossistemas.
Uma vez que a CTNBio integra indiscutivelmente o Poder Público,
vinculando-se ao Ministério da Ciência e Tecnologia, não poderá se esquivar do
dever de proteger e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para
as gerações presentes e futuras, tal como preceitua o caput do artigo 225 da
CF/88. Isso significa que caso autorize, sem a devida análise dos riscos envolvidos,
o uso de organismos transgênicos capazes de provocar danos ambientais,
haverá uma violação explícita do comando constitucional acima referido e, como
conseqüência, a instância responsável pelo processo de tomada de decisão
deverá responder pelo dano causado ou, ainda, pela possibilidade de dano futuro.

4. As decisões da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança: uma
análise a partir do direito fundamental ao meio ambiente sadio
Incialmente, convém mencionar que a inovação genética introduzida
nas sementes transgênicas denomina-se evento. Atualmente, as deliberações
da CTNBio abrangem quatro espécies distintas de sementes, quais sejam: a
soja, o algodão, o milho e o feijão. Até o presente momento, a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança emitiu 39 pareceres técnicos autorizando a
liberação em escala comercial de distintos eventos de sementes transgênicas307,
304
Lei n. 11.105/05, art. 14, inc. XXI e art. 16, §7º.
305
Para essa extensão seja possível, considera-se o próprio conceito jurídico de meio
ambiente, estabelecido no art. 3º da Lei n. 6.938/1981.
306
CF/88, art. 225.
307
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Tabela Geral de Plantas
Geneticamente Modificadas Aprovadas Comercialmente. Disponível em: <http://www.ctnbio.
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conforme será examinado abaixo. Todas as solicitações objeto de análise nesta
pesquisa foram deferidas pela CTNBio, entretanto, a autorização concedida para
que a empresa Bayer S.A. comercializasse o milho Liberty Link (evento T25) foi
contestada em juízo e recentemente anulada pelo Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF4)308, sendo esta uma decisão inédita no ordenamento jurídico
brasileiro.
4.1. As sementes e os eventos
No que se refere à soja transgênica, 5 eventos receberam parecer técnico
favorável da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. As autorizações
incidem sobre livre registro, semeadura, comercialização e consumo humano ou
animal. A técnica mais comumente empregada para a introdução da característica
de interesse na semente é o bombardeamento de partículas, também
denominada biobalística, que utiliza microprojéteis de tungstênio acelerados a
uma velocidade de aproximadamente 400m/s, lançando partículas recobertas
com DNA recombinante em direção à célula vegetal para que possa penetrá-la
sem ocasionar sua morte. Uma vez dentro da célula, os genes de interesse podem
integrar-se ao genoma do organismo a ser modificado309. As alterações genéticas
obtidas proporcionam a essas sementes tolerância a insetos e herbicidas310.
Dos processos deliberados pela CTNBio, 12 envolvem eventos de
sementes de algodão. As autorizações abrangem o registro, o comércio, o uso
industrial, a liberação no meio ambiente e o consumo humano ou animal. Além
da biobalística, as modificações genéticas foram também promovidas pelo
cruzamento de sementes que já haviam sido geneticamente modificadas311,
fazendo-se uso do melhoramento genético clássico. As características de
interesse expressas pelas sementes transgênicas são: tolerância ao herbicida
gov.br/upd_blob/0002/2040.pdf>. Acesso em 23 mar 2015.
308
Especificamente para o Norte e o Nordeste do país. Cf. BRASIL.
Tribunal
Regional
Federal
da
4ª
Região.
Embargos
Infringentes
n.
5000629-66.2012.4.04.7000.
Disponível
em:
<http://www2.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=Ofms&hdn
RefId=e91721ca14062d25bfbcde9e8e54a189&selForma=NU&txtValor=5000629662012404700
0&chkMostrarBaixados=1&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrig
em=TRF&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras>. Acesso em
25 mar 2015.
309
FERREIRA, Heline Sivini. Desvendando os organismos transgênicos: as interferências
da sociedade de risco no estado de direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2010. p. 104.
310
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Tabela Geral de Plantas
Geneticamente Modificadas Aprovadas Comercialmente. Disponível em: <http://www.ctnbio.
gov.br/upd_blob/0002/2040.pdf>. Acesso em 23 mar 2015.
311
São os eventos piramidados, sendo estes concebidos por cruzamento sexual
entre linhagens geneticamente modificadas. Cf: BRASIL. Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança. Aprovações Comerciais – Plantas – Algodão. Disponível em: <http://www.
ctnbio.gov.br/index.php/content/view/14783.html>. Acesso em 23 mar 2015.
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glifosato312 e resistência a insetos313.
A CTNBio deliberou apenas 1 solicitação referente à semente de feijão
transgênico. O processo objetivou conseguir autorização para livre uso, registro,
testes, semeadura, comercialização e consumo desta semente transgênica e de
seus derivados. A alteração genética é realizada por meio de biobalística, sendo
introduzido o Evento Embrapa 5.1, que torna a semente resistente ao vírus do
mosaico dourado do feijoeiro314.
Em se tratando do milho transgênico, 21 eventos encontram-se atualmente
aprovados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O espectro das
autorizações alcança o livre registro, o uso, realização de ensaios, a semeadura,
a comercialização e o consumo. As inovações genéticas inseridas nos eventos
das sementes de milho foram desenvolvidas através de melhoramento genético,
seja pelo cruzamento entre linhagens geneticamente modificadas ou entre um
transgênico e o seu convencional natural, assim como pela técnica de biobalística.
As características de interesse expressas pelas sementes transgênicas são:
resistência a insetos-praga e tolerância ao herbicida glifosato315.
As empresas que mais requerem autorizações à CTNBio para manipulação
de sementes geneticamente modificadas, são: a Monsanto do Brasil Ltda. e
a Bayer S.A., as quais exercem monopólio mundial sobre a tecnologia de
recombinação genética em sementes transgênicas, somando 24 eventos
aprovados pela CTNBio até o presente momento. Conseguinte, encontram-se: a
Du Pont do Brasil S.A., a Syngenta Seeds Ltda. e a Dow AgroSciences Industrial
Ltda, com um total de 13 requerimentos aprovados para plantio e comercialização
de sementes transgênicas no Brasil. E, por fim, tem-se a Embrapa Recursos
Genéticos e Tecnologia e a Associação Avícola de Pernambuco (AVIPE) que,
conjuntamente, possuem 2 aprovações junto à Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança316.

312
O glifosato é usado como um herbicida não-seletivo em aplicações foliares
e proporciona um controle mais efetivo das plantas daninhas durante a safra. Cf:
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais
– Plantas – Algodão. Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/
view/14783.html>. Acesso em 23 mar 2015.
313
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais –
Plantas – Algodão. Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/14783.
html>. Acesso em 23 mar 2015.
314
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais
– Plantas – Feijão. Disponível em: < BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.
Aprovações Comerciais – Plantas – Algodão. Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.
php/content/view/14783.html>. Acesso em 23 mar 2015.>. Acesso em 23 mar 2015.
315
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais –
Plantas – Milho. Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/14784.html>.
Acesso em 23 mar 2015.
316
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais –
Plantas. Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/12482.html>. Acesso
em 30 mar 2015.
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4.2. Os pareceres e os votos
Em análise dos pareceres técnicos emitidos pela CTNBio, constatou-se que
as próprias empresas requerentes apresentam os estudos científicos sobre os
riscos gerados pelo contato do OGM com o meio ambiente, assim como sobre os
efeitos que esses organismos sintéticos podem causar à saúde humana e animal.
É extremamente incoerente que os maiores interessados na liberação comercial
dos transgênicos sejam os fornecedores do conjunto probatório para atestar a
seguridade desses eventos. Assim, é de se presumir que ocultem informações
relevantes para o processo decisório317. A ausência de sustentabilidade científica
para diversas afirmações apresentadas pelas empresas requerentes, bem
como a indicação de pesquisas que não podem ser verificadas em decorrência
da omissão de referências bibliográficas, são veementemente contestadas
por especialistas contrários às liberações. Nesse sentido, argumentam que a
CTNBio não pode emitir pareceres baseando-se apenas nos dados fornecidos
pela empresa e sugerem que a Comissão determine a realização de estudos
independentes318.
Outro fator que estimula a omissão de informações é que a realização de
uma pesquisa científica adequada levaria anos para ser concluída, atrasando, em
uma perspectiva estritamente comercial, a liberação desses cultivos. Para acelerar
o trâmite dos seus requerimentos, portanto, as empresas realizam pesquisas
de curta duração, utilizando como cobaias ratos de laboratório, os quais são
alimentados com sementes transgênicas durante algumas semanas para que
se avalie possíveis riscos à saúde humana e animal. Acrescenta-se a isso o fato
de que poucas plantas geneticamente modificadas são cultivadas em território
nacional a fim de se verificar a dinâmica das comunidades de microrganismos do
solo nos diferentes biomas brasileiros319.
Importante destacar que os estudos são realizados em localidades
selecionadas de forma aleatória. Como exemplo, tem-se o plantio do milho
contendo o evento TC1507 x DAS-59122 em algumas cidades dos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Os demais estados com seus respectivos
biomas não foram sequer levados em consideração320. Além disso, o número de
amostras cultivadas não pode ser considerado como representativo, qualificando
como insuficientes os estudos apresentados em termos de sua robustez,
317
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais –
Plantas – Milho. Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/upd_blob/0001/1797.pdf>. Acesso em
4 abr 2015.
318
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Parecer Técnico 987/2007.
Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/10984.html>. Acesso em 4
abr 2015.
319
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais –
Plantas – Milho. Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/upd_blob/0001/1797.pdf>. Acesso em
4 abr 2015.
320
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais –
Plantas – Milho. Disponível em: < http://www.ctnbio.gov.br/upd_blob/0001/1797.pdf>. Acesso
em 4 abr 2015.
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extensão temporal e abrangência321.
Em face da insuficiência de dados, dos problemas de instrução processual,
da inadequação das amostras e da fragilidade dos testes, bem como do descaso
às normas legais vigentes, os membros da CTNBio que representam a área de
meio ambiente têm se posicionado no sentido de recomendar que as autorizações
sejam negadas até que se diligencie com eficiência estudos científicos capazes de
atestar a seguridade desses eventos quando em contato com o ecossistema322.
A liberação comercial do milho Liberty Link, por exemplo, foi duramente criticada
por Rubens Onofre Nodari e Lia Giraldo da Silva Augusto, ambos representantes
da área de meio ambiente em composições anteriores da CTNBio, por não terem
sido realizados quaisquer estudos de impacto ambiental em biomas brasileiros,
não sendo possível proceder a uma avaliação adequada de riscos. Nesse sentido,
argumentaram que: “os estudos ambientais são imprescindíveis para concluir
se uma atividade é ou não potencialmente causadora de degradação ambiental,
sem esses, não há como concluir e tomar uma decisão”323.
Interessante mencionar que, mesmo deferindo todos os requerimentos
acima elencados, a CTNBio não nega o risco. De forma diversa, reconhece
que embora ainda não tenham sido constatados efeitos negativos resultantes
do cultivo de OGMs no país, isso não significa que esses organismos sejam
inofensivos e, nessa perspectiva, não há garantias da inexistência de danos324.
Destarte, não impõe que sejam efetuados rotineiramente monitoramentos
de curto, médio e longo prazo dos possíveis impactos ocasionados a partir do
contato entre os organismos sintéticos e o meio ambiente325.
No caso dos distintos eventos de milho transgênico, oportuno ressaltar
que a CTNBio deferiu todas as solicitações sob o argumento de que as
sementes geneticamente modificadas eram substancialmente equivalentes ao
milho convencional não transgênico. Assim sendo, seriam tão seguras quanto
as variedades tradicionais. Entretanto, volta-se a mencionar, a autorização
concedida à empresa Bayer S.A. para o uso em escala comercial do milho Liberty
Link (evento T25) foi recentemente anulada por decisão judicial, proibindo-se
321
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais –
Plantas – Milho. Disponível em: < http://www.ctnbio.gov.br/upd_blob/0001/1172.pdf >. Acesso
em 4 abr 2015.
322
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aprovações Comerciais.
Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/12786.html >. Acesso em 6
abr 2015.
323
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Parecer Técnico 987/2007.
Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/12482.html.html>. Acesso
em 6 abr 2015.
324
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Parecer Técnico 987/2007.
Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/12482.html>. Acesso em 6
abr 2015.
325
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Parecer Técnico 987/2007
– Relatora Lia Giraldo da Silva Augusto. Disponível em: < http://www.ctnbio.gov.br/index.php/
content/view/10984.html >. Acesso em 6 abr 2015.
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a sua comercialização nas regiões Norte e Nordeste do país até que estudos
apropriados pudessem demonstrar a sua inocuidade em ecossistemas ainda não
analisados. No acórdão, proferido pela 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da
4ª Região326, pontuou-se que:
Quando o homem lida com alterações na natureza, ainda que
detalhadamente planejadas e bem estudadas, é preciso usar prudência,
cautela e humildade. Afinal, ainda que nossa inteligência e nossa
ciência se mostrem capazes de feitos meritórios, muitas vezes até
mesmo desafiando a natureza e se apropriando dos recursos naturais
do planeta, continuamos sempre sendo homens. Como homens,
temos limites, ainda que muitas vezes nossa ciência e nossa técnica
nos façam acreditar que possamos sempre superá-los. A verdade é que
algumas vezes vamos errar e esses nossos erros podem custar muito
caro ao ambiente, às espécies vivas, ao planeta, ao nosso presente e
ao futuro da nossa descendência.

Reafirmando, pois, o dever que tem o Poder Público de agir antecipadamente
em face do risco, o TRF4 entendeu que o estudo prévio de impacto ambiental
deveria ter sido realizado em todos os biomas brasileiros, observando-se e
respeitando-se as suas peculiaridades. Nesse sentido, transcreve-se: “os
estudos sobre o OGM em todas as regiões do país em que se pretende a
liberação comercial do milho são necessários e devem ser prévios porque a
opção constitucional e legal é por pensar o futuro (prevenir), e não apenas reparar
o passado (remediar)” 327.
Por fim, menciona-se que possíveis riscos associados à liberação do milho
Liberty Link foram extensivamente registrados em votos e pareces contrários ao
deferimento do pedido. Como exemplo, tem-se o parecer emitido pela especialista
em meio ambiente Lia Giraldo da Silva Augusto328, membro da Comissão à
época329, alertando que: “a liberação comercial da variedade Liberty Link tenderá
326
BRASIL.
Tribunal
Regional
Federal
da
4ª
Região.
Acórdão
nos
Embargos
Infringentes
n.
5000629-66.2012.4.04.7000.
Disponível
em:
< h tt p s : / / e p r o c . t r f 4 . j u s . b r / e p r o c 2 t r f 4 / c o n t r o l a d o r. p h p ? a c a o = a c e s s a r _ d o c u
mento_publico&doc=41395235521868301110000000003&evento=413952355218683011100
00000001&key=8578fd5ffa210f452d59248bbd11faf8f0edf719f57c4dca78e4604d22760bad>.
Acesso em 25 mar 2015.
327
BRASIL.
Tribunal
Regional
Federal
da
4ª
Região.
Acórdão
nos
Embargos
Infringentes
n.
5000629-66.2012.4.04.7000.
Disponível
em:
< h tt p s : / / e p r o c . t r f 4 . j u s . b r / e p r o c 2 t r f 4 / c o n t r o l a d o r. p h p ? a c a o = a c e s s a r _ d o c u
mento_publico&doc=41395235521868301110000000003&evento=413952355218683011100
00000001&key=8578fd5ffa210f452d59248bbd11faf8f0edf719f57c4dca78e4604d22760bad>.
Acesso em 25 mar 2015.
328
BRASIL. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Parecer Técnico 987/2007.
Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/10984.html>. Acesso em 4
abr 2015.
329
É apropriado mencionar que a especialista Lia Giraldo da Silva Augusto anunciou
seu desligamento da Comissão logo após ser concedida autorização para cultivo e
comércio do milho Liberty Link, afirmando que “a CTNBio não tem condições de
responder pelas atribuições que a lei lhe confere”. Cf. GREENPEACE. Especialista em
meio ambiente deixa a CTNBio. Disponível em: <http://www.greenpeace.org/brasil/pt/
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aumentar o uso de agrotóxicos, ampliar a contaminação ambiental, aumentar
o risco de exposição humana e reduzir a biodiversidade dos ecossistemas”. E
segue: “falta perenidade da equipe da CTNBio para responsabilizar-se no futuro
pelas deliberações do presente e do passado”. A maioria dos membros da CTNBio,
entretanto, desconsiderou o posicionamento e os argumentos contrários, em
que técnicos especialistas em meio ambiente apontaram as fragilidades das
pesquisas científicas apresentadas pela Bayer S.A. e exigiram da Comissão mais
rigor no estudo de riscos que pudessem comprometer a qualidade do meio
ambiente e a saúde humana.

5. Conclusões articuladas
Diante do que foi exposto e analisado, conclui-se que:
5.1 A introdução de DNA exógeno em organismos vivos ocorre de forma
aleatória, podendo criar combinações genéticas distintas daquelas
inicialmente programadas. Quando esses organismos são liberados em
ecossistemas complexos e passam a interagir com outras formas de vida,
impactos significativos podem ser causados, provocando a degradação da
qualidade do meio ambiente.
5.2 A Constituição Federal de 1988 reconhece o meio ambiente
ecologicamente equilibrado como um direito fundamental e de natureza
difusa (artigo 225, caput), atribuindo ao Poder Público, ao lado do sistema de
responsabilidades compartilhadas, deveres específicos que visam assegurar
a efetividade deste direito (artigo 225, §1º).
5.3 A Lei n. 11.105/2005, ao regulamentar os incisos II, IV e V do §1º do
artigo 225 da CF/88, determina que a atuação de qualquer de suas instâncias
decisórias e fiscalizatórias deve estar adstrita ao cumprimento do dever
de proteger o meio ambiente sadio para as gerações presentes e futuras,
observando, nessa perspectiva, também o princípio da precaução.
5.4 Entretanto, a CTNBio tem concedido todas as autorizações requeridas,
mesmo diante de votos contrários proferidos por representantes da área de
meio ambiente questionando a inocuidade das sementes transgênicas para
o meio ambiente e para a saúde humana.
5.5 Diante disso, tem-se que a CTNBio, como parte integrante do Poder
Público, tem emitido pareceres que desrespeitam o direito fundamental ao
meio ambiente sadio, especialmente em face da não exigência do estudo
prévio de impacto ambiental como forma de assegurar o equilíbrio dos
ecossistemas.

Noticias/especialista-em-meio-ambiente/>. Acesso em 4 abr 2015.
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PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL:
PARQUE DOS BÚFALOS - SÃO PAULO/SP.
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Humanidades.

Introdução
Este trabalho de foco qualitativo, conceitual e descritivo objetiva discutir
as questões que envolvem cidades sustentáveis, consumo sustentável de água,
políticas públicas habitacionais e eventuais contrariedades em função do princípio
da proibição do retrocesso ambiental, amparando-se sobre a área do Parque dos
Búfalos, na cidade de São Paulo.
O problema orientador da discussão reside na dificuldade da Administração
Pública em equilibrar os interesses ambientais e sociais determinados pela
Constituição Federal de 1988. A partir da determinação principiológica e dogmática
do Direito Ambiental, a Administração Pública não deve submeter ao risco o meio
ambiente protegido sem medidas legais efetivas para sua conservação quando
o confronto com outros interesses fundamentais, como o direito de habitação.
A população ainda não detém a cultura ambiental de proteção inserida em
suas ações de ocupação e utilização do solo nas grandes cidades e a proteção do
meio ambiente equilibrado e por isso o dano iminente de prevalência de uma delas
somente pode ser evitado se estas políticas públicas forem complementares ou
coexistirem.
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Em que pese a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225330
determinar e ordenar ao sistema jurídico brasileiro a garantia do direito ao ambiente
ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, exigindo uma
atuação estatal e social – em corresponsabilidade - para que esta finalidade seja
alcançada. E ainda, todos os usuários do meio ambiente estão obrigados a manter
o equilíbrio ambiental para as presentes e futuras gerações.331
A discussão foi organizada seguindo-se a metodologia que privilegiou
os resultados apurados para uma discussão coesa e coerente com a legislação
aplicável, literatura jurídica e de gestão ambiental pertinentes para concluir sobre
os pontos fundamentais.
1. Cidade Sustentável e Planejamento Urbano Habitacional
Para se conceber uma cidade considerada sustentável, o planejamento
urbano habitacional deve ser considerando como um instrumento para a
qualidade ambiental na hermenêutica do art. 225 concomitantemente aos artigos
182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Neste sentido temos o Estatuto da
Cidade332 em nosso sistema jurídico. O processo de urbanização desordenado
pode ser associado a diversos problemas socioambientais e econômicos, como
a segregação espacial, exclusão social, exposição da parcela mais vulnerável da
população a riscos, densidade demográfica superior à capacidade de absorção da
estrutura urbana e passivos ambientais devido à falta de planejamento.
A urbanização é considerada um desafio do ponto de vista da gestão
pública e ambiental, pois trata-se de um fenômeno global e cada vez mais intenso,
uma vez que a previsão é de que aproximadamente 90% da expansão urbana
ocorra em países em desenvolvimento, com projeção de triplicar a base urbana
existente entre 2000 e 2030333. As áreas urbanas têm significativa relevância
na emissão de gases de efeito estufa e na depleção de recursos naturais não
renováveis, de modo que o planejamento de sua estrutura e desenvolvimento é
essencial para atingir a sustentabilidade.
Neste contexto, a Cidade Sustentável surge como um conceito para
projetar cidades ecoeficientes e de baixo impacto ambiental, considerando
330
“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.”
331
ALMEIDA, P. S. “Direito Ambiental Educacional: suas relações com os direitos da Criança
e do Adolescente”. Editora: Verbo Jurídico, Porto Alegre, 2009.
332
BRASIL. Lei nº 10.257 de 10 de junho de 2001. Dispõe sobre a regulamentação dos
artigos 182 e 183 da Constituição Federal. <On line>. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.hhtm. Acessado em: 30 mar. 2015.
333
ALUSI, A.; ECCLES, R. G.; EDMONDSON, A. C.; ZUZUL, T. “Sustainable Cities:
Oxymoron or the Shape of the Future?” (April 20, 2011). Harvard Business School Organizational
Behavior Unit Working Paper N. 11-062; Harvard Business School Technology & Operations Mgt.
Unit Working Paper N. 11-062. <On line>. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=1726484 .
Acessado em: 31 mar. 2015.
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aspectos socioambientais, de acordo com a declaração de definição da ecocity
pelo World Ecocity Summit:
uma ecocity é uma cidade ecologicamente saudável. No
futuro, as cidades em que viveremos deverão permitir que as
pessoas prosperem em harmonia com a natureza e alcancem
o desenvolvimento sustentável. Voltado para as pessoas, o
desenvolvimento da cidade sustentável requere a compreensão
das complexas interações entre o meio ambiente, a economia,
a política e fatores socioculturais baseado em princípios
ecológicos. Cidades e vilarejos devem ser projetados para
favorecer a saúde e qualidade de vida de seus habitantes e
manter os ecossistemas dos quais dependem334.

O Brasil e seu planejamento habitacional amparam-se naquilo que o
Ministério da Cidade configura como o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social –SNHIS que foi instituído pela Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005
e tem como objetivo principal implementar políticas e programas que promovam
o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, que compõe a quase
totalidade do déficit habitacional do País. Neste sistema centraliza todos os
programas e projetos destinados à habitação de interesse social, sendo integrado
pelos seguintes órgãos e entidades: Ministério das Cidades, Conselho Gestor
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, Caixa Econômica Federal,
Conselho das Cidades, Conselhos, Órgãos e Instituições da Administração
Pública direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e Municípios, relacionados
às questões urbanas e habitacionais, entidades privadas que desempenham
atividades na área habitacional e agentes financeiros autorizados pelo Conselho
Monetário Nacional.335
A relação entre a ecocity e a habitação é fundamental para o desenvolvimento
sociocultural dos grandes centros urbanos, ou seja, não há como se considerar
para o futuro a desconexão entre cidade sustentável, habitação e meio ambiente,
como já previa o art. 2º da Lei nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, que prevê
o objetivo da política urbana na ordenação para o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana.336
334
SAN FRANCISCO ECOCITY DECLARATION. Ecocity Media (blog), May 15, 2008
(9:13pm). <On line>. Disponível em: http://ecocity.wordpress.com/2008/05/15/san-franciscoecocity-declaration. Acessado em: 01 abr. 2015.
335
BRASIL. Ministério das Cidades. <On line>. Disponível em: http://www.cidades.gov.
br/index.php/sistema-nacional-de-habitacao-de-interesse-social-snhis.html. Acessado em: 01
abr. 2015.
336
“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do
direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações; II – gestão democrática por meio da participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; III –
cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo
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2. A efetividade do Princípio da proibição do retrocesso ambiental no cenário
do consumo sustentável da água e demais interesses fundamentais
Frente às questões ambientais que têm repercutido em discussões a
nível global, o Direito Ambiental tem o papel fundamental de se manifestar a
favor da conservação dos processos ecológicos e seus atores. Isto posto, no
Brasil, é possível verificar nas últimas décadas uma evolução dos direitos à
proteção ambiental, incluindo inovações normativas como o artigo 225 da CF/88,
que consagra o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como autêntico
direito fundamental da pessoa humana.
A CF88 (art. 225, caput, e art. 5º, § 2º) atribuiu ao direito ao
ambiente o status de direito fundamental do indivíduo e da
coletividade, bem como consagrou a proteção ambiental
como um dos objetivos ou tarefas fundamentais do Estado –

de urbanização, em atendimento ao interesse social; IV – planejamento do desenvolvimento das
cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; V – oferta de equipamentos urbanos
e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da
população e às características locais; VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou
inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em
relação à infraestrutura urbana; d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam
funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental; h) a exposição
da população a riscos de desastres. VII – integração e complementaridade entre as atividades
urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território
sob sua área de influência; VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços
e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e
econômica do Município e do território sob sua área de influência; IX – justa distribuição dos
benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; X – adequação dos instrumentos de
política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento
urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens
pelos diferentes segmentos sociais; XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de
que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; XII– proteção, preservação e recuperação
do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico
e arqueológico; XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente
negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e
edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; XV
– simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias,
com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades
habitacionais; XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social.
XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas
operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos
ambientais e a economia de recursos naturais. ”
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Socioambiental - de Direito brasileiro.337

Deste modo, o Estado tem o dever fundamental de proteger e promover
a proteção ambiental, pois a conduta inversa é intrinsecamente inconstitucional.
No entanto, verifica-se que por vezes o Estado, por omissão ou intenção, atua de
forma oposta e promove regressões no âmbito da proteção ambiental, que se
caracterizam por favorecer outros aspectos (sociais, econômicos) em detrimento
da conservação ambiental.
Em face dessas ameaças de regressão, os juristas ambientais
devem reagir de maneira dura, com fundamento em argumentos
jurídicos inquestionáveis. A opinião pública, uma vez alertada,
não admitiria retrocessos na proteção ambiental, visto que isso
implica ameaça à própria saúde humana338

Neste contexto, o princípio da proibição retrocesso ambiental se
desenvolveu, com suporte de uma argumentação jurídica baseada na própria
finalidade do Direito Ambiental, na necessidade de se afastar o princípio de
mutabilidade de direito e na intangibilidade dos direitos humanos. Oficialmente, o
princípio do não retrocesso ambiental foi discutido e reafirmado na Conferência da
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20,
denotando sua importância como condição para o desenvolvimento sustentável.
Este princípio deve se aliar aos princípios já consolidados do Direto
Ambiental, como o de precaução, prevenção e poluidor-pagador, além de se
relacionar ao princípio da segurança jurídica e seus desdobramentos – princípio
da proteção da confiança e as garantias constitucionais do direito adquirido, da
coisa julgada e do ato jurídico perfeito- sendo considerado como um princípio
constitucional implícito339.
Há explícita relação entre o princípio da proibição do retrocesso e o
princípio da melhoria ambiental, como prescrito na Política Nacional do Meio
Ambiente340, “a melhoria da qualidade ambiental propícia à vida”, de modo
que se complementam no objetivo geral de manter e implementar a qualidade
ambiental.
337
SARLET, I. W.; FERENTINENSE, T.“Notas sobre os deveres de proteção do estado
e a garantia da proibição de retrocesso em matéria (socio)ambiental”. In: Direito e mudanças
climáticas: reforma do Código Florestal: limites jurídicos. São Paulo: Instituto O Direito por um
Planeta Verde, 2010 – (Direito e Mudanças Climáticas).
338
PRIEUR, M. “O Princípio da proibição de retrocesso ambiental”. Brasília, Senado Federal.
<On line>. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242559. Acessado em: 01
abr. 2015.
339
SARLET, I. W.; FERENTINENSE, T. “Notas sobre os deveres de proteção do estado
e a garantia da proibição de retrocesso em matéria (socio)ambiental”. In: Direito e mudanças
climáticas: reforma do Código Florestal: limites jurídicos. São Paulo: Instituto O Direito por um
Planeta Verde, 2010 – (Direito e Mudanças Climáticas).
340
BRASIL. Lei Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. <On
line>. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.hhtm. Acessado em: 01 abr.
2015.
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Segundo Prieur341, o princípio da proibição do retrocesso ambiental
consiste, em linhas gerais, na vedação de abolição da proteção ambiental já
consagrada no ordenamento jurídico em detrimento dos direitos fundamentais
dos cidadãos. Deste modo, o objetivo deste princípio é impedir a supressão
de uma regra (constituição, lei ou decreto) ou a redução de seus aportes para
beneficiar outros aspectos, senão o ambiental.
A preservação do bloco normativo constitucional e infraconstitucional
é o escopo deste princípio, principalmente no que condiz à fruição dos
direitos fundamentais, assegurando a efetividade do que já foi consolidado no
ordenamento jurídico. Portanto, o princípio da proibição do retrocesso ambiental
está no cerne da discussão e dos conflitos que se referem ao uso (sustentável
ou não) dos recursos não renováveis e do patrimônio natural, a exemplo das
disputas entre os interesses de preservação de determinadas áreas e seu uso
para outros fins.
Por fim, cabe ressaltar que este conflito de usos é bastante significativo
no meio urbano, fato que poderia justificar a criação de um regime especial de
ocupação de áreas de preservação permanente em áreas urbanas que, segundo
Botter342, seguiria critérios ambientais específicos, como:
a) Inexistência de risco inerente ao local da ocupação;
b) Consonância às normas municipais;
c) Configuração de área urbana consolidada;
d) Potencial Poluidor não significativo;
e) Perda parcial de funções ambientais da APP do curso
d´água;
f) Presença de elementos tidos como excepcionais para
intervenção: interesse social e utilidade pública
g) Exigência de compensação ambiental

2.1 Consumo sustentável de água na cidade de São Paulo
Segundo a Resolução 64/292 da Organização das Nações Unidas343, o
acesso à água potável e saneamento é essencial para a realização de todos os
direitos humanos. Deste modo é imprescindível preservar os recursos hídricos
que estão se tornando cada vez mais escassos e inapropriados para o consumo
humano, em consequência da poluição, superexploração, ocupação inadequada
do solo- principalmente em áreas de mananciais, várzeas e APPs-, falta de
341
PRIEUR, M. “O Princípio da proibição de retrocesso ambiental”. Brasília, Senado Federal.
<On line>. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242559. Acessado em: 01
abr. 2015.
342
BOTTER, A. S. “Áreas de preservação permanente localizadas em áreas intensamente
urbanizadas: justificativas e critérios para a criação de um regime especial”.In: 19º Congresso
Brasileiro de Direito Ambiental. São Paulo. Anais...vol. 1. São Paulo. Instituto O Direito por um
Planeta Verde, 2014. Pg. 284.
343
ONU. General Assembly. “The human right to water and sanitation: resolution 64/292”.
Ago. 2010. <On line>. Disponível em: http://www.onwa.ca/upload/documents/un-water-as-ahuman-right.pdf. Acessado em: 01 abr. 2015.
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infraestrutura de saneamento e assoreamento dos corpos hídricos, como se
verifica em São Paulo.
Os centros urbanos, por apresentarem alta demanda energética e hídrica,
alta densidade demográfica e infraestrutura sanitária ineficaz ou insuficiente,
exercem significativa pressão sobre os recursos hídricos, aspecto que é
agravado pelo processo desordenado de expansão urbana, que é responsável
pela ocupação irregular de áreas de mananciais. De acordo com o Ministério
do Meio Ambiente, para que os recursos hídricos obtenham uma manutenção
adequada e sustentável, “(...) é necessário o desenvolvimento de instrumentos
gerenciais de proteção, planejamento e utilização, adequando o planejamento
urbano à vocação natural do sistema hídrico. As bacias que contêm mananciais
de abastecimento devem receber tratamento especial e diferenciado”.344
O consumo sustentável da água enquanto processo deve buscar a redução
da demanda e conservação da qualidade dos recursos hídricos. Portanto, no
contexto dos centros urbanos, a proteção das áreas de mananciais é essencial e
garantida pela Lei Estadual 9.866/97345, que “estabelece diretrizes e normas para
a proteção e a recuperação da qualidade ambiental das bacias hidrográficas dos
mananciais de interesse regional para abastecimento”.
Neste contexto, na cidade de São Paulo, a tomada de decisão quanto à
gestão de suas Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) destacase por ser contraditória, apesar da emergente necessidade de adequada gestão
dos recursos hídricos, reforçada pela recente crise hídrica que ocorre na região.
Segundo o jornal The Economist346, São Paulo vem sofrendo a pior
seca desde 1930, denotando que a gestão e investimentos voltados para a
manutenção dos reservatórios têm sido insuficientes frente aos possíveis efeitos
das mudanças climáticas e da crescente população urbana. Os habitantes da
cidade de São Paulo consomem em média 200 litros de água por dia347, valor
acima dos 150 litros da média europeia de consumo, fato que somado à alta
densidade demográfica – em 2010, haviam 7.398,3 habitantes por quilômetro
quadrado, totalizando pouco mais de 11,2 milhões de habitantes no município de

344
BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. “Mananciais”. <On line>. Disponível em
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/aguas-urbanas/mananciais Acessado em: 01
abr. 2015.
345
SÃO PAULO. Lei Estadual n° 9.866 de 28 de novembro de 1997. Dispõe sobre diretrizes
e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse
regional do Estado de São Paulo, e dá outras providencias. <On Line>. Disponível em: http://
www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1997/lei-9866-28.11.1997.html. Acessado em: 02
abr. 2015.
346
THE ECONOMIST. Revista. “Nor any drop to drink”. <On line>. Disponível em: http://
www.economist.com/news/americas/21601280-dry-weather-and-growing-population-spellrationing-nor-any-drop-drink. Acessado em 02 abr. 2015.
347
THE ECONOMIST. Revista. “Reservoir hogs”. <On line>. Disponível em: http://www.
economist.com/news/americas/21636782-government-responded-late-drought-brazils-industrialheartland-reservoir-hogs. Acessado em 02 abr.2015.
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São Paulo348-gera alta demanda hídrica.
Além das consequências para a população local, que deverá diminuir seu
consumo de água para 2/5 do volume atual - caso 2015 apresente a mesma média
pluviométrica de 2014 - a seca pode trazer grandes prejuízos para economia, devido
à redução da disponibilidade de energia elétrica proveniente majoritariamente
de usinas hidrelétricas. 349 Dados mostram que o desmatamento das áreas de
mananciais agrava a situação da escassez350, uma vez que a cobertura vegetal
que retém o fluxo de água, afunilando-o para os reservatórios, é removida, de
modo que o fluxo tende a escoar superficialmente e reduz o volume captado
pelo reservatório.
No contexto da crise hídrica atual, foi elaborado um comitê anticrise,
formado pela Agência Nacional de Águas (ANA), o Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (SABESP), segundo o qual, estima-se que o Sistema Cantareira se esgote
pela primeira vez em junho desse ano, se nenhuma medida for tomada e os
índices de baixa pluviosidade persistam351. Neste contexto, é importante destacar
que preservação dos mananciais pode representar um avanço na gestão pública
de recursos hídricos, favorecendo a recomposição dos reservatórios.
Apesar de haver meios e razões significativas para que a proteção dos
mananciais seja efetiva, ainda há conflitos sobre o uso e ocupação do solo,
posto que a expansão urbana tende a reduzir ainda mais as áreas protegidas,
principalmente em função de políticas públicas habitacionais ou ocupações
irregulares. A análise a seguir discorre sobre este conflito.
3. Contrariedades entre políticas públicas habitacionais e consumo
sustentável aplicável na cidade de São Paulo
De acordo com o site oficial do Ministério das Cidades, o município de
São Paulo consta como “PENDENTE” frente às exigências do Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social – SNHIS352. No sistema constam quatro datas
348
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico. “CidadesSão Paulo”.<On line>. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/download/mapa_e_municipios.
php?lang=&uf=sp. Acesso em: 03 abr. 2015.
349
BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. “Mananciais”. <On line>. Disponível em
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/aguas-urbanas/mananciais. Acessado em: 01
abr. 2015.
350
THE ECONOMIST. Revista. “Drought in São Paulo”. <On line>. Disponível em: http://
www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/03/sao-paulo-drought. Acessado em 02 abr. 2015.
351
BBC BRASIL. Revista. “Maior crise hídrica de São Paulo expõe lentidão do governo e sistema
frágil”. <On line>. Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/03/140321_
seca_saopaulo_rb. Acessado em 01 abr. 2015.
352
BRASIL. Lei 11.124 de 16 de junho de 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
– FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. <On line>. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm. Acessado em: 01 abr. 2015.
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em relação à situação de conformidades: do Termo de Adesão, data da criação do
fundo, data de criação do conselho, plano habitacional e o protocolo. O município
de São Paulo consta dessa maneira:
COD
IBGE

UF MUNICÍPIO SITUAÇÃO

3550308 SP São Paulo

LEI DE
TERMO DE
LEI DE CRIAÇÃO PLANO
CRIAÇÃO DO
PROTOCOLO
ADESÃO
DO CONSELHO HABITACIONAL
FUNDO

PENDENTE 26/01/2007 09/04/2013

05/11/2012

-

-

Tabela 1. Situação do Município de São Paulo. Fonte Ministério da Cidade

Tão importante quanto ter uma política pública, é o fato de que o Estado
deve oferecer aos seus integrantes todo acesso à informação e oportunidades
para a discussão para a futura tomada de decisão. Não se deve admitir um
sistema sociopolítico ambiental caracterizado pela falta de transparência. Em que
pese a segregação causada pela demanda habitacional no seio da sociedade e os
interesses ambientais mal incorporados pelos cidadãos, a Administração Pública
local tem o dever de conciliar todos os interesses e direitos decorrentes dos
mandamentos constitucionais.
Além da falta de transparência e da adesão em programas importantes,
o município de São Paulo passa por uma das maiores crises hídricas da história,
assim como o Jornal Britânico The Guardian mostra em sua matéria recente:
Em São Paulo, a água potável é utilizada em vasos sanitários,
para banhar-se e até muito recentemente para lavar carros e até
mesmo na mangueira para lavar as calçadas da cidade, usando
jatos de água cristalina para retirar essas últimas manchas de
sujeira. No Brasil, uma terra de riquezas naturais imensas e lar
de cerca de 12% da água doce do mundo, a própria ideia de
uma escassez de água é difícil para as pessoas de conceber.
No entanto, apesar de prevaricação do governo estadual sobre
possível racionamento iminente - que consiste em dois dias de
água, seguido de quatro dias sem - na realidade, milhões de
pessoas estão começando agora a poucas horas de água por
dia, com muitos que estão enfrentando sem nada por dias.353

Apesar desta situação, as autoridades - no caso, o Excelentíssimo Sr.
Dr. Governador do Estado de São Paulo - insistem em negar a existência ou
necessidade de um racionamento no abastecimento de água, o que vem gerando
vários protestos sociais, como o realizado pela ONG Greenpeace na Avenida
Paulista em 01/4/2015.354

353
THE GUARDIAN. Revista. “São Paulo- anatomy of a failing megacity: residents struggle
as water taps run dry”. <On line>. Disponível em: http://www.theguardian.com/cities/2015/feb/25/
sao-paulo-brazil-failing-megacity-water-crisis-rationing. Acessado em: 02 abr. 2015.
354
GREENPEACE. “Dia da mentira: promessas de Geraldo Alckmin são tema de ação do
Greenpeace”. <On line>. Disponível em: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Dia-daMentira-promessas-de-Geraldo-Alckmin-sao-tema-de-acao-do-Greenpeace/. Acessado em: 03
abr. 2015.
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3.1 Parque do Búfalos: eventual retrocesso ambiental
O Parque dos Búfalos está localizado no bairro denominado Cidade
Ademar, na cidade de São Paulo. Trata-se de uma área ambiental especial e deverá
receber 3.500 apartamentos de moradia nos próximos meses. Às margens da
Represa Billings 355- um dos mais importantes reservatórios de água da região
metropolitana de São Paulo - o terreno de 994.613 metros quadrados abriga oito
nascentes e espécies nativas de fauna e flora, está prestes a virar o Residencial
Espanha e receber de 14.000 a 20.000 moradores.
Este projeto de moradia popular é previsto pela Prefeitura em conjunto
com Governo Estadual e Federal que tem causado grande mobilização contrária
por parte dos moradores - em sua maioria de baixa renda- da região circunvizinha,
onde vivem cerca de 420.000 pessoas. O espaço é o único destinado ao lazer da
região e está localizado em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da
Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - criada e definida pela Lei Estadual nº
13.579/09356 - que atende à região metropolitana de São Paulo. A previsão é de
que o condomínio venha a ser construído por meio do Programa Minha Casa
Minha Vida (MCMV), com investimento total de R$ 379.800.000,00, divididos
entre os entes da federação citados.357
A região adjacente ao local onde pretende-se implantar o complexo
habitacional já é ocupada por moradias, sendo representada pela parcela
destacada em vermelho na imagem abaixo. Nota-se que em partes da região
destacada, a área construída invade a APP do corpo hídrico, que neste caso,
deveria ser de 300 metros.
Pode-se inferir que o objetivo da urbanização da área verde está em unir
essas duas manchas urbanas, no nordeste e sudoeste na Figura 1. Porém o
estado atual da ocupação urbana já não respeita as leis ambientais vigentes, o
aumento da densidade populacional somente vai aumentar a probabilidade de
invasão dos remanescentes de área verde no local, degradando o remanescente
de área verde. Nesse cenário, a qualidade ambiental fica comprometida, pela
ocupação e impermeabilização do solo, resultando no aumento do volume do
escoamento superficial, ocasionando enchentes.358

355
SÃO PAULO. Lei Estadual nº 13.579 de 13 de julho de 2009. Define a Área de Proteção
e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B, e dá
outras providências correlatas. <On line>. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/
legislacao/lei/2009/lei-13579-13.07.2009.html. Acessado em: 02 abr. 2015.
356
Idem.
357
VEJA SÃO PAULO. Revista. “Moradores brigam contra construção de habitação popular
em manancial”. <On line>. Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/materia/moradores-brigampor-parque-manancial/. Acessado em 01 abr. 2015.
358
CHERIATO, S. M.. Com ecourbanismo de interesse social, um Cantinho melhor, 2012.
<On line> Disponível em: http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/APP/article/
view/3857. Acessado em: 03 abr. 2015.
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Figura 1. Descrição da área em comento com ilustração preparada pelos autores.

A imagem (Figura 1) de satélite do Parque dos Búfalos demonstra a porção
central com remanescente de área verde. Nas bordas Oeste e na porção Centroleste consta a represa Billings, um reservatório d’água artificial, no qual exibe
uma faixa de proteção permanente representada pela imagem vetorial em escala.
Tanto a faixa verde como a alaranjada possuem um raio de 100m desde a borda da
represa. Essa delimitação exata dependerá de como a área será classificada, rural
ou urbana. Porém, a área de preservação permanente deve existir e a prefeitura
tem o desafio de manter a preservação, e em hipótese alguma, ocupar essa área
pois isso conduziria ao retrocesso ambiental359, considerando os limites previstos
pelo atual Código Florestal.360
3.2 A questão do zoneamento para a cidade sustentável a partir do Plano
Diretor da Cidade de São Paulo e o caso do “Parque dos Búfalos”
Dentro do contexto da Lei nº 16.050/14 (PDESP)361 e tomando como base
359
BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá
outras providências. <On line>. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12651.htm. Acessado em 02 abr. 2015.
360
“Art. 5º - No reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou abastecimento
público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo
empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme
estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e
máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de
30 (trinta) metros em área urbana.”
361
SÃO PAULO. Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. Aprova a Política de Desenvolvimento
Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002.
<On line>. Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE-SuplementoDOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf. Acessado em: 02 abr. 2015.
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a Lei do Município de São Paulo nº 13.885, de 25 de agosto de 2004362, podemos
definir o zoneamento como o estabelecimento de normas complementares ao
Plano Diretor Estratégico, além de instituir os Planos Regionais Estratégicos das
Subprefeituras, também dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso
e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. De maneira mais simples, pode
se afirmar que o zoneamento é responsável pela regularização do uso do solo
urbano através do parcelamento do solo, da sua finalidade de uso e os parâmetros
de ocupação do solo.363
O zoneamento urbano possui um papel central no que se diz respeito ao
planejamento territorial, é um complemento indispensável dentro do contexto do
Plano Diretor Estratégico, no momento que ele lida diretamente com as funções
do território urbano.
A cidade sustentável é um objetivo almejado por todo gestor público que
está de fato comprometido com as tendências mais modernas e sustentáveis,
e sem o suporte de uma lei que se efetive cogentemente, dificilmente o
concretizará. Entretanto, o planejamento urbano não acompanhou todo o processo
de urbanização da cidade dado que até a década de 30 do século passado as
edificações da cidade de São Paulo eram controladas pelo Código de Posturas
de 1886, e na década de 1950, apesar dos esforços da prefeitura a elaboração do
plano diretor não saiu do papel e somente em 1972 a Lei nº 9.805 foi adotada,
conhecida como Lei de Zoneamento, segundo o que nos ensina Nobre.364
Em relação ao uso dessas parcelas do solo a lei de zoneamento e o
PDESP delimitam qualitativamente: Zona Exclusivamente Residencial, Zona
Mista e Zonas Especiais de preservação ambiental, por exemplo. Ou seja, se
uma determinada porção do território sofrer alteração de sua atribuição através
zoneamento, alguns tipos de uso de solo serão privilegiados e outros serão
restritos.
A título de exemplificação, as Zonas Mistas são porções destinadas
tanto à implantação de usos residenciais e não residenciais, porém no art. 35
do PDESP365 clarifica que o uso deve seguir critérios gerais de compatibilidade
362
SÃO PAULO. Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004. Estabelece normas complementares
ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras,
dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de
São Paulo. <On line>. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1da2a_
Lei_N_13.885-04_Estabelece_normas_ao_PDE.pdf. Acessado em: 02 abr. 2015.
363
ROLNIK, R.; CYMBALISTA, R. “Regulação Urbanística No Brasil Conquistas e Desafios
De Um Modelo Em Construção”. Anais do Seminário Internacional: Gestão da Terra Urbana e
Habitação de Interesse Social, PUCCAMP, 2000.
364
NOBRE, E. A. C. “Novos instrumentos urbanísticos em São Paulo: limites e possibilidades”.
In: II Seminário Internacional da LARES. São Paulo: LARES, 2004.
365
SÃO PAULO. Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. Art. 35. As Zonas Mistas - ZM são
porções do território destinadas a implantação de usos residenciais e não residenciais, inclusive
no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais de compatibilidade de incomodidade e
qualidade ambiental, que têm como referência o uso residencial podendo ser subdivididas em
zonas mistas de baixa, média e alta densidades.
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de incomobilidade da qualidade ambiental. Já as Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), são territórios voltados para a moradia digna de populações da
baixa renda, por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental
e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares.366Dessa
maneira, a recuperação da qualidade ambiental torna-se um meio de concretizar
o ideal de moradia digna, permitindo a integração entre o meio ambiente e a
questão urbanística.
É interessante destacar o conceito de ZEIS 4 no atual PDESP367 aprovado
em 2014.368 De fato existe determinação que protege as áreas verdes e de
mananciais no que se diz respeito ao seu uso para fins urbanísticos, entretanto,
torna-se necessário analisar até que ponto essas duas agendas vão coexistir
equilibradamente. Tanto a cultura nacional como a necessidade legitimada da
população carente não encaram a proteção ambiental como uma defesa do seu
direito fundamental, mas como um atraso ao desenvolvimento econômico aliada
com a falta de fiscalização, torna pouco provável a preservação das margens do
manancial.
A legislação brasileira possui destaques internacionais no que condiz à
legislação ambiental desde a Constituição Federal de 1988, principalmente, pelo
reconhecimento da amplitude da proteção do meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um direito fundamental de interesse difuso. Focando no
âmbito municipal, os planos diretores têm como objetivo direcionar o coordenar
o planejamento do município. Este princípio ou direcionador pode ser notado
pelo PDESP da Cidade de São Paulo, viso que a “Política de Desenvolvimento
Urbano e o conjunto de planos e ações que tem como objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e
366
SÃO PAULO. Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. Art. 44. As Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS), demarcadas nos Mapas 4 e 4A, são porções do território destinadas,
predominantemente, a moradia digna para a população da baixa renda por intermédio de melhorias
urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e
irregulares, bem como a provisão de novas Habitações de Interesse Social - HIS e Habitações de
Mercado Popular - HMP a serem dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes
e comércios e serviços locais, situadas na zona urbana.
367
SÃO PAULO. Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. Aprova a Política de Desenvolvimento
Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002.
<On line>. Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE-SuplementoDOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf. Acessado em: 02 abr. 2015.
368
Art. 45 […] IV - ZEIS 4 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados e
adequados a urbanização e edificação situadas na Área de Proteção aos Mananciais das bacias
hidrográficas dos reservatórios de Guarapiranga e Billings, exclusivamente nas Macroáreas de
Redução da Vulnerabilidade e Recuperação Ambiental e de Controle e Recuperação Urbana e
Ambiental, destinadas a promoção de Habitação de Interesse Social para o atendimento de
famílias residentes em assentamentos localizados na referida Área de Proteção aos Mananciais,
preferencialmente em função de reassentamento resultante de plano de urbanização ou da
desocupação de áreas de risco e de preservação permanente, com atendimento a legislação
estadual; § 2º Não será admitida a demarcação de ZEIS 2, 3, 4 e 5 em áreas totalmente ocupadas
por vegetação remanescente de Mata Atlântica ou inseridas totalmente em Áreas de Preservação
Permanente (APP).
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ecologicamente equilibrado e diversificado de seu território, de forma a assegurar
o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes.”
Segundo o Jornal The Economist369 a cidade de Nova York a situação está
diferente, valorizando sua qualidade ambiental:
Nova York revelou recentemente um grande plano para limpar suas
vias navegáveis. Em vez de gastar bilhões de dólares em novos
tanques e tubulações (i.e., “infraestrutura cinza”), que levam anos
para se construir e nunca resolver o problema, a cidade pretende
investir em “ infraestruturas verdes “, como telhados cobertos de
vegetação, pavimentos permeáveis e jardins berma. O esquema
envolve uma mudança fundamental na abordagem: em vez de
tratar de chuvas como resíduo a ser levado tão rapidamente
quanto possível, Nova York vai deixá-lo afundar útil para o chão:
contribuindo assim para tornar o mais verde da cidade, melhorar
a qualidade do ar, aumentar os valores de propriedade, aumentar
empregos e reduzir os custos de água e energia, de acordo com
estudos realizados pela EPA e outros.

Desta forma, aparentemente esta cidade está mais à frente na busca de
uma Cidade Sustentável e além da valorização das águas da chuva, também
tem planos de proteção ambiental nas áreas de mananciais como foi citada na
reportagem do jornal Hoje370 que expôs que a “água vem das montanhas do
estado de Nova York, uma região ocupada por fazendeiros. São eles que ajudam
a proteger as nascentes, porque a prefeitura da cidade paga por essa proteção.
O programa existe há 15 anos. No início, a prefeitura comprou terras no entorno
dos mananciais. Em muitos casos, fez uma parceria com os fazendeiros.”
4. Conclusões
4.1 No que condiz à relação da cidade sustentável com a habitação, ainda que
a humanidade tenha se pontuado pela vida em centros urbanos em nossa
atualidade e as demandas pela ocupação do solo para atender à necessidade de
moradia, o avanço do sistema jurídico-ambiental brasileiro exige o equilíbrio entre
todos os interesses de forma que as conquistas sejam preservadas no âmbito
socioambiental para a presente e as futuras gerações.
4.2 Necessitamos da equivalente relação de equilíbrio entre as políticas públicas
ambientais e políticas públicas urbanas. As demandas ambientais e sociais
carecem de maior transparência do trato com a participação popular e os devidos
esclarecimentos acerca das possibilidades legais para a utilização de área especial
369
THE ECONOMIST. Revista. “Trees grow in Brooklyn”. <On line>. Disponível em: http://
www.economist.com/node/17468409. Acessado em 02 abr. 2015.
370
MORRONE, J. “Nova York cuida dos mananciais que abastecem a cidade e seus turistas”.
Jornal Hoje, Rede Globo, São Paulo, 22 de março de 2013. <On line>. Disponível em: http://
g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/03/nova-york-cuida-dos-mananciais-que-abastecem-cidadee-seus-turistas.html. Acessado em: 01 abr. 2015.
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de proteção ambiental nos centros urbanos para que se evite a ideia de que
área desocupada é área inútil, onde se incentive a desconfiguração garantida
pela CF/88 de preservação ambiental como coobrigação social. Ademais, a
crise hídrica pela qual a cidade de São Paulo vem passando desde final de 2013
merece mais atenção para a eventualidade de dano decorrente do afrouxamento
das medidas protetora de áreas de mananciais na região metropolitana de São
Paulo como um todo.
4.3 O exemplo perigoso do parque dos búfalos, caso de possível ou eventual de
retrocesso ambiental, trata-se de um incentivo federal, governamental e municipal
a ocupação de áreas sensíveis e importantes ambientalmente em detrimento de
demandas de cunho social, que embora sejam absolutamente necessárias para
a dignidade da pessoa humana, deverão coexistir com os interesses e avanços
da proteção ambiental prevista também pelo PDESP da Cidade de São Paulo
sem gerar risco de retrocesso, em detrimento às conquistas ambientais, por
isso, a coexistência entre os interesses previstos pela CF/88 são essenciais
4.4 Nossa crítica ao relaxamento decorrente da falta de limitação prevista pelo
PDESP quanto às ZEIS em áreas ambientais podem vir a gerar mais prejuízo
do que vantagens, dadas as suas proporções e interesses. Uma contradição no
que diz respeito a preservação as áreas de mananciais, no momento em que
permite usos urbanísticos - diante de fase tão precária decorrente da intervenção
antrópica que permitiu uma crise hídrica intensificada pela falta de visão estruturalambiental, comprometendo hoje e no futuro nossa participação como usuários
do meio ambiente ecologicamente equilibrado - através de gestores públicos
que desconsideram a real necessidade de proteção ambiental.
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11. A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE CRÍTICA DA
VALORAÇÃO ECONÔMICA DO DANO AMBIENTAL, COMO
MECANISMO DE COMPENSAÇÃO PELO BEM LESADO
JEAN MATTOS ALVES TEIXEIRA
Inspetor da Guarda Ambiental de São José/SC. Graduando em Direito e Gestão
em Segurança Pública. Integrante do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental na
Sociedade de Risco/UFSC

1. Introdução
Este trabalho tem como finalidade analisar as modalidades de dano
ambiental, sobretudo uma das modalidades de compensação ambiental: a
indenização pecuniária. Desse modo, com fundamento na melhor doutrina
brasileira sobre o tema, iniciamos a presente pesquisa conceituando o
dano ambiental, posteriormente o classificamos e em seguida analisamos a
responsabilização civil advinda da sua realização. Esse embasamento teórico
faz-se necessário para darmos coerência ao raciocínio desenvolvido ao longo do
trabalho.
Em seguida, abordamos as modalidades de reparação do dano ambiental
e por último a função do Ministério Público como órgão de proteção do meio
ambiente bem como a função e a importância do parquet como condutor da
perícia a ser produzida para a valoração econômica do bem lesado.
2. Definição de dano ambiental
A Lei nº 6.938 de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente
– PNMA, não obstante ter trazido a definição de meio ambiente371, se omite
em relação à definição de dano ambiental. Por outro lado - e daí podemos nos
aproximar de um entendimento mais acertado sobre dano ambiental -, consigna
o entendimento de degradação da qualidade ambiental e de poluição.372
O art. 3º, II, da PNMA define degradação da qualidade ambiental como
sendo sendo “a alteração adversa das características do meio ambiente”. Da
371
O artigo 3º, I, da PNMA, define 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.
372
BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Política
Nacional do Meio Ambiente. Brasília, DF, 02 set. 1981. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l6938compilada.htm>. Acesso em: 11 set. 2014.
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mesma forma, o inciso III do mesmo artigo, traz a lume o entendimento de
poluição, como sendo
a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades
que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança
e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às
atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente
a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos. 373

Muito embora o legislador brasileiro não ter conceituado dano ambiental,
ao contrário de outros países374, a doutrina vem trabalhando nesse sentido.
No entendimento de Leite e Ayala, dano ambiental pode ser
compreendido como uma expressão ambivalente que pode ser entendida, por
vezes, como quaisquer alterações nocivas ao meio ambiente, ou ainda como
qualquer consequência à saúde humana e em seus interesses em decorrência
dessas alterações. Em outras palavras, dano ambiental pode ser entendido,
ocasionalmente, como qualquer alteração negativa ao conjunto de elementos
denominado meio ambiente, ou ainda como sendo os efeitos à individualidade
humana (continente), enquanto componente do ambiente (conteúdo).375
Nesse contexto, o dano ambiental, não obstante recaia objetivamente
sobre o meio ambiente -em uma concepção de macrobem- e os seus recursos,
em prejuízo de toda a coletividade, pode refletir, materialmente ou moralmente,
na saúde das pessoas e em seus interesses.
que o

Nesse sentido, na acertada acertada definição de Leite e Ayala, concluimos
dano ambiental dever ser compreendido como toda lesão
intolerável causada por qualquer ação humana (culposa ou não)
ao meio ambiente, diretamente, como macrobem de interesse
da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente,
a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis
e que refletem no macrobem.376

373
Ibidem.
374
Em Cuba, a Lei nº 81 do Meio Ambiente, de 11.07.1997, artigo 8º, entende por dano
ambiental, toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo, inferido al medio ambiente
o a uno o más de sus componentes, que se produce contraviniendo una norma o disposición jurídica.
(CUBA, 1997).
Na Argentina, a Lei nº 25.675 do Meio Ambiente, de 06.11.2002, artigo 27, entende por dano
ambiental, toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el
equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. (ARGENTINA, 2002).
No Uruguai, a Lei Geral nº 17.283 do Meio Ambiente, de 28.11.2000, artigo 3º, entende por dano
ambiental toda pérdida, disminución o detrimento significativo que se infiera al medio ambiente.
(URUGUAI, 2000).
375
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: Do individual
ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 98.
376
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: Do individual
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Não obstante, há de se fazer uma observação: a partir de que ponto uma
atividade humana ultrapassa os limites da tolerabilidade passando a causar dano
ao meio ambiente sendo imprescindível a reparação? No entendimento de Leite e
Ayala, para que a reparação seja exigível, faz-se necessário “a quebra de equilíbrio
da qualidade ambiental, quer na capacidade atinente ao ecossistema, quer na
sua capacidade de aproveitamento ao homem e a sua qualidade de vida.”377
Nessa esteira, no entendimento de Milaré, “dano ambiental é a lesão aos
recursos ambientais,378 com consequente degradação – alteração adversa ou in
pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida.”379 Assevera ainda o autor
que a categoria dos recursos naturais é espécie do gênero recursos ambientais,
onde todo recurso natural é ambiental, mas a assertiva inversa não é verdadeira.
Esta perspectiva ampla de meio ambiente faz-se necessário uma vez que seu
conteúdo engloba também os elementos artificiais e culturais.
No entendimento de Aragão380 toda a estrutura jurídica erigida relacionada
ao dano ambiental se fundamenta na trilogia – ecossistemas / elementos
ambientais / funções ecológicas.
Com a finalidade de criação de novas diretrizes à âmbito global em relação à
objetivos de desenvolvimento, no ano de 2000 -no início do novo milênio- o então
Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, apresentou recomendações à
Assembléia Geral das Nações Unidas por meio de um documento denominado
Relatório do Milênio, que fora posteriormente aprovado por Chefes de Estado e
de Governos de vários países do mundo.
Contudo, segundo o Relatório381, em 1945, os fundadores das Nações
Unidas, não podiam prever a iminente necessidade de percebermos uma terceira
liberdade, ou seja, a liberdade das gerações futuras para sustentar as suas vidas
neste planeta. Pelo contrário, quedamos em contra marcha, comprometendo
o patrimônio dos nossos descendentes para manter práticas ambientalmente
insustentáveis no presente.

ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,
p. 107.
377
Ibid.
378
São recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas,
os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (lei
6.938/1981, art. 3º, V).
379
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina,
jurisprudência, glossário. – 7. ed. rev., atual. e reform. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 1119.
380
ARAGÃO, Alexandra. Dano Ecológico: critérios práticos de identificação e avaliação. In:
Revista do Centro de Estudos Judiciários (Portugal)(Org.). Coimbra. 2013 II, p. 281.
381
UNIES, NATIONS. Publié par lórganisation des Nations Unies. New York. 2000.
Disponívem em: < http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/Nosospovos.pdf> Acesso em:
14 out. 2014.
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2.1.

Classificação do dano ambiental

Devido à dificuldade em identificar a concepção de dano ambiental, devido
à sua complexidade e subjetividade, coadunamos com o entendimento de Leite
e Ayala, que para tal classificação, levam em conta alguns aspectos382, a saber:
2.1.1. Quanto à amplitude do bem protegido.
Quanto à esse aspecto, a doutrina vem marchando no sentido de se dividir
a amplitude do bem protegido em (i) dano ecológico puro, quando consideramos
somente os componentes naturais do ecossistema, como por exemplo os
recursos ambientais, desconsiderando o patrimônio cultural ou artificial; (ii) dano
ambiental, em sentido amplo, quando nos referimos aos interesses difusos da
coletividade, incluindo o patrimônio cultural e artificial; (iii) dano reflexo, é a lesão
ao dano ambiental individual. Preocupa-se aqui não com a tutela dos valores
ambientais, mas com os interesses relativos ao micro bem ambiental.
2.1.2. Quanto à reparabilidade e aos interesses jurídicamente
envolvidos.
No que se refere à este item, pode-se dividi-lo em dois tipos: (i) dano
ambiental de reparabilidade direta, quando o interessado lesionado será
indenizado, se remete ao microbem ambiental e (ii) dano ambiental de
reparabilidade indireta quando se remete a interesses difusos e coletivos, se
remete ao macrobem ambiental. A reparabilidade é feita em relação ao bem
ambiental violado de interesse coletivo e não de interesse individual, como no
item antecedente.
2.1.3. Quanto à sua extensão.
No que diz respeito à classificação quanto à sua extensão, podemos dividila em (i) dano patrimonial ambiental, que diz respeito à recuperação, restituição
ou à indenização do bem ambiental lesado. Este tipo de dano patrimonial difere
da concepção clásica de propriedade, pois o macrobem ambiental em questão é
de interesse de toda a coletividade e (ii) dano moral ambiental, que diz respeito à
tudo que é sofrível, passível de sentimento de dor .
2.1.4. Quanto ao interesse objetivado.
Neste item o dano ambiental é subdividido em (i) dano ambiental de
interesse da coletividade, quando o que se busca é o interesse coletivo em
preservar o macrobem e (ii) dano ambiental de interesse individual, onde o que
382
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se objetiva é tão somente a tutela do micro bem, ou seja, do interesse individual.
3. Responsabilização pelo dano ambiental
Visando a reparação do dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro
é dotado de diversos dispositivos legais que responsabilizam o agente causador
do dano. Desse modo, uma vez identificado e classificado o dano ambiental - na
sua concepção ambivalente -, faz-se mister uma análise das suas consequências.
O compêndio legislativo ambiental brasileiro adotou a teoria da reparação
integral do dano ambiental, é dizer, exige-se a reparação integral, total da
danosidade ambiental e qualquer advento legislativo em sentido contrário, ou que
imponha óbices a consecussão de tal princípio é considerado inconstitucional.
Visando evidenciar os dispositivos legais que obrigam a reparação do dano
ambiental, elencamos os dispositivos em seguida.
Preliminarmente, o art. 225, §3º, da Constituição Federal de 1988, sujeita
os infratores ambientais, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções administrativas
e penais, independente da obrigação de reparar os danos causados.
Outrossim, esse dispositivo Constitucional recepcionou a PNMA,
de 1981,– que tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, buscando, dentre outros objetivos, a proteção
da dignidade da vida humana. Nesta senda, o art. 4º, VII, impõe ao poluidor e
ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao
usuário, a contribuição pela exploração econômica dos recursos ambientais.383
Nesse sentido, ainda sobre o mesmo dispositivo, destacamos a importancia
do princípio do poluido-pagador - PPP como mecanismo de responsabilização
pelas externalidades negativas do processo produtivo em face ao bem difuso
ambiental. Tal princípio não tem como finalidade permitir a poluição do ambiente
mediante o pagamento pecuniário, mas sim, atuar preventivamente, evitando
o dano ambiental. Em comento à essa questão, Milaré aduz que esse princípio
tem como finalidade a internalização dos custos sociais externos, e.g., danos
ambientais, que acompanham o processo produtivo, o que para o autor significa,
em termos econômicos, a internalização dos custos externos.384
que

Coadunado com o mesmo entendimento, Derani assevera acertadamente
durante o processo produtivo, além do produto a ser
comercializado, são produzidas ‘externalidades negativas’.
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São chamadas externalidades porque, embora resultante da
produção, são recebidas pela coletividade, ao contrário do
lucro, que é percebido pelo produtor privado. Daí a expressão
‘privatização dos lucros e socialização das perdas, quando
identificadas as externalidades negativas. Com a aplicação do
princípio do poluidor-pagador, procura-se corrigir este custo
adicionado à sociedade, impondo-se sua internalização.’
(destaques no original).385

Mais adiante, o §1º do art. 14, evidencia a responsabilidade objetiva
em matéria ambiental (independentemente da existência de culpa), obrigando
o poluidor a indenizar ou a reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, causados por sua atividade. Ademais, legitima o Ministério Público da
União e dos Estados a propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos
ambientais.
Nesse sentido, o art. 927 do Código Civil brasileiro, versa sobre a
obrigatoriedade de reparar o dano, independente de culpa, àquele que, por ato
ilícito, cause dano à outrem. Para tanto, o dispositivo faz a ressalva da previsão
legal ou quando as atividades desenvolvidas pelo autor implicar riscos para
direitos de outrem, devido à natureza das atividades, ou seja, é o risco é devido
à atividade exercida.
Concernente ao exposto, o direito ambiental brasileiro baseou-se nessa
teoria, devido à grande dificuldade jurídica de se provar a culpa do autor do dano
ambiental – entendido na sua concepção ambivalente.
Ademais, o art. 461 do Código de Processo Civil Brasileiro trata da ação
que tenha por o objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Nela o
juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido,
determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao
adimplemento.
3.1.

Limite da tolerabilidade do dano ambiental

A questão do limite da tolerabilidade do dano ambiental é de deveras
importância, uma vez que o ser humano vive em sociedade e nesta desenvolve
suas atividades bem como interage com a natureza. Desse modo, lato sensu,
poderemos considerar que toda ação humana pode ser poluidora. Entretanto,
para que haja a obrigação de reparar, é necessário que haja um dano efetivo,
reconhecido e comprovado, o qual seja capaz de limitar ou comprometer a
utilização do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum de todos,
consoante caput do art. 225 da Constituição Federal.
Entretanto, Leite e Ayala asseveram que constatado um dano ambiental
tolerável, dependendo das condições do lugar, não surgirá a responsabilidade,
tampouco a obrigatoriedade de reparação do dano. Para ilustrar a tolerância social
385
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do dano, os autores exemplificam o caso do avião, que sabidamente provoca
poluição atmosférica, poluição sonora, bem como outros riscos ambientais.
Apesar de existir de fato a poluição ambiental, ela é lícita e tolerável.386
3.2.

Dificuldade de valoração do dano ambiental

O dano ambiental é de difícil valoração, pois, primariamente, na maioria
dos casos, torna-se laboriosa a análise das dimensões do seu dano, devido à sua
complexidade advindas não somente de critérios objetivos (dimensão material),
mas subjetivos (dimensão extrapatrimonial). Ademais, o meio ambiente é um
bem difuso, e como tal, possui valores intangíveis e indisponíveis que não são
passíveis principalmente de valorações financeiras ou econômicas, como por
exemplo, a valoração monetária de uma espécie em extinção ou ainda a valoração
de um patrimônio histórico.
Neste sentido, Leite e Ayala ressaltam que a “possibilidade de avaliação
econômica do bem ambiental está restrita à capacidade de uso humano do
mesmo, considerando-se a impossibilidade de valorar a capacidade funcional do
ecossistema”. Nesta perspectiva, os recursos naturais, numa visão capitalista e
antropocêntrica, são tidos como bens de consumo, observados com olhar do
lucro.387 Contudo, os mesmos autores afirmam que valoração do dano ambiental
não é impossível; ela pode ser viabilizada através de diferentes metodologias, o
que pode dificultar a certeza da quantificação.388
Nesse sentido, Aragão estabelece quatro critérios para a análise da
significatividade do dano, a saber: modificação negativa, risco para a saúde
humana, gravidade da ação danosa e características do bem afetado.389
Em relação à modificação negativa, a autora aduz que o dano ecológico só
se configura dada a existência de uma modificação em sentido negativo, desde
que mensurável e comparável (antes e após o evento danoso). No que tange ao
risco para a saúde humana, assevera que ocorrendo um dano ecológico grave que
represente, ainda que indiretamente, um risco atual ou potencial para a saúde
humana, configura-se relevante fator ensejador da ação do aparato legal. Referente
à gravidade da ação danosa, que se configura o elemento mais importante na
avaliação do dano, faz-se se necessário uma subdivisão em quatro subcritérios,
para melhor valoração, a saber: extensão, intensidade, probabilidade, duração e
frequência. Por último, temos as características do bem afetado, que consiste na
observância da sensibilidade do bem ambiental. Se for regenerável ou resiliente
o dano será menos significativo; se for raro, sensível ou vulnerável, o dano será
386
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mais significativo.
Coadunando com tal entendimento, Steigleder afirma que as indenizações
devem desempenhar funções reparatória, compensatória da sociedade privada
do bem ambiental e pedagógica, atuando esta como um fator desestimulador de
novos ilícitos. 390
Para tanto, a autora afirma que o Promotor de Justiça possui um papel
extremamente importante, pois, ao conduzir a perícia para valoração de danos
ambientais, tendo como premissa a metodologia da Associação Brasileira
de Normas Técnicas-ABNT sobre custo de reposição391, possui a missão de
estabelecer quesitos que possam estimular o descobrimento de informações
importantes para a análise.
Por outro lado, no que se refere à valoração subjetiva do bem ambiental,
podemos citar a previsão normativa do artigo 1º da Lei 7.347 de 1985, que institui
a Lei de Ação Civil Pública – LACP, com redação dada pela Lei nº 12.529 de 2011,
que prevê responsabilização por danos morais, além dos patrimoniais, causados
ao meio ambiente bem como à outras áreas, sem prejuízo da ação popular.392
4. Reparação do dano ambiental
É cediço que o objetivo da política ambiental, inspirada no princípio da
prevenção, é a preservação, melhoria e a recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida. Desse modo, busca-se evitar alterações negativas no meio
ambiente e, quando o princípio da prevenção se torna ineficaz, e devido à
inúmeros fatores contingenciais, danos ambientais são ocasionados.
Uma vez configurado o dano ambiental, a PNMA impõe ao poluidor e
ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados393. A
respeito de dano ambiental, Bechara afirma que “o objetivo da reparação é o de
recompor o ambiente lesado para findar o prejuízo e, dessa forma, restituir às
vítimas da lesão – a coletividade – a situação de equilíbrio e qualidade ambiental
anterior ao dano”.394
390
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Com efeito, a recuperação é uma tentativa de retorno ao status quo ante ao
dano ambiental e embora sabemos que, efetivamente, não podemos recuperálo totalmente, uma vez que dele sempre restam sequelas, cabe à vítima uma
compensação.
Observando o princípio da reparação integral, há duas formas principais
de recuperação ambiental irreversível: (I) restauração natural, que pode ser in
natura ou compensação ambiental, e (II) indenização pecuniária, que abordamos
a seguir.
4.1.

Reparação natural

4.1.1. Reparação in natura
A restauração in natura figura como sendo a melhor forma de reparação
do bem ambiental lesado, pois visa ao retorno do status quo ante, (ou pelo
menos o retorno à uma situação muito próxima à anterior). Para tanto, não basta
a restauração ou a restituição do bem danificado, mas devolver-lhe todos os seus
elementos intrínsecos, como por exemplo qualidade, funcionalidade e equilíbrio
anterior.
Nesse sentido, com a finalidade de cessar o dano ambiental, postula-se,
paralelamente, a execução de uma prestação positiva imposta ao degradador,
conforme previsão normativa do art. 3º da LACP395. Quando o postulação for no
sentido de execução de algum tipo de prestação positiva, ela visa a reconstituição
ou a restauração do bem lesado por parte do lesante. De outra face, quando se
roga uma prestação negativa, uma abstenção do degradador, o que se quer de
fato é o encerramento da atividade nociva.
4.1.2. Compensação ambiental
Quando impossível a restauração natural do bem lesado, pode-se utilizar
como forma subsidiária de reparação, a compensação ambiental. Desse modo,
sempre que não for possível a restauração natural, como mencionado, busca-se
a substituição por outro funcionalmente equivalente, de preferência na mesma
área de influência do bem lesado, de modo a minorar, por compensação, as
consequências negativas ao meio ambiente advindas da lesão.
Nessa linha, Bechara enfatiza que, “a reparação por equivalente ou
compensação ecológica consiste no oferecimento de um benefício ou ganho
ecológico às vítimas da lesão ambiental irreversível – coletividade -, para

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009.
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contrabalancear a perda sofrida” (grifo no original).396
Entretanto, devido à ausência de normatização referente à compesação
ambiental, os órgãos administrativos, judiciários e ministeriais ficam dotados de
uma ampla margem de discricionariedade e bom senso para a determinação
de medidas compensatórias. Contudo, esta última característica nem sempre
é respeitada, visto que constantemente se compensa danos ambientais com
equipamentos e veículos para o aparelhamento da admistração pública ou ainda,
concede-se outra destinação social que não acarrete benefícios diretos ao
meio ambiente, como por exemplo a construção de um hospital. Não que essa
finalidade social não seja digna de tal avença, mas ela não é capaz de compensar
a lesão causada ao meio ambiente.
4.2.

Indenização Pecuniária

Somente quando o bem ambiental não poder ser recomposto por
restauração natural, quer in natura ou quer por compensação, é que se admite a
indenização em dinheiro. A indenização pecuniária é, portanto, o último recurso
a ser utilizado em sede de compensação por dano ambiental irreversível, posto
que ela é uma forma indireta de compensar a interferência negativa ao meio
ambiente. Nesse sentido, podemos falar que a indenização pecuniária, ademais,
funciona como um fator desestimulador em relação ao poluidor e à terceiros.
A indenização por danos ambientais consiste no pagamento de uma
quantia, mediante condenação em dinheiro, via ação civil pública, que reverterá
ao Fundo de Reconstituiçao de Bens Lesados, que participarão necessariamente
o Ministério Público e representantes da comunidade, consoante art. 13 da
LACP. Esse fundo, tem como finalidade a reconstituição do bem ambiental ou
a sua substituição por outro equivalente. Além disso, serve também como um
fomentador de políticas públicas ambientais. Nesse entendimento, a ideia que
paira sobre esse fundo é a de sempre visar a reintegração do bem ambiental, pois
os valores levantados em indenização, em regra, são destinados para a execução
de obras de reintegração do bem ambiental.397
À respeito, aduz acertadamente Leite e Ayala que o mecanismo de
compensação ecológica é
uma resposta econômica à questão ambiental. Trata-se, portanto,
de uma solução ainda precária ao problema da crise ambiental,
pois não foge muito da racionalidade utilitarista, quando deveria
procurar maior comprometimento ético com o bem ambiental e
as gerações futuras.398
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Neste sentido, essa modalidade de compensação ambiental tem como
escopo duas situações: a certeza de sanção civil e a função compensatória do
dano ambiental causado. Uma vez exigidos os valores pecuniários mediante ação
civil pública, este fica depositado em um fundo entitulado fundo de reconstituição
de bens lesados, que terá como finalidade a compensação ecológica.
Por outro lado, resta uma questão polêmica em relação à precedência (ou
não) de uma das modalidades de compensação ambiental. É fato notório que
serve muito mais à coletividade, a recuperação/restauração do bem ambiental
deteriorado, observadas os aspectos peculiares e geográficos do bem lesado, do
que o pagamento de uma quantia ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.
Entretanto devido à ausência de previsão legal nesse sentido, aduz Bechara que
a compensação ecológica deve preceder a indenização pecuniária, pois acredita
que aquela decorrerá, em regra, de acordo (judicial ou extrajudicial) entre as
partes.399 Afirma a autora ainda que “não havendo acordo, seguir-se-á para a
decisão judicial, a qual redundará ou na reparação in natura ou na indenização,
haja vista a dificuldade do juiz em subsidiar uma sentença impondo uma sentença
impondo uma compensação ecológica ao réu” 400
5. Ministério Público e Ação Civil Pública
Conforme previsão do art. 129, III, da Magna Carta, constitui função
institucional do Ministério Público - MP, dentre outras, a promoção da Ação Civil
Pública – ACP - para a proteção do meio ambiente e de outros direitos difusos e
coletivos.401 E por ser o MP o detentor de tal função, cabe à ele a condução da
ação civil pública, promovendo assim, a ação de responsabilidade civil e criminal,
por danos causados ao meio ambiente, consoante art. 14, §1º, da PNMA.402
Entretanto, o campo de atuação da ACP é abrangente, não se limitando
tão somente à tutela do meio ambiente. Segundo Abelha, ela serve de tutela de
qualquer direito supra-individual e ademais, se configura como instrumento para
resolução de crises jurídicas desta categoria de direitos, como as obrigações de
conduta (de fazer ou não fazer), de certeza e de situações jurídicas. Ademais,
adverte o autor que a sua abrangência é ampla na medida em que dispõe de
uma gama de instrumentos adequados à imposição da tutela material prevista
na norma ambiental.403
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No que tange à ACP ambiental, mais precisamente sobre a condenação
em dinheiro como mecanismo reparador do dano, cabe destacar a função
do Promotor de Justiça. O parquet, como já mencionado, possui a função de
dirigir a perícia para dimensionamento e valoração econômica do dano. Para
tanto, ele deve estimular, através da elaboração de quesitos, o levantamento
de informações relevantes que possam ser usadas como critérios técnicos e
científicos para a quantificação do dano, -observados os valores intrínsecos do
bem- que será objeto de uma indenização pecuniária pelo dano causado.
Entrementes, a valoração da indenização pecuniária, tanto dos bens
patrimoniais, quanto dos extrapatrimoniais pelo parquet, deve ser feita com cautela,
sob pena de se estar convertendo toda a complexidade dos valores intrínsecos
e subjetivos do meio ambiente em um valor econômico, influenciado, de certo
modo, pela racionalidade utilitarista. Tal racionalidade, tem como pressuposto a
redução da natureza à algo que pode ser usado incondicionalmente, desprezandose todos os seus valores intrínsecos e indisponíveis, tomando como argumento
a ‘superioridade’ humana em relação às outras espécies, numa visão meramente
antropocêntrica.
6. Conclusões articuladas
1.
A modalidade de compensação ambiental de indenização pecuniária
deve ser a última forma de reparação do dano ambiental. Somente quando não for
possível a recuperação in situ dos bens ambientais lesados e subsidiariamente a
compensação ecológica é que se pode falar em indenização pecuniária.
2.
A indenização por danos ambientais não tem como finalidade
permitir a poluição do ambiente mediante o pagamento pecuniário, mas sim,
atuar preventivamente, evitando o dano ambiental. Ademais, fundamentada no
princípio do poluidor pagador, possui uma função desestimuladora em relação ao
poluidor e à terceiros.
3.
A função do Promotor é de fundamental importância para a valoração
econômica do dano. Ele deve dirigir a perícia de modo a considerar os valores
objetivos e subjetivos do bem lesado, visando a minorar, por compensação, as
cosequências negativas ao meio ambiente advindas pela lesão.

Universitária, 2003, p. 19.
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12. CONSIDERAÇÕES SOBRE O DANO AMBIENTAL
E A SUA RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E
ADMINISTRATIVA
JESSICA FERNANDA CARDOSO DE MATOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA/GRADUANDA

1. INTRODUÇÃO
Todos têm o direito de viver em um meio ambiente saudável e de qualidade,
para isso ocorrer, é necessário que cuidem do meio ambiente, preservando-o e
restaurando aquilo que já foi danificando, para que as gerações futuras também
possam desfrutar desse bem. Dessa forma, é fundamental que haja tanto a
participação do Estado e da coletividade, pois, o Estado tem um papel essencial,
que é informar os indivíduos da importância de preservação do meio ambiente
e a coletividade, de executar as medidas que colaboram para tal preservação.
Portanto, para que aconteçam transformações no comportamento humano para
com a natureza é necessária uma cidadania participativa, compreendendo uma
ação conjunta do Estado e da coletividade na proteção ambiental.
Mudando a conscientização dos indivíduos de que a natureza não precisa
do homem, mas o homem precisa da natureza, o ser humano valorizará mais
o meio ambiente e assim, tomará o devido cuidado para usufruir deste bem
apenas o essencial para a sua vida sem excesso, ou seja, sem provocar um dano
ambiental.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL
A responsabilidade civil no direito ambiental independe de culpa,
conforme art. 927, do CC brasileiro, e também na Lei 6.938/81, no art. 14 parágrafo
1º, e tem como pressuposto, apenas o evento danoso e o nexo de causalidade,
sendo irrelevante a atitude do causador, aplicando-se ainda, a inversão do ônus
da prova. É importante salientar, que não só um ato ilícito pode causar dano ao
meio ambiente, pois um ato lícito quando o ambiente não consegue absorver os
impactos da atividade, mesmo que este ato esteja dentro do que a licença prevê.
No Brasil, a primeira lei que tratou da responsabilidade objetiva foi o Decreto
Lei 2682/1912 (Estradas de Ferro), segundo o qual o dono da estrada de ferro deveria
responsabilizar-se pelos danos causados aos proprietários dos terrenos vizinhos.
2.1 DANO AMBIENTAL
O ato ilícito não deve ser confundido como dano ambiental, pois nem
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todo ato ilícito gera dano ambiental. Afinal, o que é dano ambiental? Para Morato
Leite, dano ambiental será toda lesão intolerável causada por qualquer ação
humana ao meio ambiente, seja diretamente como macrobem de interesse
da coletividade, seja indiretamente a terceiros, tendo em vista seus próprios
interesses, como microbem404.
2.2 DANO INTERGERACIONAL
O dano ambiental possui uma peculiaridade, que se mostra diferente
de todos os demais danos, pois pode ser considerado dano intergeracional, em
virtude de que um dano ambiental ocorrido hoje pode afetar as gerações futuras,
privando esta de usufruir bem,que seria primordial a sua sobrevivência. Com
isso, a Constituição Federal de 1988, reconheceu o dever de preservação do
meio ambiente para as presentes e futuras gerações e, assim, adota o princípio
da equidade intergeracional, que consiste “As presentes gerações não podem
deixar para as futuras gerações uma herança de déficits ambientais ou do
estoque de recursos e benefícios inferiores aos que receberam das gerações
passadas.” 405Ou seja, “[…] cada geração tem a responsabilidade de preservar os
recursos naturais e a herança humana pelo menos no patamar que recebeu de
seus antepassados.” 406
Contudo, no Brasil, é constante a não observância deste princípio,
consequentemente a violação do imposto no art. 225, caput, da Constituição
Federal, por exemplo, os efeitos do aquecimento global no Brasil, que é a
extinção da floresta amazônica, devido ao aquecimento de seu solo e a escassez
de chuva, sendo o desmatamento outras das razões. Conforme, o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais407até 2050, a Amazônia se tornará savana, e
sua biodiversidade, consequentemente, extinta; um prejuízo lastimável para toda
humanidade.
2.3 IMPACTO AMBIENTAL
Importante notar que toda atuação humana gera um impacto ambiental,
por isso é importante fixar determinados limites de tolerabilidade, que seria os
impactos que o meio ambiente consegue absorver, sem que a ação humana lhe
cause um dano. Daí surge o principio do limite da tolerabilidade, o qual aponta
que o meio ambiente tolera espontaneamente até certo limite de agressão
e vai ao encontro da sustentação do desenvolvimento sustentável, que seria
o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem
404
Leite, José Rubens Morato. Dano ambiental São Paulo: RT, p.104.
405
SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Direito Ambiental. 2003, p.53.
406
Idem, ibidem, p.55.
407
INPE. Disponível em: link, https://direitoambiental.wordpress.com/2009/01/06/aaplicabilidade-do-principio-da-equidade-intergeracional-nas-mudancas-climaticas/, acesso em: 07
de abril de 2015.
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comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É
o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro408.
Segundo a resolução 001/86 do Conama, no art 1º: “Para efeito desta
Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que, direta ou indiretamente,
afetam: I- as atividades sociais e econônicas; II- as atividades sociais e econômicas;
III- a biota; IV- as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V- a qualidade
dos recursos ambientais.
2.4 LIMITE DE TOLERABILIDADE
O limite de tolerabilidade, para que uma ação não chegue a ocasionar
um dano ambiental, não basta que esta siga o que a lei determina, pois, muitas
vezes, a legalidade não afasta a ocorrência do dano ambiental e dessa forma,
não afasta o dever de indenizar pelos danos causados. Isso ocorre em virtude do
limite de tolerabilidade ser aferido no caso concreto.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em primeiro
plano para o direito ambiental a prevenção, em seguida da recuperação e, por
fim, o ressarcimento, sustentando ainda, que é cabível a acumulação de pedido
de condenação em dinheiro e obrigação de fazer em sede de ação civil pública409.
Vale salientar a diferença entre capacidade de regeneração e capacidade
de absorção. A primeira ocorre quando o meio ambiente foi degradado e foi
recuperado, enquanto que na segunda o meio absorveu os impactos ocasionados,
não sofrendo nenhum dano.
2.5 ATO ILICITO E ABUSO DE DIREITO
Para o Código Civil o ato ilícito no art. 186, é “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, valor direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E no artigo seguinte
cuida do abuso de direito, que não deixa de ser espécie de ato ilícito. O art. 187
dispõe: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
O abuso de direito consiste “no fato de se usar de um poder, de uma
faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do que razoavelmente o
direito e a sociedade permitem”.
A diferença entre o ato ilícito e o abuso de direito é que, o ato ilícito
transgridem-se os limites objetivos traçados pela própria lei e o abuso de direito
408
CABALLERO, Francis. Essai sur la nation juridique de nuisance. Paris: LGDJ, 1981. p.69.
409
STJ. Resp 1.115.555/MG, 1.ªT., rel.Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15.02.2011. Ver também
AgRg no Resp 1170532/MG.
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obedeci aos limites impostos pela lei, mas fere-se a destinação do direito e o
espírito da norma. O abuso de direito deve ser reconhecido como categoria
jurídica, pois traz consequências jurídicas. Para o Código Civil o abuso de direito
é uma espécie de ato ilícito, pois é um ato aparentemente legítimo que esconde
uma ilegalidade410.
Tanto o ato ilícito quanto o abuso de direito podem gerar dano ambiental,
o que impõe uma ampla reparação, o que é trazido pelo art. 927, caput, do CC
brasileiro. A responsabilidade causada pelo abuso de direito é de caráter objetiva
independente do dano causado. É importante salientar que a atividade lícita
também pode ocasionar um dano ambiente, isso ocorre, quando, por meio desta
atividade é gerado um risco para a sociedade e o meio não consegue absorver o
impacto, como versa o parágrafo único do mesmo dispositivo.
Com isso, aquele que desenvolve atividade que possa colocar em risco
o meio, assume a responsabilidade, com base na teoria do risco da atividade,
mesmo que esta seja permitida por lei.
Segundo Ementa do Tribunal de Justiça: 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: [...] b) 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 a sua obrigação de indenizar;[...] 2. Recursos
especiais não providos411.
Ademais, também vale a pena distinguir ato ilícito de dano, o ato ilícito
é aquele contrário ao direito e que pode ocasionar um dano, levando a crer que
estes termos não são sinônimos. Como já visto, os danos ambientais também
podem ocorrer por causa de atividades lícitas em razão da falta de absorção dos
impactos.
2.6 Obrigações do Proprietário
Fazendo uma análise crítica das obrigações de um proprietário de Terra,
chegamos à conclusão de que este não está somente obrigado as chamadas
obrigações propter rem, que seriam as obrigações decorrentes de fato ou situação
reputada pela lei como idônea, para produzir uma obrigação, pois o proprietário
deve-se ater as obrigações ligadas à propriedade do bem socioambiental, por
se tratar de uma propriedade que pertence ao proprietário e à coletividade, em
virtude da sua característica de dupla titularidade.
As obrigações deste proprietário dividem-se em comportamentos ativos
e passivos. Isso ocorre, pois o proprietário não é somente obrigado a preservar
410
JOSSERAND. Del’espirit dês droits ET de leur relativité, n.261. apud Lima, Alvino. Culpa
e risco. 2 ed. São Paulo: RT, 1998. p. 205.
411
STJ.REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014.
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o meio ambiente, mas também realizar condutas que colaborem para a não
ocorrência de danos, por exemplo, evitar condutas que tragam risco para o meio
ambiente e fazer uso de medidas que degradem menos o meio ambiente, como
deixar de utilizar agrotóxicos e começar a produzir produtos orgânicos, pois,
segundo o estudo da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT). Foram medidos os efeitos do uso de agrotóxicos em moradores
de dois municípios produtores de grãos: Campo Verde e Lucas do Rio Verde. Nele,
foi constatado que os agrotóxicos estão até mesmo no sangue e na urina das
pessoas. O levantamento monitorou a água dos poços artesianos e identificou a
existência de resíduos de agrotóxicos em 32% das amostras analisadas. Em 40%
dos testes com a água da chuva, também foi identificada a presença de venenos
agrícolas. Nos testes com o ar, 11% das amostras continham substâncias tóxicas,
como o endossulfam, proibido pelo potencial cancerígeno.
Podemos perceber, que simples medidas podem evitar um dano, de
alto risco para à coletividade que pode causar problemas sérios aos indivíduos.
Esses dados também demonstram que a proteção do meio ambiente está
intimadamente relacionado com a proteção do direito à vida e à saúde, como
também é observado neste exemplo, da pesquisa realizada pela endocrinologista
Maria Ângela Zaccarelli Marino, da Faculdade de Medicina do ABC, que revelou a
presença do chumbo na região. A pesquisa foi feita em parceria com o Laboratório
de Poluição Atmosférica da Universidade de São Paulo, sob coordenação do
especialista Paulo Saldiva, e com a participação da engenheira florestal Ana Paula
Garcia, no qual analisaram amostras de cascas de árvores extraídas da área uma metodologia inovadora para analisar a poluição ambiental - e constatou a
presença de resíduos de chumbo, na região do ABC paulista. As partículas do
metal de chumbo- altamente tóxico - podem ser a causa do grande número de
casos de tireoidite crônica encontrados na área. Caracterizada por uma disfunção
na glândula tireoide, a doença leva a problemas como insônia, depressão ou
infertilidade. Ali, nesta região,o distúrbio é cinco vezes mais frequente do que
em locais que estão a oito quilômetros do centro industrial. No Parque Capuava,
bairro bem próximo às empresas, por exemplo, 46% da população apresenta
a enfermidade. Enquanto isso, em Santa Maria, mais distante, a doença afeta
2,9% dos habitantes. Chegando a conclusão da análise de que o número de
casos da doença é maior justamente onde há maior concentração do metal,
mostrando claramente um dano ambiental que afetou a saúde da população
residente naquele local.
Com a enorme necessidade da preservação do meio ambiente e a sua
imensa importância para os seres vivos, a obrigação de proteção deste meio
fez-se necessária de ser mais rígida do que qualquer outro tipo de obrigação,
com isso, algumas obrigações quando se vende uma propriedade devem ser
transferidas ao adquirente do bem, independente de previsões contratuais,
por exemplo, quem adquire uma propriedade que possui uma reserva florestal
legal, está obrigado a reflorestar a reserva legal, pois assume a propriedade com
ônus restritivo. Isso ocorre, por se tratar de uma responsabilidade objetiva do
causador do dano, dadas as peculariedades do dano ambiental, o que faz gerar
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uma obrigação solidária de reparação entre o anterior e o novo proprietário. Além
do mais, que o proprietário-alienante deve ser obrigado a informar ao adquirente
do bem, eventual utilização deste que possa implicar danos ambientais ainda não
visíveis.
2.7 Sanções Aplicadas ao Causador do Dano Ambiental
Quem comete um dano ambiental, de acordo com a Constituição
Federal, em seu art. 225, parágrafo terceiro, fica sujeito às sanções penais e
administrativas, independente do dever de reparar, sendo agente pessoa física
ou jurídica. Este tipo de dano divide-se em patrimonial e extrapatrimonial, que,
por sua vez, subdivide-se em objetivo – atinge interesse ambiental difuso- e
subjetivo - o interesse ambiental atingido diz respeito a interesse individual, o
chamado dano reflexo.
O dano patrimonial está relacionado com o patrimônio material, que
tem potencial econômico, sendo suscetível de avaliação pecuniária. Já o dano
extrapatrimonial, está interligado com o direito da personalidade, mas não de uma
forma restritiva, pois engloba um direito individual e um direito da coletividade,
em não perder a qualidade de vida, que pode tanto ser afetado por meio de
um dano moral objetivo, quando o direito pertencer a toda coletividade e moral
subjetivo, quando proteger um interesse particular de um indivíduo.
O dano ambiental acontece quando provoca uma alteração ruim
no equilíbrio ecológico do meio ambiente, levando em conta os limites de
tolerabilidade. O dano extrapatrimonial ambiental se condiciona aos reflexos da
dor sofrida na esfera jurídica da coletividade lesada, isto é, está interligado com
aspectos ligados à saúde humana, à dignidade da pessoa humana, à qualidade
de vida, pois, a personalidade não se desenvolve sem um meio ambiente sadio
e equilibrado.
A responsabilidade por danos extrapatrimoniais ambientais traz uma
ideia de possibilidade de efetiva e integral compensação do dano, pelo fato de
aumentar o caráter punitivo e pedagógico do agente causador do dano. E seu
uso se faz mais útil nos casos, em que a restauração ambiental é possível, mas
há um lapso de tempo entre a ocorrência do dano e a efetividade reparação,
um exemplo disso é o reflorestamento, que demora muito tempo para ocorrer,
ensejando, dessa forma, uma indenização por dano extrapatrimonial.
De acordo com Ementa do Superior Tribunal de Justiça: 1. Para fins do
art. 543-C do Código de Processo Civil: a) 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;
b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e
morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente
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ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja
enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja
efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora
lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento412.
De acordo com essa Ementa fica claro a opinião do Superior Tribunal
de Justiça, a respeito de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva,
dessa forma, não se faz necessário a ocorrência da culpa. Além de ser necessária
a comprovação do nexo causal, para verificar-se um dano ambiental. O que é mais
relevante para o nosso estudo, de que os tribunais vêm adotando a punição de
reparação tanto do dano material como o dano moral causado pela degradação
do meio ambiente.
Outra ementa do mesmo Tribunal de Justiça: 1. Para fins do art. 543-C
do Código de Processo Civil:[...] d) em vista das circunstâncias específicas e
homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado no ecossistema do
rio Sergipe – afetando significativamente, por cerca de seis meses, o volume
pescado e a renda dos pescadores na região afetada -, sem que tenha sido
dado amparo pela poluidora para mitigação dos danos morais experimentados e
demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional, não se
justifica, em sede de recurso especial, a revisão do quantum arbitrado, a título de
compensação por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais) ; [...].
Diante a análise do julgado acima, podemos ter uma ideia do valor da
indenização decorrente de um dano ambiente, em que os tribunais estão adotando,
para essa mensuração, estes órgãos aplicam o principio da razoabilidade, na
fixação da indenização por danos morais, levam em conta o tamanho do dano
ocasionado, o nível de culpa do agente causador do dano, atentam à realidade
de vida, para que não haja enriquecimento ilícito e ao mesmo tempo o dano seja
amplamente compensado.
2.8 Estudo do nexo causal nas responsabilidades ambientais
Quando ocorre um dano ambiental é muito difícil comprovar o nexo
causal, em virtude da prova do nexo causal ser muito mais uma questão jurídica
do que fática. Por essa razão é necessário encontrar uma teoria que vá de acordo
com esta análise e que considere também não apenas os danos efetivos ao meio
ambiente, mas os casos de risco de dano. Esse tratamento diferenciado dado
para comprovar o nexo causal ambiental, é devido, pois muitos danos ambientais
não conseguem ser reparados ou demoram muito tempo para isso, além de
o direito ao meio ambiente ser tratado como direito da personalidade, direito
fundamental do homem, fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa.
412
STJ. REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014.
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Ademais, é fundamental o papel do juiz para que se consiga prevenir um
dano ambiental, o que dever ser feito julgando de forma justa e tentando ser o
mais célere possível para que se chegue a uma solução mais rápida, quando for
impetrado um dos instrumentos processuais pertinentes ao processo coletivo,
como a Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma,
o juiz deve intervir no processo, deixando às vezes o princípio da inércia de lado,
para que as provas sejam produzidas de maneira mais rápida e eficaz, e assim,
agindo para que evite o dano ou diminua a sua amplitude.
A teoria que mais vai de acordo com o que acima foi discutido é a
Teoria do escopo da norma jurídica violada, que se mostra uma alternativa à
teoria da causalidade adequada. A teoria determina que o juiz deve voltar-se para
a função da norma violada, aferindo se o evento danoso recai sob o seu âmbito
de proteção. O limite da responsabilidade estará no evento danoso que seja
resultado do risco do qual foi vedado àquela conduta. 413
Mesmo assim, osTribunais adotam mais a teoria da causalidade adequada,
na prática, estão responsabilizando o causador do dano direto e imediato ou viceversa. Contudo, essa adoção não pode ser considerado a mais correta, em virtude
desta teoria versar que todos os elementos causais devem ser adequados para a
produção do resultado danoso, e quando se trata de um dano ambiental até um
autor de uma concausa, que não seria apto para atingir aquele resultado danoso,
pode ser responsabilizado diante da aplicação da regra da solidariedade.
Já a teoria do escopo da norma violada versa que todas as ações que
constituem a realização do risco em função do qual determinada conduta é
vedada pela lei deve ser considerada. Esta teoria não possui como critério a
aproximação fática, buscando apenas o nexo causal jurídico na norma violada.
O que facilita muito para obter-se uma análise correta do nexo causal, pois,
muitas vezes, para comprovar-se um dano ambiental é enfrentado o problema
da distância, a multiplicidade de fatores incidentes, falta de certeza cientifica em
diversas hipóteses.
Dessa forma, para tornar-se efetivo o que a Constituição Federal prega
em seu art. 225, caput, é extramente necessário à aplicação da teoria do escopo
da norma violada aliada às presunções de responsabilidade e a mais ampla
inversão do ônus da prova. Além de utilizar a desconsideração da pessoa jurídica
(lifting the veil doctrine), que de acordo com o art. 4º da Lei nº 9.605/98, o qual
segue os postulados da disregard doctrine. E a desconsideração ocorre toda vez
que a existência da pessoa jurídica servir como escudo protetor para que seus
administradores não sejam responsabilizados economicamente.
A ocorrência de um dano ambiental não é somente causado por uma
ação, mas também pode ser verificado em decorrência de uma omissão, ou
seja, na falta de cumprimento de deveres impostos por lei, decretos, resoluções
quanto no dever de vigilância e de cuidado para evitar danos ao meio ambiente.
413
LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário.
Revistas dos Tribunais. 2012, p.161.
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O que é observado neste exemplo, trazido por um julgado do tribunal: DANOS
AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.A questão em causa diz respeito
à responsabilização do Estado por danos ambientais causados pela invasão e
construção, por particular, em unidade de conservação (parque estadual). A
Turma entendeu haver responsabilidade solidária do Estado quando, devendo
agir para evitar o dano ambiental, mantém-se inerte ou atua de forma deficiente.
A responsabilização decorre da omissão ilícita, a exemplo da falta de fiscalização
e de adoção de outras medidas preventivas inerentes ao poder de polícia, as
quais, ao menos indiretamente, contribuem para provocar o dano, até porque o
poder de polícia ambiental não se exaure com o embargo à obra, como ocorreu
no caso. Há que ponderar, entretanto, que essa cláusula de solidariedade não
pode implicar benefício para o particular que causou a degradação ambiental
com sua ação, em detrimento do erário. Assim, sem prejuízo da responsabilidade
solidária, deve o Estado – que não provocou diretamente o dano nem obteve
proveito com sua omissão – buscar o ressarcimento dos valores despendidos
do responsável direto, evitando, com isso, injusta oneração da sociedade. Com
esses fundamentos, deu-se provimento ao recurso. Precedentes citados.414
O que também pode ser notado pelo julgado acima é de que a
responsabilidade subjetiva do poder público de reparar os danos causados ao
meio ambiente, mesmo nas situações decorrentes da omissão de seus agentes,
devendo em todos os casos responder o Estado objetivamente. O que está em
conformidade com o que versa na Constituição federal de 1988, devidamente
abraçada pela legislação infraconstitucional, as quais exigem postura proativa
do Estado na tutela do meio ambiente, por ser considerado o meio ambiente
como direito humano fundamental à vida, defendendo-o e preservando-o para as
presentes e futuras gerações.
A responsabilidade civil prevê, ainda, a desconsideração da pessoa
jurídica (lifting the veil doctrine), de acordo com o art. 4º da Lei nº 9.605/98, que
segue os postulados da disregard doctrine. A desconsideração ocorre toda vez
que a existência da pessoa jurídica servir como escudo protetor para que seus
administradores não sejam responsabilizados economicamente. Além disso,
a responsabilidade civil, em consequência do princípio da precaução, aplica a
inversão do ônus da prova como uma tentativa de abrandar o nexo de causalidade.
É importante salientar que a responsabilização civil ou administrativa
não exclui a penal (art. 225, §3º, CF/88). Isso porque o ordenamento jurídico
pátrio privilegia a restauração do bem jurídico lesado e não apenas a imposição
de punição ao causador do dano. Parte-se da ideia de que o agente causador
da degradação deve assumir os riscos de sua atividade e arcar com todos os
prejuízos em matéria ambiental.

414
AgRg no Ag 973.577-SP, DJ 19/12/2008; REsp 604.725-PR, DJ 22/8/2005; AgRg no
Ag 822.764-MG, DJ 2/8/2007, e REsp 647.493-SC, DJ 22/10/2007. REsp 1.071.741-SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 24/3/2009.
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3. Responsabilidade Administrativa
A responsabilidade administrativa é objetiva. Por exemplo, o poluidor
é obrigado, independente de existência de culpa, a responder, pagar multa
e reparar danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados pela sua
atividade (REsp nº 467.212/RJ).
Ademais, o Estado também poderá ser responsabilizado solidariamente,
visto que a ele cabe definir padrões de qualidade adequados a garantir a proteção
do meio ambiente. O que já foi mencionado em nosso estudo, quando trouxemos
um julgado que mostrou a condenação imposta solidariamente ao estudo e a
empresa, pelo fato da obrigação do Estado imposta pelo seu poder de polícia,
que é fiscalizar a aplicação efetiva da norma imposta.
4. RESPONSABILIDADE PENAL
A responsabilização penal visa tutelar o bem jurídico do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, abrangendo os eixos natural, artificial e cultural. Os
crimes ambientais se encontram prioritariamente na Lei nº 9.605/98. Além de
outros tipos no próprio Código Penal e no Florestal, na Lei de Contravenções
Penais, nas leis nº 6.453/77 e nº 7.643/87. Certos crimes ambientais podem ser
praticados tanto na esfera dolosa quanto na culposa.
Contudo, deve-se atentar ao fato de que muitos tipos penais ambientais
são tipos em branco. Assim, é necessária, para sua aplicação, a interpretação
em conjunto com outras leis, inclusive administrativas, e material específico de
outras ciências para complementação.
Já nas questões que dizem respeito ao polo ativo dos crimes ambientais,
tanto a pessoa física quanto a jurídica podem ser responsabilizadas. A ideia
de inclusão de responsabilizar também pessoas jurídicas surgiu com a Lei nº
9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), em seu art. 3º.
Um posicionamento interessante encontra-se no Tribunal de Santa
Catarina415, cuja relatoria foi do Ministro Gilson Dipp: (…) não obstante alguns
obstáculos a serem superados, a responsabilidade pena da pessoa jurídica é
um preceito constitucional, posteriormente estabelecido, de forma evidente, na
Lei ambiental, de modo que não pode ser ignorado. Dificuldades teóricas para
sua implementação existem, mas não podem configurar obstáculos para sua
aplicabilidade prática na medida em que o Direito é uma ciência dinâmica, cujas
adaptações serão realizadas com o fim de dar sustentação à opção política do
legislador. Desta forma, a denúncia oferecida a pessoa jurídica de direito privado
deve ser acolhida, diante de sua legitimidade para figurar no polo passivo da
relação processual-penal.
A Lei nº 9.605/98 também expressa a desconsideração da personalidade
jurídica, mas traz uma ideia diferente da presente no art. 50 do Código Civil. Para
415

REsp nº 564.960/SC.
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isto, basta que a personalidade se configure como obstáculo ao ressarcimento
de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Não haveria a necessidade
presente na lei civil de ser verificado o abuso da personalidade jurídica pela
existência do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial
Outras inovações trazidas pela Lei dos Crimes Ambientais são a
criminalização do poluidor indireto, a fixação da responsabilidade solidária,
a criminalização das instituições financeiras e a valorização da participação da
administração pública por meio de autorizações, permissões e licenças.
4. 1 A responsabilidade penal da pessoa jurídica
No que diz respeito à responsabilização da pessoa jurídica tem-se
dois eixos interessantes de serem destacados. O primeiro é a divergência de
posicionamentos a respeito se essa responsabilização seria legítima ou não; e o
segundo concerne na questão da forma com que as sanções penais podem ser
aplicadas às pessoas jurídicas.
Apesar dos fortes argumentos levantados em desfavor da
responsabilização penal da pessoa jurídica, os argumentos favoráveis corroboramse com os dispositivos constitucionais.
A questão da culpabilidade, da forma que está inserida no Código Penal
brasileiro, de fato torna impossível a responsabilização penal dos entes coletivos,
uma vez que não há imputabilidade e potencial consciência da ilicitude do fato
para pessoa jurídica.
Tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a Lei nº 9.605/98 trazem a
possibilidade de se responsabilizar penalmente os entes coletivos pelas condutas
e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. É necessário que Direito
Penal sofra uma adequação dos seus princípios e paradigmas para que haja uma
efetiva prevenção e repressão aos crimes, uma vez que os entes coletivos são,
atualmente, os principais responsáveis pelos danos contra o meio ambiente.
O Direito Penal deve, sem deixar de lado sua evolução teórica, ser objeto de
modificações para enfrentar de forma novos eixos de criminalidade.
Além disso, os entes coletivos são mais adequadamente capazes para
tentar reparar o prejuízo ao causado ao meio ambiente e a comunidade que
necessita desse equilíbrio ecológico. Por exemplo, se houver um vazamento
na plataforma de petróleo, a pessoa jurídica tem meios para tentar resolver a
situação da melhor forma possível que, provavelmente, uma pessoa física não
disporia.
A doutrina sugere a vinculação da responsabilidade penal da pessoa
jurídica à sua responsabilidade social, e não a sua culpabilidade. Deve ser levado
em conta o parâmetro do juízo de reprovabilidade, isto é, se levar em conta se os
atos concretos levam a um comportamento reprovável.
Importante também seria se a Lei dos Crimes Ambientais não deixasse
margem de dúvida quanto à competência para o julgamento e o procedimento
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a ser seguido, dentre outras lacunas que dificultam a aplicabilidade do instituto.
As sanções penais aplicáveis às pessoas jurídicas já previstas pela
legislação brasileira nos artigos 21 a 24 da Lei nº 9.605/98 estabelecem as penas
aplicáveis às pessoas jurídicas pela prática de crime ambiental que podem ser
aplicadas de forma isolada, cumulativa ou alternadamente. São elas a pena de
multa, as penas restritivas de direito e a prestação de serviços à comunidade.
Como observado na Ementa abaixo, observamos que a responsabilidade ambiental
criminal é subjetiva, ou seja, precisa provar-se o dolo ou a culpa do infrator, e as
de natureza administrativa e cível, como já estudado, têm-se a responsabilização
objetiva, isto é, basta haver um liame entre a causa e o resultado lesivo.
Conforme Ementa do Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS E FRAUDE PROCESSUAL (ARTIGOS
54, CAPUT E § 2º, INCISO V, E 60, AMBOS DA LEI 9.605/1998, E NO ARTIGO 347 DO
CÓDIGO PENAL). ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA VESTIBULAR QUE
NÃO DESCREVE A CONDUTA DO RECORRENTE. ACUSADO QUE NÃO FAZIA
PARTE DA DIRETORIA DA PESSOA JURÍDICA CORRÉ.RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia
deve descrever perfeitamente a conduta típica, cuja autoria, de acordo com os
indícios colhidos na fase inquisitorial, deve ser atribuída ao acusado devidamente
qualificado, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa no seio da persecução
penal, na qual se observará o devido processo legal.
Nos chamados crimes de autoria coletiva ou societários, embora a
vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de
não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra
um liame entre o agir dos pacientes e a suposta prática delituosa. Doutrina.
Precedentes.
Contudo, conquanto se admita que nos delitos praticados por vários
agentes o órgão ministerial não descreva minuciosamente a atuação de cada
acusado, não há dúvidas de que a simples condição de sócio de determinada
pessoa jurídica supostamente beneficiada com a conduta delituosa não é
suficiente para justificar a deflagração de uma ação penal, pois o Direito Penal
pátrio repele a chamada responsabilidade penal objetiva, demandando que o
titular da ação penal demonstre uma mínima relação de causa e efeito entre a
conduta do réu e os fatos narrados na denúncia, permitindo-lhe o exercício da
ampla defesa e do contraditório. Jurisprudência do STJ e do STF.
No caso dos autos, não há na denúncia qualquer narrativa que evidencie
que o recorrente, na qualidade de diretor operacional da TECHNOS DA
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., possuía domínio do fato, ou seja,
tinha conhecimento da conduta criminosa e, tendo o poder de impedi-la, não
o fez, não tendo o órgão ministerial demonstrado a mínima relação de causa e
efeito entre os fatos que lhe foram assestados e a função supostamente por ele
exercida na mencionada pessoa jurídica.
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Ademais, da documentação que acompanha a presente irresignação
depreende-se que embora o recorrente participasse do Conselho de Administração
da TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., o certo é que na
data dos fatos constante da inicial não ocupava nenhum cargo na diretoria da
citada empresa.Recurso provido para determinar o parcial trancamento da Ação
Penal n. 0397797-12.2011.8.19.0001, apenas com relação ao paciente416
5. CONCLUSÃO
5.1 A responsabilidade ambiental criminal é subjetiva, ou seja, precisa provarse o dolo ou a culpa do infrator, e as de natureza administrativa e cível, a
responsabilização é objetiva, isto é, basta haver um nexo causal entre a causa e
o resultado lesivo.
5.2 Os danos ambientais podem ocorrer por causa de atividades tanto lícitas
como ilícitas, em razão do dano ocorrer quando o meio ambiente não tolera
espontaneamente tal limite de agressão, o que é auferido pelo principio do limite
da tolerabilidade.
5.3 Para caracterizar-se uma responsabilidade civil, além de identificar-se
o dano, é preciso verificar se existe nexo de causalidade, essa análise é
embasada na teoria da violação do escopo da norma jurídica. De acordo com
os tribunais, o dano ambiental deve ser reparado amplamente tanto na esfera
material como moral.

416
RHC 34.997/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013,
DJe 24/04/2013.
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EQUIDADE INTERGERACIONAL E A TUTELA JURÍDICO
CONSTITUCIONAL
JÉSSICA LOPES FERREIRA BERTOTTI
Graduanda em Direito, cursando o 7º período e bolsista do programa ProBIC,
pela UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí, membro do grupo Paidéia
cadastrado pela CAPES/CNPq.
JONATAS MATIAS XAVIER
Graduando em Direito, cursando o 2º período, membro do grupo de pesquisa e
extenção Paidéia, cadastrado pela CAPES/CNPq, na UNIVALI – Universidade do
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MARIA CLÁUDIA DA SILVA ANTUNES DE SOUZA417
Doutora e Mestre em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela
Universidade de Alicante – Espanha. Professora coordenadora do grupo de
pesquisa Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e sustentabilidade
cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI.

INTRODUÇÃO
Atualmente, discutem-se problemas ambientais de maneira frequente,
e nota-se que cada vez mais estas discussões, pesquisas, são importantes,
pois como no caso da Poluição Hídrica, tem grande relevância estes estudos,
para que se busque orientar quem responde por tais danos, como o regramento
jurídico brasileiro trata do tema, quem possui domínio sobre as águas nacionais,
quem é legitimado para legislar sobre elas e frente ao princípio constitucional
da Equidade Intergeracional, o mesmo está este sendo posto em prática? Por
conta do exposto, portanto, justifica-se a presente pesquisa, além de que faltam
417
Doutora e Mestre em “Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad” pela Universidade
de Alicante - Espanha. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil,
Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil. Professora no Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos cursos de Doutorado e Mestrado em Direito
e na Graduação no Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI. Coordenadora do
Grupo de Pesquisa Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade cadastrado
no CNPq/EDATS/UNIVALI. Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no CNPQ intitulado:
Possibilidades e Limites da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil e Impacto na Gestão
Ambiental Portuária . Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado através do Edital MCTI/
CNPQ/UNIVERSAL 14/2014, intitulado “Análise comparada dos limites e das possibilidade da
Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão
ambiental da atividade portuária no Brasil e na Espanha.
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pesquisas relacionadas à extensão que o problema da poluição hídrica pode
alcançar, afinal a poluição das águas pode inclusive ter extensão transfonteiriça,
prejudicando assim, não apenas o país poluidor, mas sim afetando toda a
coletividade, demonstrando então que este é um problema à ser discutido,
inclusive para além de fronteiras.418
A escassez de água, faz com que a preocupação com a sua poluição
aumente, afinal, se o que tem-se disponível não for contribuir para a sadia
condição de vida, como então irão as futuras gerações se manterem? Qual será
a saúde dos que utilizam diariamente este bem (água), que é comum a todos.419
Com base nesse contexto, surge então, o seguinte Problema de Pesquisa:
De que maneira a Poluição Hídrica contrapõe-se ao princípio da Equidade
Intergeracional e de que forma o Direito Constitucional Brasileiro trata a questão
das águas? Busca-se responder esta indagação no decorrer da pesquisa.
Além do mais, obteve-se como Objetivo geral, trazer de que maneira é
tratada a questão da poluição hídrica no âmbito jurídico constitucional brasileiro,
assim como conceituar o princípio da Equidade Intergeracional e sua importância,
para que ocorra a efetiva proteção à sadia condição das águas.
Ademais, para o desenrolar da pesquisa a Metodologia aplicada foi a do
método cartesiano, com relação a coleta de dados, e no artigo final o método
indutivo, com auxílio das técnicas do referente, da categoria, dos conceitos
operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.
1. QUANTO À POLUIÇÃO HÍDRICA:
Entende-se como sendo poluição hídrica o que nos trás delineado
PRADO , em sentido amplo, a modificação das propriedades físicas, químicas
e biológicas das águas pela introdução de substâncias poluentes.
420

No Brasil temos a Lei 6.938/81421, que em seu artigo 3° trata da
determinação do que vem a ser poluição como sendo:
418
Indica-se, como leitura complementar: DUARTE, Gerusa M. Águas transfonteiriças:
qualidade e questões ambientais/econômicas com interesse ao desenvolvimento sul americano.
REVISTA DO INSTITUTO GEOLÓGICO USP: São Paulo. 31 (1/2), 53-65, 2010. Disponível em:
<http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/rig/v31n1-2/v31n1-2a04.pdf> Acesso em Fev. 2015.
419
Sugere-se leitura de inclusive matérias internacionais sobre a escassez de água no
Brasil; Jornal Francês, sobre como o Brasil tenta lidar com a escassez da água: LA CROIX. Au
Brésil, la débrouille pour faire face au manque d’eau. Disponível em: <http://www.la-croix.com/
Actualite/Monde/Au-Bresil-la-debrouille-pour-faire-face-au-manque-d-eau-2014-12-29-1259739>
Acesso em: Fev. 2015. Indica-se também a leitura de EL PAÍS. São Paulo se ahoga en la peor
sequía del último siglo. Disponível em: <http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/28/
actualidad/1425080967_907683.html> Acesso em fev. 2015.
420
PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Regulação Constitucional e Risco Ambiental.
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS: RBCCRIM 44/169, jul.-set./2003. p. 124.
421
PLANALTO. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente: Lei 6.938/91. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm> Acesso em: fev. 2015.
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[...]a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade
que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança
e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às
atividades sociais e econômicas; c) afetem as condições estéticas
ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia
em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Além disso, o inciso IV, do artigo supra mencionado, trás o conceito de,
poluidor, como sendo “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental.”422
Nota-se então que, conforme leciona PRADO423:
O conceito de poluição, para o direito, importa na medida em que
assume papel delimitador de espaços de riscos permitidos (ou
de criação de espaços de riscos proibidos). E o que se percebe
é que não é qualquer alteração da água que será considerada
relevante, é necessário que ao menos resulte em perigo para
a saúde das pessoas ou da biota. [...] Os efeitos da poluição
variam conforme as circunstâncias, como profundidade da
água, velocidade da corrente, quantidade e periculosidade da
substância nociva. Uma certa quantidade de poluentes pode ser
assimilada por diluição ou pela atuação de organismos na cadeia
alimentar que se ajustam às mudanças na qualidade da água.
Além desses limites, porém, a poluição representa uma ameaça
real à qualidade da água, da saúde e do meio ambiente em geral.

Faz-se mister destacar que poluição hídrica gera efeitos ecológicos
nocivos, não somente à fauna e à flora, mas também à uma diversidade de
setores, tais como: o turismo – impossibilitando banhos de mar e rio ou pesca –
ou, ainda a agricultura (irrigação e psicultura) e até mesmo o setor industrial, na
hipótese de águas inadequadas para uso em certas fabricações424.
1.1. ASPECTO HISTÓRICO DA POLUIÇÃO HÍDRICA:
Na antiguidade os gregos já se preocupavam com o fator poluição
ambiental. Os vários dejetos lançados nos rios e no ar atmosférico, quando não
tóxicos, eram no mínimo desconfortáveis e, por isso, justificavam medidas de
controle por meio de decretos e normas425.
422
PLANALTO. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente: Lei 6.938/91. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm> Acesso em: fev. 2015.
423
PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Regulação Constitucional e Risco Ambiental.
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS: RBCCRIM 44/169, jul.-set./2003. p. 125.
424
VAN LANG, Agathe. Droit d’environnement. Paris: PUF, 2002. p. 363. apud. CASTRO,
Bruna Azevedo de. Poluição hídrica: Aspectos fundamentais da tutela jurídico-penal no Brasil.
Universidade estadual de londrina. p.145.
425
CASTRO, Bruna Azevedo de. Poluição hídrica: Aspectos fundamentais da tutela jurídicopenal no Brasil. Universidade estadual de londrina.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

Vários séculos depois – mais especificamente entre o fim do século XVIII
e o início do século XIX – se deu o fato histórico que ficou conhecido como
revolução industrial. Fato esse que provocaria consequências desastrosas para o
meio ambiente426.
REBOUÇAS427 afirma que a revolução industrial, concebeu um elevado
aumento da produção de vários tipos de bens e grandes mudanças na vida e no
trabalho das pessoas.
Tais mudanças acabaram por desencadear uma maior exploração dos
recursos naturais (energia, água, minérios entre outros). Todo esse cenário foi
um aspecto positivo para a economia mundial, principalmente para a inglesa, no
entanto o capitalismo desenfreado acabou por gerar uma grande degradação
ambiental.
Frente a essas proposições – a tutela jurídica da preservação hídrica na
civilização grega e a poluição hídrica como consequência da revolução industrial
– nota-se a importância dos recursos hídricos para o bem-estar do ser humano
e consequentemente a necessidade de uma tutela jurídica do bem jurídico
“recursos hídricos”.
A função da água tanto para o desenvolvimento da humanidade, quanto
para o surgimento do mundo, já era discutida entre os gregos, desde o período
pré-socrático. Tal feita nos revela a relevância deste estudo, no que diz respeito
a conscientizar a sociedade de um âmbito específico e a humanidade de uma
maneira geral da importância da preservação dos recursos hídricos428.
1.2. EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DA POLUIÇÃO HÍDRICA:
Dentro desse contexto pode-se dizer que a poluição hídrica foi fortemente
agravada devido a industrialização mediante ao desenvolvimento econômico dos
países capitalistas. A esse respeito CASTRO429 comenta:
Na atualidade, a poluição possui causas evidentes, pertencentes
a duas ordens de fatos distintas: 1) o crescimento da população
humana e incremento da urbanização; 2) o desenvolvimento
industrial, que demanda quantidades cada vez maiores de água,

426
HOBSBAWM, Eric John. Da revolução industrial inglesa ao imperialismo. ForenseUniversitária, 1986. p.53-83.
427
REBOUÇAS, Aldo da Cunha. Proteção dos recursos hídricos. Separata de Direito
ambiental: conservação e degradação do meio ambiental, São Paulo: Editora revista dos tribunais,
v. II, p. 25-64
428
KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os filósofos pré-socráticos: história crítica
com seleção de textos. 4. ed. Trad. Carlos Alberto Louro Fonseca. Lisboa: Fundação Calouste
Gulhenkian.1994. p. 86. Apud. CASTRO, Bruna Azevedo de. Poluição hídrica: Aspectos
fundamentais da tutela jurídico-penal no Brasil. Universidade estadual de londrina. p.144.
429
CASTRO, Bruna Azevedo de. Poluição hídrica: Aspectos fundamentais da tutela jurídicopenal no Brasil. Universidade estadual de londrina. p.146
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despejando nos cursos d’água mais resíduos provenientes
destas atividades.

A citação feita acima aponta as causas evidentes da poluição, no entanto
não aponta uma solução para o problema; seria extremamente utópico pensar
que o desenvolvimento econômico pararia em função da preservação ambiental.
Segundo CASTRO430:
Não seria razoável postular a paralisação do desenvolvimento
econômico em nome da preservação ambiental [...]. A melhor
resposta indubitavelmente propugna pelo justo equilíbrio entre
desenvolvimento
econômico, proteção e restauração do
ambiente como a única forma apta a garantir a sadia qualidade
de vida das presentes e futuras gerações.

Tem-se inclusive como causa da poluição hídrica a falta muitas vezes de
atenção, para a importância da educação ambiental em todos os seus níveis,
esta deve ocorrer, constitucionalmente, temos no artigo 225, inciso VI, parágrafo
1°, trás que é incumbência do Poder Público “promover a educação ambiental
em todos os seus níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente.”431
Acrescenta-se como poluente que contribui para poluição hídrica, o uso
de agrotóxicos na agricultura brasileira, portanto, faz-se necessário observar
que os agrotóxicos são conceituados como produtos químicos utilizados na
agricultura conhecidos como biocidas, desinfetantes, agroquímicos, pesticidas,
defensivos agrícolas, praguicidas, ou produtos fitossanitários, são caracterizados
como substâncias ou produtos que agem diretamente para matar ou impedir
a ação de diversos organismos tanto na forma vegetal quanto animal que são
prejudiciais a saúde e à produção agrícola.432
Visualiza-se ainda, o fato de ser muito frequente a má forma de descarte
das embalagens de agrotóxicos, quando de maneira errônea, são descartadas
em lixões comuns, ou até mesmo nas próprias lavouras, o que acarreta diversos
problemas de contaminação do solo, do subsolo e até mesmo de lençóis
freáticos.433
Acrescenta-se como poluente que contribui para poluição hídrica, o
uso de agrotóxicos na agricultura brasileira, portanto empresas produtoras de
430
CASTRO, Bruna Azevedo de. Poluição hídrica: Aspectos fundamentais da tutela jurídicopenal no Brasil. Universidade estadual de londrina. p.147.
431
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado, 1988.
432
MEZZOMO, Elderson Luciano. Agrotóxixos: conceito, vantagens e perigo. Mato Grosso:
Faculdade do Vale do Jurema; Pós Graduação Lato Sensu em Gestão de Perícia Ambiental.
Disponível em: <http://eldersonmezzomotextos.blogspot.com.br/2012/05/agrotoxicos-conceitovantagens-e.html> Acesso em: 19/09/2014.
433
Indica-se sobre o tema a leitura de: LONDRES, Flavia. Agrotóxicos no brasil: um guia para
ação em defesa da vida. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2011. Disponível em: <http://br.boell.org/sites/
default/files/agrotoxicos-no-brasil-mobile.pdf> Acesso em: fev. 2015. p. 21.
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agrotóxicos muitas vezes são responsáveis por disponibilizarem no mercado
produtos impróprios. Faz-se necessário observar que os agrotóxicos são
conceituados como produtos químicos utilizados na agricultura conhecidos
como biocidas, desinfetantes, agroquímicos, pesticidas, defensivos agrícolas,
praguicidas, ou produtos fitossanitários, são caracterizados como substâncias
ou produtos que agem diretamente para matar ou impedir a ação de diversos
organismos tanto na forma vegetal quanto animal que são prejudiciais a saúde e
à produção agrícola.434
Visualiza-se ainda, o fato de ser muito frequente a má forma de descarte
das embalagens de agrotóxicos, quando de maneira errônea, são descartadas
em lixões comuns, ou até mesmo nas próprias lavouras, o que acarreta diversos
problemas de contaminação do solo, do subsolo e até mesmo de lençóis
freáticos.435
Outro exemplo, é a poluição causada por indústrias Têxteis, sendo que
estas necessitam de grande quantidade de água, entretanto nem sempre à
devolvem ao meio ambiente nas condições com que captaram, o que faz com
que as águas sejam poluídas por produtos químicos que contém nas tintas
usadas pela indústria têxtil, produtos de limpeza, entre outros.436
2. IMPORTÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE INTERGERACIONAL:
Um dos princípios constitucionais que tutelam o meio ambiente
brasileiro é o da equidade intergeracional, sendo que encontramos este no artigo
225 da Carta Magna vigente.437
Criado por Edith Brown Weiss, o princípio da equidade intergeracional
diz que: “[...] cada geração humana recebe da anterior o meio ambiente natural e
cultural com o direito de usufruto e o dever de conservá-lo nas mesmas condições
para a geração seguinte ”438.
434
MEZZOMO, Elderson Luciano. Agrotóxixos: conceito, vantagens e perigo. Mato Grosso:
Faculdade do Vale do Jurema; Pós Graduação Lato Sensu em Gestão de Perícia Ambiental.
Disponível em: <http://eldersonmezzomotextos.blogspot.com.br/2012/05/agrotoxicos-conceitovantagens-e.html> Acesso em: 19/09/2014.
435
Indica-se sobre o tema a leitura de: LONDRES, Flavia. Agrotóxicos no brasil: um guia para
ação em defesa da vida. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2011. Disponível em: <http://br.boell.org/sites/
default/files/agrotoxicos-no-brasil-mobile.pdf> Acesso em: fev. 2015. p. 21.
436
Indica-se a leitura do texto: SANTOS, Simone. Impacto ambiental causado pela indústria
têxtil. Abepro: UFSC. 2015. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1997_
T6410.PDF> Acesso em: março, 2015.
437
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado, 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.
438
BRANDÃO, L. C. Kopes; SOUZA, C. A. de. O princípio da equidade intergeracional.
REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS. Macapá, n. 2, p.
163-175, 2010. p. 163.
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Sobre o conceito de equidade intergercional dado por Weiss, BRANDÃO
e SOUZA439 comentam: “[...]. A Teoria de Weiss deve ser vista, sobretudo, como
uma teoria deontológica, um princípio ético a guiar nossas decisões presentes
para que levem em consideração o interesse daqueles ainda por nascer”.
Percebe-se que tal princípio tem um forte viés de preocupação com as
futuras gerações, colocando sob a tutela do Direito ambiental, interesses de
sujeitos que sequer foram concebidos, tendo a presente geração o dever jurídico
de satisfazer suas necessidades de desenvolvimento sem, no entanto, colocar
em risco as necessidades das futuras gerações440.
Frente a essas proposições cabe ressaltar uma visão filosófica a respeito
da função do homem enquanto transformador do mundo em que vive.
KANT dizia que os homens vivem em sociedades imperfeitas, porém se
empenham no aprimoramento das mesmas, mesmo que não possam desfrutar
dos resultados de seu empenho. Logo, segundo KANT, se o homem, enquanto
indivíduo, não alcançar a perfeição, a espécie humana – leia-se as futuras gerações
– poderá alcançá-la.441
Para alcançar-se essa sociedade, almejada por KANT, no viés ambiental,
elaborou-se um novo conceito que tenta conciliar desenvolvimento econômico e
preservação ambiental. Trata-se do desenvolvimento sustentável.
A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada
pela ONU, em 1983, divulgou, em 1987, o relatório que tem por título Nosso
Futuro Comum, mais conhecido como Relatório Brutland. Nele se conceituou
desenvolvimento sustentável como aquele que “atende às necessidades do
presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem
também às suas”442.
Além do mais, BRANDÃO e SOUZA443 comentam:
Por um lado, futuras gerações podem ser encaradas como
algo distante e abstrato; mas, se pensarmos que uma delas
439
BRANDÃO, L. C. Kopes; SOUZA, C. A. de. O princípio da equidade intergeracional.
REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS. Macapá, n. 2, p.
163-175, 2010. p. 163.
440
CARVALHO, DéltonWinter de. Regulação Constitucional e risco Ambiental. REVISTA
BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL: RBDC. n. 12 – jul./dez. p. 13 – 31, 2008. p. 21.
441
KANT, Emmanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. São Paulo: Ediouro,
1981.p.. apud. BRANDÃO, L. C. Kopes; SOUZA, C. A. de. O princípio da equidade intergeracional.
REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS. Macapá, n. 2, p.
163-175, 2010. p. 165.
442
BRANDÃO, L. C. Kopes; SOUZA, C. A. de. O princípio da equidade intergeracional.
REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS. Macapá, n. 2, p.
163-175, 2010. p. 166.
443
WESTRA, Laura. Securing Earth’s bounty for present and future generations. The Earth
Charter Initiative. Apud. BRANDÃO, L. C. Kopes; SOUZA, C. A. de. O princípio da equidade
intergeracional. REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS.
Macapá, n. 2, p. 163-175, 2010. p. 173.
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será constituída por nossos filhos, a seguinte por nossos netos
(filhos dos filhos deles), mais adiante nossos bisnetos e assim
sucessivamente, cada um deles preocupado com o mundo que
legará aos seus descendentes imediatos, tem-se algo bem
mais tangível. Por sinal, como afirma Westra (2007), as crianças
deveriam ser consideradas a “primeira geração” quando direitos
das futuras gerações são designados.

Em suma a preocupação com os direitos das futuras gerações têm
sido alvo de discussão no mundo todo, tendo em vista a crescente degradação
ambiental gerada desde a revolução industrial.
3. QUANTO A TUTELA JURÍDICO CONSTITUCIONAL DOS RECURSOS
HÍDRICOS:
Uma das inovações que a Constituição Cidadã trouxe, foi a positivação do
meio ambiente como direito fundamental do homem. A respeito desse assunto
BARCELLOS e VIEIRA444 comentam:
Na esteira da defesa dos Direitos humanos, o direito a um meio
ambiente equilibrado tem se despontado. No título destinado aos
direitos e garantias fundamentais em seu art. 5º, LXXIII, a CF/88
incluiu o meio ambiente como direito fundamental do homem.

Tem-se, então, constitucionalmente prevista a questão relacionada às
águas e sua proteção, sendo que deve-se observar, que quando discute-se
águas, temos o termo domínio envolvido, sendo que este termo, em se tratando
de águas refere-se não apenas à propriedade desse bem, mas tem relação com
o poder-dever, sendo este inerente aos Poderes Públicos, de protegê-lo e cuidar,
partindo-se da ideia de se tratar de um bem de toda a sociedade, incluindo futuras
gerações.445 Vê-se então a forte ligação com o princípio do desenvolvimento
sustentável446.
Possuem domínio sobre as águas, portanto, as águas pertencem à União,
Estados e ao Distrito Federal, de acordo com a localização dos corpos hídricos.
Entende-se então, que são bens da União, conforme o artigo 20, inciso III da
Constituição Federal; “os lagos, rios e quaisquer correntes de água em correntes
444
MORAES, A. A constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 4. ed. São
Paulo: Malheiros, 2003. apud BARCELLOS, Ilma de Camargos; VIEIRA, Andréia Costa Vieira.
Água: bem ambiental de uso comum da humanidade. Separata de Direito ambiental: conservação
e degradação do meio ambiental, São Paulo: Editora revista dos tribunais, v. II, p.67-68.
445
GRANZIEIRA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 3. ed. ATLAS: São Paulo,
2014. p. 275.
446
Sendo que, em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação
no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e future,
a fim de attender às necessidades e aspirações humanas. Como complemento, indica-se:
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum.
2. Ed. FGV: Rio de Janeiro, 1991. p. 10.
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de água em terrenos de seu domínio”.447 O mesmo artigo em questão nos trás
que também são de domínio da União, os lagos, rios e quaisquer correntes que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outro países, ou se estendam
a território estrangeiro ou dele provenham, assim como terrenos marginais e as
praias fluviais.
Já quanto aos Estados, cabem as águas, superficiais ou subterrâneas,
fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei,
as decorrentes de obras da União.448
Ressalta-se para o fato de que os Municípios não são detentores
do domínio da água, mas como o Poder Público devem no âmbito de suas
competências, buscar a proteção desse recurso, cuidando para que águas
localizadas em seu espaço geográfico não sejam poluídas.449
É de suma importância estas informações, pois para que se estabelece
as responsabilidades, e inclusive competências legislativas, que embora temos
na Constituição Federal, tenha positivado em seu artigo 22, inciso IV450; que a
competência para legislar sobre águas é privativa da União.451
Entretanto podem os Estados estabelecerem normas administrativas e
de gestão sobre os recursos hídricos sobre os bem em seu domínio, inclusive
a água. Por conta disso, tem-se instituídas atualmente as Políticas Estaduais de
Recursos Hídricos.452
Vê-se, que importante se faz, ressaltar o texto incluído no artigo 225,
da Constituição vigente, onde “todos tem direito ao meio ambiente 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 defende-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.”453
Sendo assim, denota-se que a Constituição se preocupa em enfatizar,
não apenas a primeira dimensão dos problemas ambientais, onde tem-se um
direito subjetivo ao ambiente sem se desvincular da sua condição, mas acima
de tudo dando ênfase à tutela dos problemas ambientais de segunda geração,
447
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado, 1988.
448
GRANZIEIRA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 3. ed. ATLAS: São Paulo, 2014.
p. 276.
449
GRANZIEIRA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 3. ed. ATLAS: São Paulo, 2014.
p. 275.
450
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado, 1988.
451
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado, 1988.
452
GRANZIEIRA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 3. ed. ATLAS: São Paulo, 2014.
p. 278.
453
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado, 1988.
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aqueles que envolvem um bem coletivo. Sendo que, partindo disso obtém-se um
Direito Fundamental Ambiental.454
Ademais, esta atribuição de uma tutela jurídica das futuras gerações, com
finalidade de evitar a concretização futura de danos ambientais, encaminha-nos
para a avaliação do princípio da equidade intergeracional que já supracitado, deve
ser visto concomitantemente com os princípios da prevenção e precaução.455
Vê-se à partir da preocupação constitucional em delimitar os que
possuem domínio sobre o bem água, que esta é fonte de vida, e que assim sendo,
praticamente mantém todas as formas de vida que conhecemos. A compreensão
de sua importância é demonstrada à partir de informações de MILLARÉ456:
De toda a massa líquida existente no Planeta apenas 2,7% são
formadas pela água doce, de que a coletividade humana faz uso
intensivo, e apenas 0,40% se encontram nas águas continentais
superficiais e na atmosfera, ao passo que 22,4% de toda a massa
hídrica são constituídos por águas subterrâneas.

Ressalva-se que a Administração Pública exerce, o dito poder de polícia,
com a finalidade de garantir a ordem pública e a segurança social. 457
Obsta, por fim constatar que cabe privativamente à União, conforme
artigo 21 inciso XIX458; “instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso”. Portanto, à partir disso
pode-se concluir que são os Entes políticos, principalmente, os responsáveis por
fiscalizar e os que efetivamente possuem o domínio da água, e portanto devem
proteger, ou seja, fornecer meios, através de órgãos fiscalizadores, para que haja
efetiva proteção à condição sadia das águas.
4. CONCLUSÕES
4.1 Conclui-se como sendo a Poluição Hídrica, a degradação da qualidade
da água, resultante de atividade que direta ou indiretamente que modifique
as propriedades físicas, químicas e biológicas das águas pela introdução de

454
CARVALHO, Délton Winter de. Regulação Constitucional e risco Ambiental. REVISTA
BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL: RBDC. n. 12 – jul./dez. p. 13 – 31, 2008. p.17/18.
455
CARVALHO, Délton Winter de. Regulação Constitucional e risco Ambiental. REVISTA
BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL: RBDC. n. 12 – jul./dez. p. 13 – 31, 2008. p.19.
456
MILLARÉ, Édis. Direito do ambiente. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2000. p.126
457
O código tributário Nacional, em seu art.78, define como sendo poder de polícia: Art. 78.
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e
do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização
do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos. BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei 5.172/66. PLANALTO: Brasília. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: Março, 2015.
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substâncias poluentes, pondo em risco então, a saúde da atual e futura geração
humana, além de fauna, flora, vida aquática.
4.2 A preocupação com a poluição hídrica, é presente desde a Antiguidade
até a Contemporaneidade, sendo que, por meio de um olhar histórico do problema
da poluição hídrica se denota a necessidade cada vez maior de conscientização
das atuais sociedades para a proteção desse bem comum.
4.3 Com relação às causas da poluição analisadas, tem-se como principais
apontamentos o crescente processo de industrialização, principalmente os
relacionados à indústria têxtil, tem-se como problema também o uso indevido
de agrotóxicos, descarte impróprio, além da falta de uma efetiva educação
ambiental.
4.4 Quanto ao Princípio da Equidade Intergeracional, vê-se como
diretamente ligada à proteção dos recursos hídricos, sendo é o ponto de
equilíbrio entre as futuras gerações, para que possa ser construído um dever
fundamental de prevenção, portanto, um dever transgeracional, com força para
formar elos obrigacionais com o futuro.
4.5 A tutela jurídico constitucional da água, amplamente difundida é
tratada na Constituição Brasileira vigente, trás como incumbência à União,
Estados e Distrito Federal, ser responsável pela proteção dos Recursos Hídricos
como sendo um bem fundamental, porém não se exclui a responsabilidade de
particulares como protetores desse bem inclusive, por conta disso trabalhou-se
o princípio da Equidade Intergeracional, na presente pesquisa.
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14. UMA BREVE ANÁLISE JURÍDICA DA ENERGIA
MAREMOTRIZ: POSSIBILIDADES E REALIDADE NO BRASIL
E NO MUNDO
PAULO AUGUSTO CARLOS MONTEIRO FILHO
GRADUANDO EM DIREITO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC),
MEMBRO PESQUISADOR DO GRUPO DE ESTUDOS EM DIREITO E
ASSUNTOS INTERNACIONAIS (GEDAI) E BOLSISTA PIBIQ - CNPQ
RAFAEL AGUIAR NOGUEIRA E FRANCO
GRADUANDO EM DIREITO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC),
DIRETOR GERAL DO GRUPO DE ESTUDOS EM DIREITO E ASSUNTOS
INTERNACIONAIS (GEDAI) E BOLSISTA DE EXTENSÃO DA UFC
JOÃO LUIS NOGUEIRA MATIAS FILHO
GRADUANDO EM DIREITO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC),
MEMBRO PESQUISADOR DO GRUPO DE ESTUDOS EM DIREITO E
ASSUNTO INTERNACIONAIS (GEDAI) E BOLSISTA DE EXTENSÃO DA UFC

1 INTRODUÇÃO
É inconcebível a manutenção da lógica prevalecente de aumento
constante do consumo, vez que já se verificam os impactos no plano ecológico
global. A exploração crescente e desenfreada dos recursos naturais coloca
em risco as condições físicas de vida na terra na medida em que a economia
capitalista exige, cada vez mais, um nível e tipo de produção e consumo que são
ambientalmente insustentáveis.
Levando em conta essa realidade, a comunidade internacional tem
buscado promover uma política de consumo sustentável sedimentada em três
eixos: a realidade dos limites ecológicos da Terra, a promoção da justiça social
de forma politicamente viável e a garantia de crescimento econômico para os
Estados.
Debates sobre a relação entre estilo de vida, práticas de consumo
e problemas ambientais globais foram amplamente incentivados em junho de
1992, no Rio de Janeiro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente Humano e Desenvolvimento, denominada ECO/92. 459
A ECO/92 trouxe o componente da dimensão humana às questões
459
SOARES, Guido Fernanda Silva. Direito Internacional do meio ambiente: emergência,
obrigações e responsabilidades, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, pág 37.
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ambientais, em particular com uma preocupação voltada ao desenvolvimento,
em todos os seus aspectos, inclusive introduzindo-lhe o conceito de
“sustentabilidade” e sua imprescindibilidade de um ambiente qualitativo, não
somente garantindo a pureza do ecossistema na exploração consciente das
gerações presentes, mas concedendo qualidade de vida para as gerações
futuras, com enfrentamento de outras mazelas sociais, em diversas dimensões,
considerando todas indispensáveis.460
Os documentos produzidos durante a conferência, especialmente a
Agenda 21, a Declaração do Rio e o Tratado das ONGs, começaram a apontar a
responsabilidade dos estilos de vida e consumo, principalmente das populações
dos países do Norte, pela crise ambiental, o que acarretou uma segunda mudança
no discurso dominante, cujo foco passou dos problemas ambientais causados
pela produção para os problemas ambientais causados pelo consumo.461
É notório que a partir do momento em que o tema do consumo
sustentável ganha relevância, a agenda ambiental internacional passa a ter outras
prioridades. A crescente demanda por energias consideradas limpas associada à
futura inviabilidade de utilização dos combustíveis fósseis, bem como os aspectos
ambientais relacionados ao consumo destes, têm desafiado o setor energético
mundial a buscar novas fontes energéticas.
Os mares constituem uma fonte energética bastante promissora e,
portanto, sua exploração tornou-se um atrativo econômico devido aos avanços
nas tecnologias de aproveitamentos maremotrizes. Do ponto de vista jurídico,
no entanto, tal avanço ainda caminha a passos lentos, inviabilizando a adoção
desse tipo de energia limpa em muitos países pelo mundo, dentre eles o Brasil,
detentor de um enorme potencial extraível devido a sua extensa costa litorânea.
Tendo como base o panorama acima, o presente trabalho busca analisar
as principais características associadas à exploração energética maremotriz,
principalmente no que tange à sua previsão jurídica, ou a falta dela, tanto no
Brasil quanto em outros países, como nos Estados Unidos, Canadá e Portugal,
verificando-se assim quais são as possibilidades para uma real implementação
desse tipo de exploração energética e seus desafios regulatórios.
2 A ENERGIA MAREMOTRIZ
O ser humano sempre necessitou de fontes de energia para realizar
suas atividades. Por muito tempo, estas fontes foram bastante rudimentares,

460
MAFRA Juliete Ruana; SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. Sustentabilidade e
o ciclo do bem estar: o equilíbrio dimensional e a ferramenta da avaliação ambiental estratégica.
Revista Nomos, revista do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, v. 34,
n. 2, pág. 347 (2014): jul./dez.
461
PORTILHO, Fátima. Consumo Sustentável: limites e possibilidades de ambientalização
e politização das práticas de consumo. Cadernos EBAPE.BR – Edição temática 2005, pág. 2.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/cebape/v3n3/v3n3a05>. Acesso em 05 abr de 2015.
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utilizando-se basicamente de alguns fenômenos naturais aplicados para realizar
seus intentos.
A partir da Revolução Industrial, que se iniciou na segunda metade
do século XVIII na Inglaterra, este panorama começou a mudar. Em sua primeira
fase, o ser humano aprendeu a usar o vapor d’água como fonte energética, sendo
inicialmente aplicada por somente alguns países europeus. 462
A Segunda Revolução, no século seguinte, já teve maiores proporções.
Além de não se limitar a países europeus, suas principais fontes energéticas,
para gerar eletricidade, foram os combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e
carvão mineral). 463
Atualmente, estamos vivendo a Terceira Revolução Industrial, a
revolução técnico-científica. A principal marca desta nova “era industrial” é a
tecnologia de comunicação, vez que os telefones e televisões se popularizaram
e os celulares, os computadores e a Internet foram criados (e popularizados),
sendo esta última a grande protagonista.
Diferentemente das outras fases da Revolução Industrial, a terceira
fase é a única que se preocupa com a devastação da natureza e com a preservação
do meio ambiente, principalmente a partir da década de 90464, contudo muitas
grandes empresas ainda não encontraram um método para se adequar ao novo
conceito de desenvolvimento sustentável, síntese das exigências de crescimento
econômico, justiça social e preservação do meio ambiente.465
Apesar de uma crescente utilização de diversas fontes de energia e
com o aumento dessa consciência ambiental, suas principais fontes energéticas
continuam sendo poluentes. No entanto, após catástrofes naturais recorrentes e
o aumento do número de pesquisas demonstrando mudanças no ecossistemas
decorrentes da atividade humana, passa a aumentar a preocupação mundial
com a diminuição do uso das fontes de energia poluidoras e aumento da energia
limpa, fazendo com que as fontes alternativas e, principalmente, as fontes
renováveis de energia se tornem cada vez mais comuns entre os países. Estas
mudanças vêm ocorrendo principalmente nos países desenvolvidos, visto que
estes já esgotaram muitos de seus recursos em três séculos de industrialização.
Uma destas novas fontes de energia, a qual tem se destacado em
alguns países, é a maremotriz:
A energia maremotriz é uma forma de produção de energia
proveniente da movimentação das águas dos oceanos, por meio
da utilização da energia contida no movimento de massas de
462
BRANCO, A. L. Revoluções Industriais: Primeira Segunda e Terceira Revolução, Disponível
em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/revolucoes-industriais-primeira-segundae-terceira-revolucoes.htm> Acesso em 03 abr. 2015
463
Idem.
464
Idem.
465
Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/
responsabilidade-socioambiental/agenda-21>. Acesso em 03 abr de 2014.
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água devido às marés. Dois tipos de energia maremotriz podem
ser obtidas: energia cinética das correntes devido às marés; e
energia potencial pela diferença de altura entre as marés alta e
baixa.466

Vê-se, portanto, que a energia maremotriz é uma fonte de energia
limpa e renovável. Contudo, uma vez que utiliza a energia cinética das correntes
marítimas como uma das formas de se obter este tipo de energia, esta fonte
energética restringe-se basicamente aos países que são banhados por oceanos.
2.1 O Contexto Brasileiro
Em linhas gerais, tem-se que 61% da energia usada no Brasil é de
origem renovável, portanto, produzida localmente: energia hidroelétrica (37%);
produtos de cana-de-açúcar, incluindo álcool (11%); lenha e outros 13%; o
restante (39%) é derivado basicamente de petróleo e gás467.
Apesar de ainda ser uma das principais fontes de energia, utilização
do petróleo e seus derivados tem sido progressivamente reduzida no Brasil,
passando de 39% em 1980 para 31% em 1995. Dois fatores contribuíram para
essa redução; primeiro por conta do aumento no preço internacional do barril
do petróleo e segundo por conta do desenvolvimento das jazidas petrolíferas
da bacia de Campos. Além do mais, desde 1975, com o desenvolvimento do
Programa do Álcool, ampliou-se a utilização do etanol como combustível para
automóveis, o que resultou numa redução da parcela da gasolina no consumo
total.468
O problema é saber se a contribuição da parte renovável poderá se
manter e se a produção interna de petróleo (e gás natural) crescerá de modo
a atender uma demanda crescente, ou se passaremos a depender de forma
significativa da importação de mais petróleo e gás. Logo, para evitar essas
preocupações, o governo brasileiro tem procurado novas formas de obtenção de
energia elétrica, investindo em pesquisa e em inovações tecnológicas, mesmo
que de forma não tão satisfatória.
O Brasil é um dos países com maior costa oceânica do mundo, com
mais de 7000 km de litoral469. Logo, com tamanha extensão litorânea, a utilização
da energia maremotriz é amplamente favorável ao gigante da América do Sul.

466
Ministério do Meio Ambiente. Energias Renováveis: Energia Maremotriz. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/.../energias.../energia-maremotriz>. Acesso em 03 abr. 2015
467
GOLDEMBERG, José. Energia e desenvolvimento. Estud. av., São Paulo , v. 12,n. 33,
Aug.1998. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340141998000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 Abr. 2015.
468
Idem.
469
UOL Educação. Litoral Brasileiro: Costa tem grande importância e deve ser preservada.
Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/litoral-brasileiro-costa-temgrande-importancia-e-deve-ser-preservada.htm>. Acesso em 30 de mar de 2015.
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Apesar de ainda não haver, em território brasileiro, usina que apresente
este tipo energético, as condições favoráveis a este empreendimento estão
espalhadas por toda a costa nacional em decorrência do alto nível de amplitude
nos níveis da maré em algumas cidades, como no litoral do Maranhão, do Pará e
do Amapá470.
Prospecções a parte, um ponto que contribui para o não aproveitamento
desta fonte de energia pelo Brasil no momento é seu alto custo. Atualmente, o
valor a ser investido na instalação de uma usina maremotriz é similar ao montante
necessário para uma usina hidrelétrica. Contudo, apesar da equiparidade nos
custos, o seu desempenho na geração de eletricidade é inferior471.
Levando tudo isso em conta, o Governo Brasileiro começa a enxergar
com bons olhos essa nova possibilidade energética, uma vez que já se planeja a
construção de usinas deste modelo em algumas cidades do nordeste, como na
cidade de São Luís (MA)472 e no porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante
(CE)473. Esta última, inclusive, passou a produzir energia experimental no ano de
2014474.
O projeto da usina-piloto do Pecém foi desenvolvida por pesquisadores
da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia (COPPE), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e é financiado pela Tractebel
Energia, dentro do programa de P&D da Aneel, e conta com apoio do Governo
do Estado do Ceará, com custo de investimento estimado em R$12,5 milhões.475
3 A ENERGIA MAREMOTRIZ E AS LEGISLAÇÕES ESTRANGEIRAS
O estudo comparativo abre a possibilidade de analisar e entender
as diferentes formas utilizadas internacionalmente para regular e legislar uma
matéria, bem como, permite destacar aquilo que melhor funcionou no estrangeiro
e que poderia funcionar em âmbito nacional.
Dentro desse contexto, é interessante analisar como tem sido regulada
470
Ministério do Meio Ambiente. Energias Renováveis: Energia Maremotriz. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/.../energias.../energia-maremotriz>. Acesso em 03 abr. 2015.
471
GUERREIRO E SILVA, Rodrigo. A Geração de Energia Maremotriz e suas oportunidades
no Brasil. Revista Ciências do Ambiente On-line, vol. 8, nº 2, outubro, 2012, pág. 4. Disponível em:
<http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/index.php/be310/article/v-iewFile/337/265>. Acesso em 29
de mar 2015.
472
G1 Maranhão. Projeto prevê instalação de 1ª usina maremotriz do Brasil em São Luís.
Disponível em: <http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2013/07/projeto-preve-instalacao-de-1usina-maremotriz-do-brasil-em-sao-luis.html>. Acesso em 30 de mar 2015.
473
Pensamento Verde. Ceará possui primeira usina de ondas da América Latina. Disponível
em:<http://www.pensamentoverde.com.br/economia-verde/ceara-possui-primeira-usina-deondas-da-america-latina/>. Acesso em 02 de abril 2015.
474
Idem.
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COPPE UFRJ. Revista Tecnologia para um futuro sustentável. Disponível em: < http://
www.coppe.ufrj.br/pdf_revista/folder_SNCT.pdf>. Acesso em 02 abr de 2015.
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a energia maremotriz no âmbito internacional e quais são as suas políticas de
implantação, considerando que se podem encontrar diversos modelos de regência
na comunidade estrangeira, assim como distintos graus de implementação.
Devido à natureza deste artigo, não se poderá discorrer sobre todos os
modelos, sendo a análise restrita aqueles países que apresentem maior grau de
regulação legislativa, que estejam mais avançados na implantação de campos de
exploração da energia das ondas, assumindo destaque no âmbito internacional.
Foram escolhidos para este propósito o modelo estadunidense, pela
importância do país como potência global, o modelo português, pelo alto grau de
regulação que apresenta, proveniente de inúmeras deliberações legislativas, e o
modelo canadense, pelo grande número de campos de exploração instalados ou
por serem instalados.476
3. 1 O Modelo Estadunidense
A superpotência americana não possui, assim como o Brasil, uma
legislação exclusiva para a exploração de energia maremotriz. Em setembro de
2011, foi posto em votação um projeto de lei que alteraria o “Energy Independence
and Security Act of 2007”477, para incluir a energia maremotriz, chamada de
“Marine and Hydrokinetic Renewable Energy Promotion Act of 2011”478, mas
esta não foi aprovada na house of representatives, equivalente à nossa câmara
dos deputados, e foi descartada. O que existe, efetivamente, naquele país, em
âmbito federal, é uma série de leis que estimulam e destinam fundos para a
pesquisa e viabilidade da energia marinha e hidrocinética, aquela que é obtida a
partir do movimento das águas.479
Ainda em âmbito federal, existem leis como o “Energy Policy Act of
2005” , que dá estimulo às energias renováveis, não forçosamente marinhas,
mas estando elas incluídas. Outra política federal americana é o “Renewable
Electricity Production Tax Credit”481, linha de crédito que barateia, por meio da
480

476
SIFFERT, J.R.R. Aspectos Regulatórios de Energia Renovável de Fontes Oceânicas,
2010. 150f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Oceânica) - Programa de Pós-graduação em
Engenharia Oceânica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.2010
477
Lei de Independência e Segurança Energética de 2007, tradução Livre.
478
Lei de Incentivo às Energias Renováveis Marinhas e Hidrocinéticas, tradução Livre.
479
Energy Independence and Security Act of 2007, Title II, Subtitle C, section 633 – “ (...)
establish a program of research, development, demonstration, and commercial application to
expand marine and hydrokinetic renewable energy production, including programs to— (1) study
and compare existing marine and hydrokinetic renewable energy technologies; (2) research,
develop, and demonstrate marine and hydrokinetic renewable energy systems and technologies;
(3) reduce the manufacturing and operation costs of marine and hydrokinetic renewable energy
technologies; (...)”
480
Lei de Política Energética de 2005, Tradução Livre. Disponível em: <http://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/BILLS-110hr6enr/pdf/BILLS-110hr6enr.pdf>. Acesso em 29 mar de 2015.
481
Crédito Fiscal para Produção Renovável de Eletricidade, tradução Livre.
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diminuição de impostos, os custos dos produtores de energias renováveis, as de
fonte oceânica incluídas.482
Alguns estados americanos também se destacam pelo apoio que dão
às energias renováveis, dentre eles o Estado da Califórnia, que possui diversas
leis que promovem energias limpas, como, por exemplo, o “Renewable Energy
Program”483 e o “Emerging Renewables Program”484 e o Estado do Oregon,
conhecido pela utilização de energia limpa e que recentemente passou uma lei
relativa à pesquisa das possibilidades da energia maremotriz na sua costa.
3.2 O Modelo Português
Portugal é um dos países mais avançados em tecnologia para
aproveitamento de energia das ondas, e esse desenvolvimento veio acompanhado
de uma ampla legislação reguladora, fazendo do modelo luso um exemplo a
ser seguido em matéria de apoio ao aprimoramento de tecnologias que, num
primeiro momento de implantação, possuam um custo muito elevado.
Um exemplo da legislação portuguesa é o Decreto-Lei 225/2007, que
oferece um importante estímulo para novas tecnologias, pois impõe uma tarifa
especial para venda de energia elétrica proveniente de energia das ondas. O
apoio é de 260 €/MWh para os primeiros 20MW produzidos por uma usina.485
Pode-se citar ainda o Decreto-Lei 5/2008, que cria e regulamenta uma
zona piloto com área de 320 km², profundidade entre 50-80m em área off-shore,
termo que designa áreas afastadas da costa litorânea, entre 5 e 8 km da costa
e capacidade máxima instalada de até 250 MW para instalação de protótipos,
conversores em escala pré-comercial e em escala comercial estimulando o
desenvolvimento tecnológico.486
O processo de exploração se faz por regime de concessão, conforme
o Decreto-Lei 238/2008, que garante também um corredor para instalação de
cabos submarinos, ligando a zona piloto a uma subestação em terra.
O mais recente Decreto-Lei 15/2012 vêm modificar algumas
disposições relativas ao regime de concessão.487
482
“O crédito fiscal federal de incentivo à produção de eletricidade renovável (PTC) é um
crédito de imposto por quilowatt-hora de eletricidade gerada por recursos energéticos qualificados
e vendidos pelo contribuinte a uma pessoa não relacionada durante o ano fiscal ( ... ) HR 1424
adicionado energia marinha e hydrokinetic como recursos elegíveis”. Tradução livre. Disponível
em: <http://energy.gov/savings/renewable-electricity-production-tax-credit-ptc>. Acesso em 30
de abr 2015.
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Programa de Energia Renovável, tradução Livre.
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Programa de Renováveis Em Ascensão, tradução Livre.
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SIFFERT, J.R.R. Aspectos Regulatórios de Energia Renovável de Fontes Oceânicas,
2010. 150f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Oceânica) - Programa de Pós-graduação em
Engenharia Oceânica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.2010.
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SIFFERT, op. cit.
487
Decreto-Lei nº15/2012. Diário da República, 1.ª série, n.º 16, 23 de janeiro de 2012.
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Outros diplomas normativos dispõem sobre a energia das ondas, tais
como o Diploma-Lei 57/2007 e o Despacho conjunto No 324/2006, revelando o
comprometimento do país com tal fonte de energia.488
3.3 O Modelo Canadense
O Canadá se destaca pela sua forte política de incentivo às energias
renováveis, sendo a energia de fonte oceânica uma delas. O governo federal
canadense dá apoio na forma de fundos para pesquisa e incentivos fiscais.
Esse apoio mostrou-se muito importante para que o Canadá se
tornasse um país líder na pesquisa e implantação de campos de exploração da
energia maremotriz, tanto na sua costa oeste, no oceano pacífico, como na costa
leste, voltada para o atlântico.
As províncias da Nouvelle-Écosse, New Brunswick e British Columbia
se destacam tanto pelos seus programas de incentivo à energia das marés,
quanto pelo avançado grau de desenvolvimento de seus projetos de exploração,
bem sucedidos e em expansão.489
A exploração tem sido tão bem sucedida, que na Nouvelle-Écosse,
na baia de Fundy, existe um plano de construção de uma enorme usina. Cabe
ressaltar que o legislativo dessa província trabalha para a criação de uma lei especial
para regular a matéria, adiantando-se, assim, ao governo federal canadense e a
diversos outros países, dentre eles o Brasil.490
O Canadá, mesmo sem possuir uma legislação exclusiva, soube se
apropriar bem das políticas existentes e das oportunidades ofertadas pela sua
geografia, explorando com sucesso a energia maremotriz.
4 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Em 2013, o Brasil utilizava de três grandes fontes para gerar a energia
elétrica: usinas hidrelétrica, termoelétrica e nuclear.491 Além dessas três, havia
também um forte crescimento das energias eólica e solar492, sobretudo no
Disponível em: <http://www.energiasrenovaveis.com/images/upload/DL152012.pdf>. Acesso
em 01 abr de 2014.
488
SIFFERT, ibid.
489
Government of Canada. About Renewable Energy. Disponível em: <https://www.nrcan.
gc.ca/energy/renewable-electricity/7295>. Acesso em 29 abr de 2015.
490
Government of Canada. Tidal Energy Project in the Bay of Fundy. Disponível em: <http://
www.rncan.gc.ca/energie/financement/programmes-financement-actuels/fep/4956>.
Acesso
em 29 abr de 2015.
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Eletrobras. Como a energia elétrica é gerada no Brasil. Disponível em: <http://www.
eletrobras.com/elb/natrilhadaenergia/energia-eletrica/main.asp?View=%7B61D475A6-BBFC41CE-98E3-2BA4FD90DB2F%7D>. Acesso em 29 mar de 2015.
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Agência Nacional de Energia Elétrica. Banco de Informações de Geração: Fontes de
Energia Exploradas no Brasil. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/.../capacidadeb.../
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nordeste brasileiro, onde as condições climáticas são favoráveis.
A energia maremotriz, conforme já mencionado, ainda está em fase de
experinentação em território nacional. A única usina de ondas brasileira, localizada
no quebra-mar do Porto do Pecém, a 60km de Fortaleza/Ceará, é a primeira
da América Latina a produzir esse tipo de energia. Com tecnologia nacional, a
estimativa é de que apenas em 2020 o País passe a utilizar verdadeiramente
esta nova fonte, vez que o equipamento utilzado ainda não está completamente
pronto.493
Embora já esteja efetuando estudos e testes quanto a sua exploração,
o Brasil ainda não possui uma legislação formal voltada especificamente para a
energia maremotriz. O que há, no entanto, é apenas um Projeto de Lei tramitando
no Congresso Nacional (Projeto de Lei nº 630 de 2003), mas que pouco regula
a utilização deste tipo de energia e que ainda espera sua votação no Congresso
Nacional, mesmo após a elaboração de um projeto substitutivo em 2009.494
Em sua justificativa, o Projeto de Lei consta que teve por base um
iniciativa do ex-deputado Eduardo Jorge e buscou responder criativamente à
necessidade de mudanças urgentes na atual matriz energética, que mostrou
todas suas fragilidades em crises energéticas até então não superadas, vez que
tiveram resoluções apenas através de racionamento e elevação de tarifas.
Ademais, também em sua justificativa, a proposta exalta a Rio+10,
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu em
Joanesburgo em 2002, onde o Brasil teve um importante papel defendendo o uso
de energias renováveis e liderando a iniciativa para que cada país implementasse
uma meta de 10% de energia vinda de fontes renováveis, até 2010.495
Dessa forma, o projeto busca implementar medidas internas que
garantam a universalização do direito à energia, desenvolvendo tecnologia de
ponta e promovendo a autonomia do País, colocando-o num patamar de liderança
e respeito frente ao seu povo e à comunidade internacional.
Analisando os dispositivos do Projeto de Lei, logo em seu artigo
primeiro, este além de trazer os objetivos da norma, classifica quais as energias
que são consideradas provenientes de fontes alternativas, vejamos:
Art. 1º - Esta lei estabelece incentivos à produção de energia
a partir de fontes alternativas renováveis e biocombustíveis;
fomenta a realização de pesquisas relacionadas a essas fontes
FontesEnergia.asp>. Acesso em 03 abr. 2015.
493
Pensamento Verde. Ceará possui primeira usina de ondas da América Latina. Disponível
em:
<http://www.pensamentoverde.com.br/economia-verde/ceara-possui-primeira-usina-deondas-da-america-latina/>. Acesso em 02 abr de 2015.
494
Câmara dos Deputados. PL 630/2003. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=109513>. Acesso em 02 abr de 2015.
495
Projeto de Lei nº 630 de 2003. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=122715&filename=PL+630/2003>. Acesso em
30 mar de 2015.
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de energia, aos veículos automóveis elétricos e híbridos, ao
armazenamento de energia elétrica e ao uso do hidrogênio e do
ar comprimido para fins energéticos; institui o Fundo Nacional
para Pesquisa e Desenvolvimento das Fontes Alternativas
Renováveis; altera as Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
no 9.478, de 6 de agosto de 1997, no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no 10.848, de 15
de março de 2004; e dá outras providências.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se fontes
alternativas renováveis a energia eólica, solar, geotérmica,
maremotriz, de pequenos aproveitamentos hidráulicos, da
biomassa, dos biocombustíveis e das ondas do mar.496

O texto normativo ainda traz grande incentivo às empresas que
adotarem fontes de energia limpa, como podemos ver em seu art. 3º, §3º, III:
Art. 3º - A partir do ano de 2011, as concessionárias,
permissionárias e autorizadas do serviço público de distribuição
de energia elétrica do SIN deverão realizar, pelo menos uma vez
a cada ano, chamada pública para a aquisição de energia elétrica
produzida a partir de fontes alternativas renováveis em plantas
com capacidade de geração superior a 50 kW e igual ou inferior
a 1.000 kW.
§ 3º A produção de energia elétrica a partir de fontes alternativas
renováveis, contratada na forma deste artigo, será remunerada
pelos seguintes valores:
IV – [Valor Anual de Referência do Mercado Regulado – VR] VR,
acrescido de cem por cento, para o caso da energia elétrica
proveniente das fontes solar, geotérmica, maremotriz e das
ondas do mar.497

O Projeto de Lei Nº 630, de 2003, portanto, estabelece incentivos à
produção de energia a partir de fontes alternativas renováveis e biocombustíveis,
bem como, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Energia Solar e
Eólica, e de seu Comitê Gestor, pretende criar condições para a pesquisa e o
fomento da produção de energia a partir de fontes naturais, limpas, renováveis e
baratas, visando a universalização da energia como direito de cidadania.
No entanto, tal projeto, apesar dos mecanismos propostos, ainda tem
muito a ser aprimorado visto que nele não há previsão legal sobre a instalação e
funcionamento de usinas no Brasil, assim como sobre os eventuais danos que
estas poderiam causar às comunidades e ao meio ambiente.
Ademais, o maior obstáculo para o avanço das fontes alternativas
renováveis, no entanto, é a falta de recursos para financiar os custos de instalação
496
Projeto de Lei nº 630 de 2003. Disponível em: <http://www.forumdeenergia.com.br/
nukleo/pub/pl_630_de_2003_aprovado_21out09_camara_fontes_renovaveis_de_energia.pdf>.
Acesso em 30 mar de 2015.
497
Projeto de Lei nº 630 de 2003. Disponível em: <http://www.forumdeenergia.com.br/
nukleo/pub/pl_630_de_2003_aprovado_21out09_camara_fontes_renovaveis_de_energia.pdf>.
Acesso em 30 mar de 2015.
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e operação destes empreendimentos. Apesar de o projeto conceder incentivos
fiscais para a implantação de empreendimentos de geração de energia limpa
e instituir o Fundo Nacional para Pesquisa e Desenvolvimento das Fontes
Alternativas Renováveis498, o financiamento para esse tipo de empreendimento
ainda é escasso e parte basicamente de iniciativas pequenas de grupos de
pesquisa em universidades, com pouco investimento inicial.
A existência de um Projeto de Lei que atente para essa questão já pode
ser considerada um esforço do legislativo brasileiro em incentivar a utilização de
fontes alternativas e renováveis de energia, vez que inegável sua importância
sob o aspecto de alternativa para a matriz energética nacional, numa perspectiva
de sustentabilidade ambiental na exploração de fontes energéticas com baixa
emissão de carbono.
Buscando posições de destaque no contexto internacional, deve-se
enxergar o grande potencial energético do país como um trunfo em relação à
grande maioria dos países desenvolvidos.
Há, até o presente momento, mais de 30 instrumentos normativos –
entre lei, decretos, resoluções da ANEEL e portarias DNAEE e MMA – sobre a
utilização, a exploração, o incentivo e a concessão pra empresas das fontes de
energia do país499.
Levando em consideração apenas as normas referentes às fontes
hídricas, devemos dar destaque ainda para a Lei nº 9.433/97, a qual dispõe sobre
basicamente sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a lei 9.984/00, a qual dispõe
principalmente sobre a criação da Agência Nacional de Águas.
Embora haja todo este aparato normativo, ele é bastante recente, visto
que a lei mais antiga é de 1995. Em sua maioria, os instrumentos legislativos
vêm para estabelecer condições de exploração e incentivos a empresas que
utilizem fontes limpas em sua produção ou empreendam neste ramo. A legislação
existente para toda a questão energética brasileira ainda está bastante lacunar,
necessitando de regulamentação quanto às formas de exploração dos recursos
energéticos, que busquem distribuir de forma equitativa seus benefícios e evitem
que os recursos tenham suas finalidades desviadas.
Contudo, enquanto aguarda-se ainda a aprovação do mencionado
Projeto de Lei, esta situação de vácuo normativo não interrompe as pesquisas
sobre a energia maremotriz. Neste caso, sem normas específicas e precisas
sobre esta nova fonte energética, como se deve proceder?
Uma das formas de integração do Direito é a analogia: a aplicação de

498
Idem, Art. 28 §1º.
499
Agência Nacional de Energia Elétrica. Gestão e Estudos Hidroenergéticos: Legislação
Pertinente. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=427>. Acesso em 03 abr.
2015.
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uma norma já existente sobre um caso específico em outra situação500501. Neste
sentido, aplicar as regras previstas para a exploração e uso de uma fonte de
energia que possui legislação própria nos casos da energia maremotriz, seria a
solução imediata para sanar este eventual imbróglio.
Considerando que a energia hidrelétrica possui o mesmo princípio
para movimentar as turbinas – a fluxo das águas – e pode causar as mesmas
alterações no ecossistema natural em que a usina é instalada – alaga algumas
regiões e diminui drasticamente o fluxo de água em outras –, vê-se que as normas
a serem usadas na analogia são as desta fonte de energia.
Deve-se, por fim, ressaltar que esta solução seria uma medida urgente
e imediata, não substituindo a normatização específica para a energia maremotriz.
1. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1- Em meio ao cada vez maior consumo energético mundial, o empenho que
países desenvolvidos empregam na busca por novas fontes renováveis de
energia é digno de nota, não só pela consciência ambiental, mas também pela
percepção do esgotamento das fontes convencionais, sendo uma dessas novas
fontes a Energia Maremotriz.
2- A utilização da Energia Maremotriz tem crescido muito no âmbito internacional,
porém sem o devido acompanhamento de legislações reguladoras específicas.
3- O Projeto de Lei nº 630/2003, apesar de ser uma boa iniciativa legislativa,
ainda tem muito a ser aprimorado visto que nele não há previsão legal sobre a
instalação e funcionamento de usinas no Brasil, assim como sobre os eventuais
danos que estas poderiam causar às comunidades e ao meio ambiente.
4- A efetiva aprovação de uma lei tem caráter urgente, tendo em vista que a
exploração já começou, em fase experimental, no Porto do Pecém, no Ceará, e
se ventila a construção de nova usina em São Luiz, no Maranhão.
5- O Legislativo, necessita ser célere para regulamentar mais essa nova fonte,
que é a Energia Maremotriz. Enquanto não há nenhuma norma específica, devese aplicar, quando necessário, as normas relativas a outras energias renováveis,
em especial a energia hidrelétrica.

500
Para tanto, é necessário apenas dois requisitos: semelhança fundamental entre os casos
e identidade de razão normativa.
501
BARREIRA MAGALHÃES FILHO, G. Curso de Hermenêutica Jurídica. São Paulo: Editora
Atlas, 2009, pág. 113.
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15. DIREITO À CONSULTA PRÉVIA A POVOS INDÍGENAS
E REMANESCENTES DE QUILOMBOS: análise da
extensão dos danos ambientais à luz da Corte
Interamericana de Direitos Humanos
NILSON OLIVEIRA SANTA BRÍGIDA
Graduando do 10º Semestre de Direito da Universidade da Amazônia – UNAMA
LUCAS NUNES ARRUDA
Graduando do 9º semestre de Direito da Universidade da Amazônia – UNAMA

1. INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88)
consagra em seu art.216, § 1º, o dever do Estado quanto à proteção do patrimônio
cultural brasileiro, de forma a proteger a cultura de grupos formadores da sociedade
nacional. Trata-se dos povos tradicionais, neles incluídos os povos indígenas
e os remanescentes de quilombos, que, através de seus usos e costumes,
contribuíram para formar a identidade brasileira. A tutela à cultura substantiva,
a qual corresponde a um conjunto de comportamentos, costumes e crenças
que fazem com que um povo se distinga de outros por sua tradicionalidade, no
entendimento de Molinaro e Dantas502, dá-se no sentido de o Estado proteger
direitos de pessoas que, por suas tradições, são capazes de fomentar uma noção
de pertencimento a uma identidade nacional.
Uma das principais normas protetivas desses povos é Convenção 169
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada no Brasil através do
Decreto Legislativo nº 143/2002, a qual trata da proteção aos povos indígenas
e tribais. Conforme expõe o art. 1º, 1, a), dessa norma, os povos tribais são
aqueles que se diferenciam dos demais componentes da sociedade em razão
de suas características culturais, além de disporem de legislação própria que os
regule. Nesse sentido, ressalta-se que os povos remanescentes de quilombo são
abrangidos pela aplicação da Convenção 169 da OIT, inclusive no que diz respeito
à necessidade de realização de consulta prévia para situações de natureza
legislativa ou administrativa que acarretem impactos diretos às suas terras (art.
6º, 1, “a”, da Convenção 169 OIT), da mesma maneira que os povos indígenas.
O desrespeito à consulta prévia faz com que surja aos povos tradicionais
502
MOLINARO, Carlos Alberto; DANTAS, Fernando Antônio de Carvalho. Seção II: da cultura.
In: CANOTILHO, J.J. Gomes; et al (coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo:
Saraiva; Almedina, 2013. p. 1985
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lesão a direitos constitucionalmente tutelados, gerando a necessidade de uma
responsabilização civil ambiental sobre o fato. O Direito Ambiental traz uma série
de responsabilidades civis para reparação pelo dano ambiental causado, que,
regra geral, é de natureza objetiva. Atualmente, além dos tribunais brasileiros, há
um crescimento da visibilidade das decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), instituída a partir do Pacto de San José da Costa Rica, em
1969, no sentido de construir um sistema regional interamericano de proteção
aos direitos humanos503.
Nesse sentido, esta pesquisa objetiva analisar a extensão dos danos
ambientais que podem ser objeto de tutela jurídica quando da ausência de consulta
prévia à luz da jurisprudência da CIDH, a partir de uma análise comparativa entre
a legislação brasileira indigenista e quilombola. A pesquisa será elaborada através
de um método de abordagem hipotético dedutivo, utilizando o método de estudo
de caso norte-americano, além de análise bibliográfica sobre o assunto, tendo
como enfoque doutrina sobre meio ambiente cultural e povos tradicionais, tutela
internacional do meio ambiente e responsabilidade civil por dano ambiental.
Primeiramente será feito um estudo comparativo entre a legislação indigenista
e quilombola; após, será realizado estudo de caso das decisões da CIDH que
envolvam responsabilidade do Estado pela ausência de consulta prévia a povos
indígenas, analisando os argumentos dos julgadores; por fim, será feita uma
análise sobre a responsabilidade civil ambiental decorrente do descumprimento
ao critério da Convenção 169 em análise.
2. LEGISLAÇÃO SOBRE POVOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
Os povos indígenas e remanescentes de quilombo são povos considerados
tradicionais no Estado brasileiro. Aqueles são considerados povos originários,
enquanto estes surgiram em razão de um contexto histórico de opressão e
violência ocorridas na construção da história do Brasil. Ambos os povos, apesar
de sua vasta cultura, por muito tempo foram marginalizados e colocados em
segundo plano, com constante desrespeito às suas tradições.
Com o processo de redemocratização do país e pelas articulações de
movimentos sociais e ambientalistas, os direitos de grupos étnicos vulneráveis
passaram a ser considerados nos debates nacionais504. Foi então que a CRFB/88
passou a tutelar vários seguimentos ambientais em diversos dispositivos.
Desse modo ressaltam-se os arts. 231 e 232, CRFB/88, componentes de
capítulo específico sobre os índios; também o art. 68 dos Atos das Disposições

503
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira;TEIXEIRA, Gustavo de Faria Moreira. O Direito Internacional
do Meio Ambiente e o Greening da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. Rev. Direito
GV.Vol. 9. n. 1. São Paulo: Jan/Jun, 2013. pp. 199-242. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/
rdgv/v9n1/a08v9n1.pdf. Acesso em 23 mar. 2015. p. 199
504
Cf. SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Socioambientalismo e Novos Direitos: proteção
jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. p. 31
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Constitucionais Transitórias (ADCT), ao qual trata dos povos remanescentes de
quilombos.
A presente seção pretende fazer uma breve análise comparativa entre
a legislação constitucional indigenista e quilombola a fim de demonstrar
regramentos específicos em cada área, os quais visam tutelar bens que tenham
relação direta com a manutenção da cultura desses povos.
2.1. LEGISLAÇÃO INDÍGENA
Os índios do Brasil gozam de um Estatuto próprio, correspondente à Lei
nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, o qual se trata de uma norma surgida na
época da ditadura militar que traz uma visão integracionista aos povos originários,
sendo contraditória quanto à preservação da sua cultura. No entanto, embora
exista a mencionada norma, é com o art. 231 da CRFB/88, que os povos indígenas
ganham destaque protetivo ao passo que a Lei Constitucional reconhece-lhes
uma série de direitos.
De acordo com Souza Filho505, o art. 231, da CRFB/88, garantiu aos índios
a possibilidade de serem, ou se manterem índios, ao proteger sua forma de
organização social diferenciada das demais existentes. Para o referido autor, isto
foi um avanço, pois dá legitimidade de organização social de um grupo a partir de
seus usos e costumes, concedendo-lhes certa autonomia.
Ademais, há que se falar no direito de autodeterminação trazido pelo Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1969, sob o qual
pode ter um duplo entendimento. Um se refere ao poder de significação de um
povo, componente de um Estado Soberano, desconsiderando a diferença entre
as pessoas; e outro, sob a ótica de um povo antropologicamente diferenciado,
dentro de um Estado Soberano, que deseja se organizar socialmente de acordo
com seus costumes506. Nesse sentido, entende-se ser possível o uso da
autodeterminação por povos originários.
2.1.1. POSSE INDÍGENA
Sobre a posse indígena, ressalta-se que a proteção do território dos índios
não deve ser interpretada pela tradição civilista, pois esses povos guardam íntima
relação com a terra em que habitam, a qual faz parte de suas crenças, havendo
um tipo de posse diferenciada sobre o meio.
Como muitos povos originários tem uma relação de interdependência
com as suas terras, os índios estabelecem um novo tipo de posse para o direito:
505
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Capítulo VIII: dos índios. In: CANOTILHO, J.J.
Gomes; et al (coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva; Almedina, 2013.
p. 2150
506
Cf. SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o
direito. Curitiba: Juruá, 1998. p. 80
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a posse indígena. Esta vai além dos conceitos de posses civis existentes, pois
leva em consideração a aplicação dos usos e costumes de um povo sobre as
áreas em que habitam. Nesse sentido, Souza Filho507 aponta que a legislação
brasileira criou um instituto complexo de terra pública, mas de posse privada, de
uso coletivo, em razão da conjugação do art. 20, XI, CRFB/88, com o art. 231,
CRFB/88.
Ademais, ressalta-se que o art. 231, CRFB/88, guarda estreita relação
interpretativa com o art. 216, CRFB/88, no sentido de que a proteção aos usos
e costumes de grupos seculares é reflexo da proteção do próprio patrimônio
cultural brasileiro. Tanto é que Souza Filho508 aduz que aquele primeiro artigo
passa a noção de proteção aos direitos indígenas sob a ótica social e cultural.
Vale destacar que o marco hermenêutico desse direito foi o julgamento da
Ação Popular nº 3.388/RR509, no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu
a necessidade da demarcação contínua das terras indígenas em questão, bem
como a possibilidade de sobreposição de uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral, Parque Nacional Monte Roraima, sobre a Terra Indígena Raposa
Serra do Sol. No Acórdão, os Ministros ressaltaram a importância da demarcação
contínua para resguardar a tradicionalidade que os povos indígenas da região
têm com seus territórios. Nesse sentido, aplicaram uma igualdade civil-moral,
baseada na fraternidade entre os povos, reflexo da terceira dimensão de Direitos
Humanos.
2.2. LEGISLAÇÃO QUILOMBOLA
A construção legislativa que sustenta as comunidades remanescentes
de quilombo enquanto instituto juridicamente legítimo não é ampla. Atualmente
trabalha-se com a previsão constitucional da garantia fundamental a titulação da
propriedade dos grupos afetados, através do artigo 68 do ADCT, e a construção
de procedimentos técnicos de desenvolvimento de tal atividade. Entretanto, a
ausência de fundamentação expressa não impede à transversalidade do direito
fundamental a propriedade quilombola em se correlacionar com outras previsões
constitucionais arroladas na CRFB/88, servindo como exemplo a necessidade de
diálogo com o art. 215 e 216 da referida norma, visto que trazem proteção cultural
e territorial dos grupos sociais inseridos no ordenamento jurídico pátrio510, bem
como com o direito internacional em curso, ao aplicarmos a fundamentação da
OIT 169 em prol do grupo social aqui analisado.

507
Idem, Ibidem, p. 119.
508
SOUZA FILHO, op. cit., 2013. p. 2150
509
Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Popular. Petição nº 3.388/RR. Requerente:
Augusto Afonso Botelho Neto. Recorrido: União. Relator: Ministro Carlos Ayres Britto. pp. 229-881.
Brasília, 19 de março de 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.
asp?id=603021&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20Pet%20/%203388>
510
TRECCANI, Girolamo Domenico. Terras de quilombo: caminhos e entraves do processo
de titulação. Belém: Secretária Executiva de Justiça, 2006. Projeto Raízes. p. 10
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2.2.1. CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DOS REMANESCENTES DE
QUILOMBO
A conceituação técnica dos remanescentes de quilombo em uma
abordagem prática pode ser definida como grupos sociais oriundos das tensões
causadas por um processo prolongado de repressão escravista e resistência
expressa a uma dominação física deliberada, entretanto, compreende-se que o
elemento caracterizador determinante é a análise do fenômeno cultural advindo
da contextualização histórica que circundou os quilombolas511, ou seja, exclui-se
uma estipulação fechada e pragmática deste fenômeno, pois a autodeterminação
é o principal elemento a ser considerado na inclusão de um indivíduo como
integrante de uma comunidade remanescente de quilombo512. Portanto, não há
que se falar em agentes externos gerando requisitos para possibilitar a integração
de uma pessoa neste grupo social, pelo contrário, a própria comunidade deve
aceitar e reconhecer seus membros legitimando a perspectiva cultural e histórica
deste instituto para o ordenamento jurídico.
Reforça-se, dessa forma, que o conceito de remanescente de quilombo
é um processo de construção cultural que se respalda em um plano histórico
de resistência e evasão a uma subjugação de um indivíduo perante outro513não
existindo um modelo fechado de caracterização, pois há necessidade de aceitação
pelo grupo.
2.2.2. NATUREZA JURÍDICA DA POPRIEDADE E POSSE DAS COMUNIDADES
REMANESCENTES DE QUILOMBOLO
Uma das particularidades da propriedade quilombola é sua natureza jurídica
privada sobre um título coletivo514. Essa característica coletiva traz à tona um dos
objetivos fundamentais da criação deste instituto que é consolidar a concessão
da propriedade aos grupos heterogêneos que compunham as relações sociais e
de resistência515. No tocante à caracterização da posse dos remanescentes de
quilombos temos a posse quilombola como étnica e agroecológica516, portanto,
notabilizando-se pela sua essência como população tradicional baseando-se em
um sistema de sustentabilidade na exploração de recursos naturais e relação sui
generis com a terra. A posse agroecológica é uma especial forma de relação com
a terra, que compatibiliza a posse e restrições em defesa do meio ambiente, pois
toma por uso comum determinados bens ambientais com práticas de manejo
que permitem a sustentabilidade do uso dos recursos naturais517.
511
Idem, Ibidem. p. 11
512
ROCHA, Ibraim, et. al. Manual de Direito Agrário Constitucional: lições de direito
agroambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 105
513
TRECCANI, op. cit., p. 20
514
ROCHA, et. al., op. cit., p. 102
515
TRECCANI, op. cit., p. 16
516
ROCHA, et. al.,op. cit., p. 99
517
Idem, Ibidem., loc. cit.
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Frisa-se, dessa forma, o enfoque de democratização da propriedade
utilizada pelos grupos tradicionais que se enquadram na categoria de posse
agroecológica. Há que se falar em um desenvolvimento relacional diferenciado
que encontra resguardo jurídico na Constituição Federal de 1988, tanto em seu
artigo 225 em seara ambiental, como na perspectiva cultural dos artigos 215
e 216, também da CRFB/88, que visam a proteção dos elementos culturais
nacionais.
2.2.3. O ARTIGO 68 DO ADCT: RECONHECIMENTO CONSTITUCIONAL A
PROPRIEDADE QUILOMBOLA
Um marco na luta das comunidades remanescentes foi a promulgação
do art. 68 do ADCT518, que elevou o reconhecimento a propriedade privada
quilombola a status constitucional exigindo, inclusive, atuação estatal na busca
para concretização desta dívida histórica com esse grupo social519. Percebe-se,
portanto, não só o reconhecimento da necessidade de atuação na busca da
titulação para os interessados legítimos, como devem apresentar uma efetividade
plena, pois está prevista no ADCT que, como a literalidade do instituto nos
fornece, possuem a característica de serem transitórias, portanto, o processo
de titulação deve ser realizado e concluído para a garantia efetiva do direito
fundamental quilombola520.
O reconhecimento do direito quilombola como fundamental se sustenta
na constitucionalidade de sua previsão e consagra-se no ordenamento jurídico
brasileiro como direito étnico521. Soraia da Rosa Mendes522 se pauta por essa
caracterização: “O art. 68 do ADCT precisa ser compreendido como norma
de direito fundamental que não apresenta qualquer marco temporal quanto à
antiguidade da ocupação”. Nota-se, portanto, que tal norma é o pilar que forneceu
a legitimação ao direito a propriedade pelas Comunidades Remanescentes de
Quilombo.

518
Cf. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 68.
ADCT. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
519
CHASSIN, Ana Carolina da Matta. Direitos Étnicos, Conflitos Fundiários: a judicialização
da dispusta por territórios quilombolas. In: Seminário Repensando o Acesso à Justiça no Brasil.
2010, Belo Horizonte. Belo Horizonte: Observatório da Justiça Brasileira, 2010. Disponível em
http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/sites/default/files/direito_etnicos_conflitos_
fundiarios_ana_chasin_2010_.pdf. Acesso em 10 mar 2015. p. 8
520
Cf. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º,
§2º. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
521
TRECCANI, op. cit., p. 10
522
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Parecer Consultoria Jurídica.
Coordenadoria-Geral Agrária, de Processos Judiciais e de Pesquisas Jurídicas (CGPJPJ)/MDMA/
Nº 021/2006 (SRM). Parecerista: Soraia da Rosa Mendes.. Brasília, 12 de maio de 2006.
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2.3. CONVENÇÃO 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
O desenvolvimento das relações internacionais é fundamental para o
reconhecimento, ampliação e proteção de direitos atinentes aos povos indígenas
e tradicionais. O dialogo entre países e o fortalecimento do direito internacional
através de tratados, convenções, entre outros instrumentos legitimadores de
garantias tem se mostrado uma ferramenta determinante na evolução da defesa
dos grupos com menor capacidade de representação jurídica tanto em âmbito
doméstico como de política externa. Tal assertiva se respalda, por exemplo, na
análise dos países que ratificaram a Convenção 169 da OIT, pois como afirma
Christian Courtis523 a região da América Latina e do Caribe registrou o maior
número de ratificações graças à presença expressiva de população indígena e a
presença de um fenômeno social multicultural nestas regiões, como se observa,
através do reconhecimento Constitucional dos direitos das Comunidades
Remanescentes de Quilombo como mencionado anteriormente.
2.3.1. BREVE HISTÓRICO
A Convenção estabelece uma garantia fundamental aos povos indígenas
e tribais que inaugura uma relação de poder-dever do Estado em relação a
estes indivíduos524, logo, ao prever em seu corpo normativo institutos como
a autoidentificação525, a consulta prévia e a responsabilidade do Governo em
atuar em conjunto para possibilitar a resguarda dos direitos fundamentais
desta parte da população estabelecem um novo patamar de proteção com o
diálogo internacional no combate às desigualdades multiculturais. Dessa forma,
consolida-se como ferramenta crucial na defesa atual desta parcela populacional
fragilizada.
A construção histórica que levou ao reconhecimento da ampla variedade
de garantias estabelecidas na OIT 169 nos remete a momentos cruciais no
âmbito geral da defesa dos direitos humanos como a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, proclamada em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948 que
positivou liberdades fundamentais526 e estabeleceu uma compreensão basilar
que forneceu o corpo argumentativo necessário para a formação do cenário atual
de maior proteção e reconhecimento de garantias para indivíduos culturalmente
523
COURTIS, Christian. Anotações Sobre Aplicação da Convenção 169 da OIT Sobre Povos
Indígenas por Tribunais da América Latina. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos
[online]. 2009, vol.6, n.10, p. 52-81. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1806-64452009000100004&lng=en&nrm=iso. Acesso em 13 mar. 2015. p. 58
524
DUPRAT, Deborah. A convenção 169 da OIT e o Direito à Consulta Prévia, Livre e
Informada. Revista Culturas Jurídicas, Rio de Janeiro, Vol 1, Núm. 1, .pp. 51-72, 2014. Disponível
em <http://www.culturasjuridicas.uff.br/index.php/rcj/article/view/54/4>. Acesso em 20 fev. 2014.
p. 58
525
Cf. BRASIL. Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, que promulga a Convenção 169 OIT.
Art. 1º da Convenção. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/
decreto/d5051.htm>.
526
MAZZUOLI; TEIXEIRA. Op. cit., p. 204
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distintos como indígenas e os remanescentes de quilombo. Logo, entendemos
que o debate jurídico internacional ao estar em constante debate fornece
progressivamente uma maior capacidade de proteção no âmbito doméstico dos
países dispostos a ingressar no debate dos direitos humanos e fundamentais.
2.3.2. APLICAÇÃO DA OIT 169 NO DIREITO BRASILEIRO
A OIT 169 foi ratificada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto
Legislativo 143/2002 como mencionado anteriormente e concedeu um alto
respaldo jurisdicional, inicialmente, a população indígena. Destacam-se a aplicação
da consulta prévia e o processo de autodeterminação como peças cruciais para
um fortalecimento do vínculo governamental com as causas multiculturais527,
estando ambos previstos no corpo da Convenção. A autodeterminação tornouse um elemento fundamental na construção do procedimento de concessão dos
títulos de propriedade privada as comunidades remanescentes de quilombo,
havendo um grande avanço em âmbito estatal destacando-se o Estado do Pará
como o ente público com maior concessão de títulos atualmente no Brasil528,
este instituto se notabiliza pela abrangência para sua caracterização, pois tanto
a definição de povos indígenas como a de povos tribais é bastante aberta529, há
dessa forma uma concentração de análise na distinção comportamental destes
grupos e a sua consciência de identidade própria, evitando-se uma imposição
governamental para estabelecer as características destes povos.
Outrossim, questão fundamental foi o surgimento da consulta prévia
como mecanismo real de proteção e de legitimação do diálogo jurídico com as
populações afetadas dentro do território nacional, pois estabelece a oportunidade
de fala desses povos para a tomada de decisões sobre atos que afetem direta ou
indiretamente seu território, portanto, busca-se um acordo entre partes através
de um processo informativo, democrático e culturalmente situado530. A consulta
prévia no ordenamento jurídico brasileiro no tocante as populações indígenas
possui caráter vinculante, logo, é fundamental o seu estabelecimento para a
legitimidade de qualquer procedimento que afete território protegido531.
Quando ocorre o desrespeito a esta etapa procedimental, existe a
possibilidade de responsabilização por danos praticados pelo agente comissivo,
haja vista a violação de prerrogativa devidamente estabelecida pela OIT 169.
Pelo exposto e pela previsão de proteção as comunidades remanescentes de
quilombo, por se enquadrarem na categoria de povo interessado, posiciona-se
pela necessidade de obrigatoriedade de aplicação dessa consulta também, aos
remanescentes pela previsão expressa do artigo 7º da Convenção 169532. Portanto,
527
528
529
530
531
532

DUPRAT, op. cit., loc. cit.
TRECCANI, op. cit., p. 255
DUPRAT, op. cit., p. 59
DUPRAT, ibidem.
Idem, ibidem, loc. cit.
Cf. BRASIL. Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, que promulga a Convenção 169 OIT.
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eventual violação geraria, por conseguinte, a responsabilidade e a necessidade
de reparação em favor desse grupo social.
Reitera-se que tanto a autodeterminação como a consulta prévia são
partes fundamentais para a legitimidade de processos que interfiram na realidade
das populações tradicionais e indígenas, havendo amparo jurisdicional a esses
grupos sociais quando diante de violações de tais requisitos.
A título exemplificativo, nota-se que como reflexo desse respeito ao
preceituado pela OIT 169 adveio com o Decreto nº 767 do Estado do Pará, de 20
de Junho de 2013 que regula a questão da consulta prévia, livre e informada a
Comunidade Remanescente de Quilombo de Cachoeira Porteira533, comprovandose a aplicação atual em âmbito do direito dos remanescentes no plano jurídico
brasileiro. Esta previsão normativa no Estado do Pará consolida-se como
importante ato legitimador do respeito à concessão da prerrogativa da consulta
prévia aos povos tradicionais e estabelece-se como mais um ato de vanguarda
desse Ente Federado em prol destes grupos sociais. Reitera-se, portanto,
a efetividade desse documento internacional para abarcar as comunidades
remanescentes de quilombo no rol de resguarda constitucional da consulta para
destinação e tomada de decisões que afetem seus direitos.
3. A EXTENSÃO DOS DANOS AMBIENTAIS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA
DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
A proteção do meio ambiente é uma preocupação global. Mesmo que
o Estado brasileiro tenha tutela jurídica específica sobre o assunto e que seus
Tribunais Superiores tenham decisões sobre o tema, ainda é importante ter
conhecimento das decisões da CIDH, a qual tem jurisdição contenciosa sobre o
Brasil534 em casos de violação de direitos humanos, no sentido de ampliar o olhar
sobre o assunto a partir da análise de suas teorias, no intuito de se criar uma rede
interamericana de proteção ao meio ambiente.
A violação à consulta prévia é problema de extrema relevância ao afetar
povos indígenas e quilombolas, entretanto a construção argumentativa jurídica se
dá principalmente em relação aos povos originários. Nesse sentido, para aplicar
esse direito aos remanescentes de quilombos é preciso saber quais argumentos
estão sendo utilizados para proteção de um grupo tradicional.
Conforme o Relatório Anual de 2013 da CIDH, o seu então Presidente
Diego García-Sayán, celebrou um acordo com o Brasil através do Ministério da
Art. 7º da Convenção. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/
decreto/d5051.htm>
533
Cf. BRASIL. Decreto Estadual nº 261, de 22 de novembro de 2011. Institui a Política
Estadual para as Comunidades Remanescentes de Quilombos no Estado do Pará e dá outras
providências. Disponível em:< http://www.idesp.pa.gov.br/index.php/consulta-previa>
534
Cf. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 5,
§3º. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
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Justiça, para traduzir para a Língua Portuguesa as principais decisões do Tribunal
Internacional no intuito de difundir cada vez mais as decisões da Corte. Assim, o
Ministério da Justiça do Brasil, no ano de 2014, lançou uma coleção composta por
7 (sete) volumes, contendo as principais decisões da CIDH sobre cada matéria. A
saber, os volumes correspondem às matérias protegidas pela CIDH, quais sejam:
Direito à Vida, Anistia e Direito à Verdade; Direito dos Povos Indígenas; Direitos
Econômicos Sociais, Culturais e Discriminação; Direito à Integridade Pessoal;
Direito à Liberdade Pessoal; Direito à Liberdade de Expressão; Migração, Refúgio
e Apátridas.
Assim, para fins de coleta de jurisprudência da CIDH, acessou-se o sítio
eletrônico do Ministério da Justiça535, escolheu-se o volume 2 da obra traduzida,
qual seja “Direitos dos Povos Indígenas”, composto de sete julgados, quais
sejam: Caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua; Caso da
Comunidade Indígena Yake Axa Vs. Paraguai; Caso Yatama Vs. Nicarágua; Caso
do Povo Saramaka Vs. Suriname; Caso Chitay Nech e outros Vs. Guatemala; Caso
da Comunidade Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguai; Povo Indígena Kichwa de
Sarayaku Vs. Equador. Após a leitura de cada um, foram descartados cinco, por
não se aprofundarem no tema da extensão dos danos ambientais decorrentes da
ausência de consulta prévia.
Desse modo, foram selecionados para o presente artigo os casos da
Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua e o do Povo Indígena
Kichwa de Sarayaku Vs. Equador, que serão desenvolvidos a seguir.
3.1
CASO COMUNIDADE MAYAGNA (SUMO) AWAS TINGNI VS.
NICARÁGUA536
O referido caso tem início no litígio com base na Denúncia nº 11.577, a qual
foi recebida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em outubro
de 1995. No mês de junho de 1998, esta Comissão levou a demanda à CIDH,
colocando como réu o Estado da Nicarágua. A sentença de mérito e reparação
de danos data de 31 de agosto de 2001. O Tribunal foi composto por oito juízes,
havendo nos pontos resolutivos a concordância de sete deles e a discordância de
um, sendo este o juiz ad hoc, indicado pelo próprio Estado da Nicarágua.
O teor da Denúncia nº 11.577 girava em torno da alegação de que o Estado
da Nicarágua teria outorgado a uma sociedade empresária chamada “Sol del
Caribe, S.A.” ou “SOLCARSA” concessão para exploração de madeira em terras
ditas comunitárias, sem a realização de consulta prévia ao povo indígena Awas
Tingni, de etnia Mayagna, localizado na região da Costa Atlântica daquele país.
Tal povo é formado por cerca de 6oo (seiscentas pessoas), que sobrevivem da
535
Cf. BRASIL. Ministério da Justiça. http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/
sentencas-da-corte-interamericana
536
Cf. BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça, Comissão de Anistia, Corte Interamericana
de Direitos Humanos. Tradução da Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Direitos dos Povos Indígenas. Vol. 2. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. pp. 7-73
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agricultura familiar, coleta de fruta, cultivo de plantas medicinais, etc. Durante
a tramitação do pedido na CIDH, houve solicitação por parte da representação
indígena para que o Estado suspendesse qualquer tipo de concessão para área
em disputa, bem como tomasse medidas urgentes para demarcar as terras
indígenas e com isto diferenciá-las das demais terras estatais.
A demanda tinha por base a violação aos artigos 1, 2, 21 e 25, da
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (CADH). Ressalta-se que o art.
21 do mencionado documento internacional refere-se à violação ao direito de
propriedade, sobre o qual houve importantes argumentações jurídicas elaboradas
pelos juízes do tribunal internacional pertinentes à matéria da presente pesquisa.
A Corte argumenta que a leitura do art. 21 da CADH se dá à luz do art.
29.b, do mesmo diploma legal, devendo haver uma interpretação extensiva
sobre o assunto. Desse modo, os juízes entendem que, nos casos das terras
indígenas, é necessária a superação da noção clássica de propriedade para a
aplicação de uma “propriedade comunal”, a qual considera os direitos culturais
dos membros daquela sociedade, ou seja, há o reconhecimento da propriedade
coletiva, levando em consideração o direito costumeiro dos povos tradicionais.
Importante ressaltar que os indígenas também alegaram a violação aos
direitos à vida (art. 4, da CADH), proteção da honra e dignidade (art. 11CADH),
liberdade de consciência e de religião (art. 12 CADH), liberdade de associação
(art. 16, CADH), proteção da família, entre outros, os quais não foram apreciados
pela Corte no tocante à responsabilização do Estado, pois esta alegou que os
fatos não foram provados.
Como argumentos apresentados, ressalta o voto conjunto dos juízes
Cançado Trindade, Pacheco Goméz e Abreu Burelli, em que ficou consignado que
a extensão da relação dos Awas Tingni com as suas terras ultrapassava o caráter
de subsistência, abrangendo também o próprio desenvolvimento das famílias,
além dos aspectos culturais e religiosos. Mais do que isso, esses julgadores
enfatizaram o caráter intertemporal da proteção à cultura, a qual merece o
resguardo no sentido de ter o direito de ser vivenciada no presente, bem como
passada para as futuras gerações para se manter viva.
Esse grupo de juízes reconhece que “pela primeira vez, [a CIDH]
aprofunda na análise da matéria, em uma aproximação a uma interpretação
integral da cosmovisão indígena, como ponto central da presente Sentença”537.
Por fim, informa-se que os demais votos convergentes seguem a mesma tese
apresentada.
3.2. CASO DO POVO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. EQUADOR538
O presente caso tem início com a demanda nº 12.465, apresentada pela
537
538

BRASIL. Op. cit., 2014. p. 67
Cf. BRASIL. Op. cit., 2014. pp. 429-506
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Associação do Povo Kichwa de Sarayaku, juntamente com o Centro de Direitos
Econômicos e Sociais (CDES) e Centro pela Justiça e o Direito Internacional
(CEJIL), contra o Estado do Equador em dezembro de 2003. A Comissão
Interamericana levou a situação ao conhecimento da CIDH em abril de 2010. A
sentença de mérito e reparações data do dia 27 de junho de 2012.
Para fins de caracterização, conforme extraído do julgado a nacionalidade
Kichwa localizada na Amazônia equatoriana se subdivide em povo Napo-Kichwa
e Kichwa de Pastaza. Os pertencentes a este último grupo estão na região de
Pastaza e fazem parte de um grupo cultural falantes de Kichwa, provenientes
de uma mistura étnica entre os povos da região Norte do rio Bobonaza. Assim,
ressalta-se que este grupamento indígena chamado de Kichwa de Sarayaku é
de origem recente, pois apenas no ano de 2004, tal grupo foi reconhecido como
originário. É constituído por cerca de 1.200 habitantes, espalhados ao longo do rio
Bobonaza, com área demarcada correspondente a 135.000 hectares. Ademais,
informa-se que tem organização política própria, dispondo de uma Assembleia
Comunitária, denominada Tayja Saruta-Saraycu, responsável por decidir questões
relevantes que afetem seus territórios. No interior de suas terras, desenvolvem
agricultura familiar, reproduzindo práticas de cultivo passadas entre as gerações.
A denúncia surgiu em razão do Estado do Equador ter concedido na
década de 1990 autorização para a sociedade empresária CGC explorar e extrair
petróleo dentro do território do povo Kichwa de Sarayaku, sem haver qualquer
procedimento de consulta prévia aos índios, bem como sem o consentimento
destes. Ressalta-se que a CGC iniciou suas atividades petrolíferas, chegando,
inclusive, a utilizar explosivos de alta potência no interior dos territórios do povo
de Sarayaku. Tal fato criou uma situação de risco para a população, além de limitar
a subsistência, circulação e possiblidade de expressar sua cultura.
Desse modo, foi alegada perante a CIDH violação aos seguintes
dispositivos: art. 21, da CADH, correspondente à propriedade privada; arts. 4,
8 e 25, da CADH, significando a violação ao direito à vida; art. 22, da CADH,
relacionado à livre circulação; e art. 5, da CADH, referente à integridade pessoal.
Como argumento de mérito referente à violação do direito de propriedade
a CIDH reconheceu a inter-relação entre os índios de Sarayaku com suas terras e
com seus bens naturais ancestrais, incluindo nestes seus elementos incorpóreos.
Assim, reconheceu a posse coletiva sobre a terra, a qual é impassível de
individualização. Argumentou que olvidar as diversas formas de uso e gozo dos
bens, principalmente desconsiderando as tradições dos povos, seria admitir que
existe uma única forma de disposição dos bens, o que seria mera utopia dada
quantidade expressiva de diversas manifestações culturais diferentes existentes
no mundo.
Sobre a extensão da proteção desse tipo especial de posse, decorrente
da propriedade comunal, a CIDH considerou o território indígena um espaço
necessário para a manutenção da vida física e cultural dos povos. Mais que isso,
a proteção a esses espaços significaria garantir a segurança do controle e uso dos
recursos naturais, resultando na manutenção ao próprio direito à vida. Ressaltou
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ainda que tal proteção geraria a continuidade da cosmovisão indígena, a qual
possibilitaria que as futuras gerações tivessem o direito de viver conforme seu
modo de vida tradicional, a partir de elementos como “sua identidade cultural,
estrutura social, sistema econômico, costumes, crenças e tradições539” .
Por fim, a CIDH, por unanimidade de votos, concluiu que a violação ao
direito de propriedade comunal indígena causa como consequência a violação
ao direito à identidade cultural, à vida e a integridade pessoal, sendo o Estado do
Equador responsável por tais violações, devendo tomar medidas para neutralizar o
dano causado, além da obrigação de criar normas que visem aplicar efetivamente
o instituto da consulta prévia.
4.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL NO BRASIL

A responsabilidade civil ambiental é pauta basilar na condução
das relações jurídicas ambientais, haja vista seu caráter tanto repressivo
quanto preventivo no combate ao dano ambiental. Este instituto encontra-se
genericamente fundamentado no art. 14,§1º, da Lei nº 6.938/1981, e no artigo
225 da CRFB/1988540 que estabelecem a base legal que possibilita a reparação
tanto na esfera material como moral de lesões praticadas em detrimento do
Meio Ambiente. Nota-se, portanto, sua relevância no desenvolvimento do Direito
Ambiental por ser peça-chave na construção das relações jurídicas deste ramo.
O desdobramento do conceito de responsabilidade civil ambiental nos
fornece uma gama de elementos que vão muito além da compreensão basilar
de sua aplicação objetiva, existindo, atualmente, um aprofundamento tanto
jurisprudencial, representado principalmente pelos acórdãos do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), como doutrinário541 na construção respaldada deste instituto e
na condução das relações jurídicas afetadas.
4.1. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – TIPOS
Um entendimento básico na aplicação deste tipo de responsabilidade
é sua objetividade, ou seja, interligando pelo nexo causal uma ação ou omissão
com determinado resultado há respaldo para concessão de reparação do dano542.
Dessa forma, temos a base conceitual deste sistema, porém é um equívoco
acreditar que a objetivação desta responsabilidade fornece a completude deste

539
BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça, Comissão de Anistia, Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Tradução da Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Direitos dos Povos Indígenas. Vol. 2. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. p. 283
540
CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilidade civil pelo risco
ambiental. 2. Ed. rev., atual e ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 97
541
Cf. CARVALHO, op. cit., p. 107
542
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1990.
p. 25
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instituto em matéria ambiental543, pois como mencionado anteriormente existe
uma progressão do pensamento jurídico nesta seara. Destaca-se aqui no
desenvolvimento do presente trabalho as principais bases teóricas deste tipo
de responsabilidade e, portanto, sendo os principais elementos específicos
deste estudo: a teoria do risco integral e a teoria do risco criado, estas duas
espécies do gênero teoria do risco concreto que é, como citado anteriormente,
o modelo utilizado no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse ponto, ressalta-se
que o presente trabalho busca o desenvolvimento didático de tais teorias da
responsabilidade civil ambiental não se esmiuçando tanto no desenvolvimento
dos elementos gerais do instituto analisado.
Na primeira, tem-se a aplicação jurisdicional mais consolidada, ou seja,
predomina no ordenamento jurídico brasileiro a utilização da teoria do risco
concreto na responsabilidade civil por dano ambiental544. Entendemos que por
trabalhar uma conceituação mais garantidora possui maior aceitação na aplicação
tanto do Poder Judiciário como do posicionamento doutrinário.
Na segunda, há um posicionamento minoritário, talvez por se pautar em
uma menor proteção na resguarda ambiental o que, consequentemente, geraria
uma maior possibilidade de desconstruir a necessidade de reparação graças à
presença de excludentes da responsabilidade545. Esta teoria, inclusive, é basilar
para a fundamentação de um conceito novo na área ambiental, o Dano Ambiental
Futuro546.
4.2. CARACTERÍSTICAS
A teoria do risco integral se caracteriza pela inexistência de excludentes
da responsabilidade civil objetiva547, ou seja, existe um rigor máximo na condução
das relações jurídicas ambientais capazes de produção de dano ambiental,
logo, na hipótese de ocorrência de danos será atribuída ao agente causador à
necessidade de reparação independentemente de situações excepcionais. É o
caso, por exemplo, de uma empresa responsável pelo transporte de petróleo de
uma localidade para outra e que o veículo que realiza esse transporte explode
por uma causa de força maior despejando a substância no mar. Nesse caso, por
mais que não haja a atuação consciente do agente este não poderá se utilizar do
acontecimento excepcional para se escusar de sua responsabilidade. Percebese, portanto, que esse modelo teórico prega por um sistema mais rigoroso
buscando uma proteção mais efetiva ao Meio Ambiente.
Essa espécie teórica é a que prevalece, atualmente, no ordenamento
jurídico brasileiro para a condução jurisdicional do dano ambiental, principalmente
543
544
545
546
547

CARVALHO, op. cit., loc. cit.
CARVALHO, op. cit., p. 163
Idem, Ibidem, loc. cit.
Cf. CARVALHO, op. cit.
CARVALHO, op. cit., p. 165

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

em âmbito do STJ e dos Tribunais Regionais Federais, bem como é o
posicionamento predominante da doutrina ambiental nacional.
A teoria do risco criado, de outro lado, possui um posicionamento mais
brando, vez que em sua apuração admite excludentes de responsabilidade, já
que a responsabilidade do poluidor é atribuída por sua atividade, não podendo ser
imputados a estes prejuízos que não tenham ocasionados por essa atividade548.
Logo, existe a possibilidade dos empreendedores de atividades com alto potencial
lesivo conseguir afastar a necessidade de reparação por eventual dano ambiental
no caso de comprovação de ocorrência de excludente. Estas causas excludentes
apresentam um entendimento variado no plano internacional, entretanto, no
Brasil tem-se aplicado uma abrangência mais restritiva e, dessa forma, admitise apenas a força maior e fato de terceiro como elementos caracterizadores
deste instituto549. Percebe-se uma aplicação mais flexiva de reparação ambiental
sendo, por conseqüência, uma aplicação que resguarda os agentes que atuam
em áreas ambientais pois fornecem uma segurança jurídica ao empreendedor
acerca de suas possíveis responsabilizações550.
4.3. DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO – APLICAÇÃO PATRIMONIAL E
EXTRAPATRIMONIAL
Destaca-se no desenvolvimento do presente trabalho as hipóteses de
extensão do dano ambiental, o qual se subdivide em duas espécies: patrimonial
ou extrapatrimonial551. Ou seja, aplica-se a possibilidade de reparação tanto dos
danos que afetaram diretamente os sujeitos afetados em sua materialidade, como
pode se pleitear, também, a violação do seu campo abstrato, este comumente
denominado no ordenamento jurídico brasileiro de dano moral.
No patrimonial, deve-se levar em consideração a natureza do bem
ambiental lesado, portanto, há uma distinção da concepção clássica patrimonial
aplicada nas relações de direito civil ordinárias, pois ao falar em bem ambiental
enquanto macrobem leva-se em conta o interesse de toda coletividade. Já na
compreensão de microbem existe o desenvolvimento do dano dito material em
sua feição clássica oriunda do direito privado, vez que resguarda um interesse
individual de um indivíduo e um bem de seu domínio552. Portanto, dentro do
próprio dano patrimonial existe uma subdivisão do macrobem que se caracteriza
como bem de uso comum do povo de natureza transindividual, nos termos do
art. 225 da Constituição Federal e, dentro da questão micro do dano temos um
desenvolvimento de uma relação inteiramente privada, vez que não há abalo no
regular desenvolvimento das relações sociais públicas.
548
LUCARELLI, Fábio Dutra. Responsabilidade Civil por dano ecológico. In Revista dos
Tribunais nº 700. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994. p. 13
549
CARVALHO, op. cit., p. 165.
550
Idem, Ibidem, loc. cit.
551
Idem e Ibidem, loc. cit.
552
CARVALHO, op. cit., p. 145
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Em sua acepção extrapatrimonial o dano ambiental se caracteriza por
prejuízos praticados contra o indivíduo ou a sociedade, ou seja, possui tanto uma
aplicação individual como coletiva e fundamenta-se no prejuízo imaterial ao bem
ambiental553, ou seja, há a caracterização abstrata do prejuízo praticado por um
agente, a qual comumente é reflexa a própria ocorrência do dano material, porém
pode haver uma incidência sem necessariamente ter ocorrido o patrimonial. Seria
o caso do indivíduo que se encontra prejudicado em seu plano personalíssimo
pela degradação do ambiente em que habita, logo, o seu desenvolvimento
interno recebe ampla incidência prejudicial do meio que o circunda, havendo a
caracterização da possibilidade de reparação individual.
Caso de maior complexidade envolve o dano ambiental extrapatrimonial
coletivo, pois este traz comprometimento aos interesses não patrimoniais de
toda uma coletividade, logo, estabelece uma percepção de dano alargado que
afeta em maior escala a sociedade554, conforme os casos analisados na seção
anterior.
Trata-se de dano ambiental abstrato de aplicação extensiva. O direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado está ligado a um direito fundamental
de todos e se reporta à qualidade de vida que se configura como valor imaterial
da coletividade555. Destaca-se, por oportuno, que a ocorrência de um dano
extrapatrimonial não exclui a possibilidade de reparação cumulada pelo outro,
ou seja, no caso de ocorrência do dano coletivo é possível que uma pessoa
física busque a reparação em razão do prejuízo ocorrido, também, em sua
seara individual556. Assim, entende-se que os eventuais danos praticados pelo
desrespeito aos direitos indígenas e quilombolas acarretariam a possibilidade
de reparação patrimonial e extrapatrimonial analisando, obviamente, os casos e
suas particularidades fáticas.
5.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1. Os danos ambientais por ausência de consulta prévia são aplicáveis às
comunidades remanescentes de quilombo, todavia não há quantidade de
decisões capaz de criar entendimento jurisprudencial consolidado sobre o
assunto. Assim, por analogia, aplicam-se os critérios utilizados nas decisões
sobre povos indígenas aos coletivos quilombolas.
5.2. A CIDH entende que a extensão dos danos ambientais praticados por
ausência da garantia da consulta prévia deriva da violação ao direito à Propriedade
Comunal, portanto, pelo posicionamento da Corte há necessidade do respeito
por parte dos Estados jurisdicionados quanto à proteção às terras tradicionais e
553
LEITE, José Rubens Morato. 2003. Dano extrapatrimonial ou moral ambiental. In:
Dano Ambiental: Do Individual ao Coletivo Extrapatrimonial. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais. p. 268
554
CARVALHO, op. cit., p. 149
555
LEITE, op. cit. p. 269
556
Idem, Ibidem, loc. cit.
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os seus habitantes.
5.3. Embora a CIDH tenha entendimento nos casos estudados de aplicação na
reparação por dano ambiental em caráter estritamente coletivo, entende-se que
há possibilidade de reparação ambiental por dano individual, a depender do bem
jurídico lesado, por haver construção doutrinária sobre o assunto, bem como
respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.
5.4. Há crescente reconhecimento pelos juízes da Corte sobre a lesão a direitos
de natureza socioambiental, destacando-se o posicionamento recorrente à
temática indígena, a qual é predominante nos países latino-americanos. Essas
decisões influenciam os Estados jurisdicionados pela CIDH a elaborem políticas
públicas de proteção aos povos tradicionais.
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16. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA
CONSUMO SUSTENTÁVEL
MÁRCIA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
ALUNA DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PESQUISADORA DO GEDA-UFMG
VANESSA DE VASCONCELLOS LEMGRUBER FRANÇA
ALUNA DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PESQUISADORA DO GEDA-UFMG

1 Introdução
Ao passo que as nações mais desenvolvidas passam a adotar,
principalmente a partir do século XX, um modelo de produção hegemônica
capitalista, há redimensionamento da extensão da exploração privada de bens
e na acumulação de riquezas, com a consequente depredação da natureza.
Assim, o comportamento humano depredatório passa a se tornar nocivo ao meio
ambiente, em especial do ocidente.
A depredação de hábitats naturais, extinção de espécies animais e
vegetais, bem como a destruição de ecossistemas, desperdício de água e poluição
do solo são alguns exemplos de impactos que ameaçam a distribuição de bens
incipientes à qualidade de vida, tais como água e produção de alimentos. 557
A alta taxa de consumo humano nos coloca em colisão com o
desenvolvimento sustentável e, desta forma, os recursos naturais de nosso
planeta mostram-se cada vez mais escassos e finitos. Assim, a necessidade de
consumo sustentável e soluções industriais para diminuir a poluição tem se feito
cada vez mais necessária.
Nesse contexto de finitude dos recursos naturais e do aumento do
consumo, o Estado deve promover políticas públicas capazes de mitigar os efeitos
nocivos ao meio ambiente e o pagamento por serviços ambientais (PSA) mostrase como uma alternativa para induzir o consumo consciente na população.
O PSA visa a modulação de efeitos na sociedade ao incentivar práticas
preservacionistas e de conservação ao meio ambiente. O propósito inicial
deste artigo é apresentar um panorama nacional dos pagamentos por serviços
ambientais, identificar alguns dos principais PSA adotados pelos entes federados
557
PADILHA,Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais de Direito Ambiental. Campus
Elsevier – Campus Jurídico – p. 452.
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e pelo governo federal, apontando os efeitos sociais e econômicos desses
incentivos econômicos, além dos benefícios ambientais. Serão evidenciados os
motivos que fazem do PSA um instrumento ideal para políticas públicas.
Em seguida, será apresentada a correlação entre os projetos de lei nº
792/2007 e 3899/2012, ambas em tramitação na Câmara dos Deputados, que
visam instituir, respectivamente, a Política Nacional de Pagamentos por Serviços
Ambientais e a Política de Estímulo à Produção e Consumo Sustentáveis.
Por fim, serão discutidos parâmetros de consumo sustentável a partir
de orientações feitas pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor).
Desta forma, com o intuito de seguir as sugestões do instituto, serão propostas
três novas espécies de PSA para o consumo sustentável.
2 Pagamentos por serviços ambientais
Os estímulos econômicos para conservação ambiental tem grande
relevância na preservação e recuperação dos biomas e manutenção dos recursos
naturais, além de serem estratégicos no combate à pobreza nas comunidades da
zona rural (pequenos produtores rurais, comunidades extrativistas, indígenas, etc.).
Quando adotados como políticas públicas, têm a capacidade de complementar
ou reforçar os instrumentos de “comando e controle” tradicionalmente utilizados
pelo Direito Ambiental para materializar a proteção, conservação e a melhora dos
ecossistemas558.
Dentre as formas de incentivo econômico merece especial enfoque o
pagamento por serviços ambientais (PSA), que possui como definição transação
de natureza contratual mediante a qual o pagador de serviços ambientais –
Poder Público ou agente privado situado na condição de beneficiário ou usuário
de serviços ambientais, em nome próprio ou de uma coletividade – transfere
recursos financeiros ou outra forma de remuneração a um provedor desses
serviços – pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, grupo familiar
ou comunitário que, preenchidos os critérios de elegibilidade, mantém, recupera
ou melhora as condições ambientais de ecossistemas.559.
Têm se destacado mundialmente a comercialização de quatro serviços
ambientais com maior intensidade e frequência, quais sejam, carbono,
biodiversidade, água e beleza cênica. Cada sistema tem uma forma de pagamento
pelo serviço ambiental realizado, sendo que, nos sistemas de PSA-Carbono,
paga-se geralmente por tonelada de carbono não emitido para atmosfera ou
sequestrado. Nos sistemas PSA-Biodiversidade, paga-se por espécies ou hectare
de habitat protegido. Nos sistemas PSA- Água, paga-se pela manutenção ou
aumento da quantidade e qualidade da água. Nos sistemas de PSA-Beleza
558
SEEHUEN, Susan E.; PREM, Ingrid. Por que pagamentos por serviços ambientais?
Brasília: Biodiversidade, 2011, página 31.
559
Relatório da Comissão de Finanças e Tributação do PL 792/2007, p. 07, site: <www.
camara.gov.br>. Acesso em 04 de abril de 2015.

220

221

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

Cênica, paga-se por serviços de turismo e permissões de fotografia560.
A primeira experiência de PSA surgiu na Costa Rica no final da década
de 90, depois do país enfrentar as maiores taxas de desmatamento do mundo.
O tema ganhou força no Brasil ainda na década de 90, a partir da lei da Política
Nacional de Recursos Hídricos que instituiu a necessidade de pagamento por uso
da água e reinvestimento na própria bacia hidrográfica. Posteriormente, em 2003,
com a iniciativa do governo federal, começou um programa de desenvolvimento
socioambiental denominado Proambiente, visando compatibilizar a conservação
do meio ambiente a processos de desenvolvimento rural regional na Amazônia561.
Atualmente são diversas as iniciativas de PSA no Brasil, como por exemplo,
o Programa Bolsa Floresta no estado do Amazonas, criado em 2007, pioneiro
no pagamento de serviços ambientais para as populações que vivem em áreas
florestais da Amazônia, comprometidas em reduzir o desmatamento e valorizar
a floresta em pé; o Projeto Conservador de Águas no município de Extrema/
MG (rios que integram a bacia que fornecem água para Sistema Cantareira em
São Paulo), que determina a recompensa pelo serviço ambiental de adoção de
práticas de conservação do solo, com finalidade de abatimento efetivo da erosão
e da sedimentação562. O Ministério do Meio Ambiente identificou em 2010,
somente no bioma Mata Atlântica, quarenta projetos de produtores de água, 33
de mercado de carbono e cinco de biodiversidade563.
Outro importante PSA de âmbito federal é o Programa de Apoio
à Conservação Ambiental, conhecido como “Bolsa Verde” que concede
trimestralmente R$ 300,00 para famílias de assentados, ribeirinhos, extrativistas,
populações indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, que vivem
em situação de extrema pobreza (renda per capita mensal de até R$ 70,00).
Para receber os recursos, os beneficiados devem manter em bases sustentáveis
(inclusive economicamente) a cobertura vegetal de sua propriedade, explorar o
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis
e dos processos ecológicos, a biodiversidade e os demais atributos ecológicos 564
Em 2010 foi realizada uma pesquisa de iniciativa do Instituto Direito por
um Planeta Verde, através do Projeto “Sistemas Estaduais de PSA: diagnóstico,
lições aprendidas e desafios para a futura legislação”, para avaliar as experiências
e a efetividade da legislação de PSA em seis estados brasileiros (SP, MG, AM, AC,
ES e PR). De acordo com o relatório a pesquisa demonstrou que os programas de
560
SEEHUEN, Susan E.; PREM, Ingrid. Por que pagamentos por serviços ambientais?
Brasília: Biodiversidade, 2011, página 40.
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Diretrizes para a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais – publicado por
WWF Brasil (novembro/2014), p.18.
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TEIXEIRA, Carlos G. Pagamento por serviços ambientais de proteção às nascentes como
forma de sustentabilidade e preservação ambiental. 2011, página 182.
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Relatório da Comissão de Finanças e Tributação do PL 792/2007, p. 06, site:< www.
camara.gov.br> . Acesso em 04 de abril de 2015.
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Relatório da Comissão de Finanças e Tributação do PL 792/2007, p. 06, site: <www.
camara.gov.br>. Acesso em 04 de abril de 2015.
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PSA desenvolvidos foram capazes de induzir uma mudança de comportamento
nos beneficiários entrevistados, resultando no uso sustentável dos recursos
naturais e na conservação do capital natural. Assim, por exemplo, no Estado do
AC, o Programa Estadual de Certificação de Unidades Produtivas modificou o
sistema tradicional de agricultura adotado pelos beneficiários (produtores rurais
familiares), fazendo-os abandonarem o uso do fogo e substituindo-o pelo uso
de sistemas agroflorestais e outras técnicas como o “roçado sustentável”. Em
sentido similar, no Estado de MG, como consequência da adesão ao Programa,
os beneficiários manifestaram um aumento da sua consciência ambiental e
o abandono da queima de madeira para produzir carvão como fonte de renda
adicional. No Estado do ES, nas entrevistas feitas com os beneficiários, eles
fizeram questão de frisar que os ganhos eram visíveis, pois o corpo hídrico que
cortava sua propriedade parou de secar e a qualidade da água melhorou565.
Além do ganho ambiental, a pesquisa constatou vários efeitos positivos
de cunho social relacionados ao desenvolvimento de programas de PSA em
cada um dos Estados pesquisados. Ademais, em virtude da prioridade concedida
aos pequenos produtores familiares e comunidades tradicionais, percebese que os Programas, em sua maioria, têm um forte componente de inclusão
social e econômica, sem que isso comprometa seus objetivos ambientais. É
importante frisar que no caso do Estado do AM, a satisfação com o programa
não necessariamente encontra-se vinculada com o valor do incentivo monetário
recebido pelos beneficiários (considerado por eles como muito baixo), mas, sim,
com os incentivos não-monetários que receberam dentro do Programa Bolsa
Floresta, tais como radiocomunicadores, ambulâncias, barcos, geradores e
poços artesianos. A mesma situação foi verificada no Estado do AC, onde os
beneficiários atribuíram um valor bem maior aos incentivos não-monetários
por eles recebidos, tais como a construção de açudes, mudas de espécies
frutíferas, pequenos animais e insumos para a construção de galinheiro. Nos
programas com forte viés social, foi verificada a difusão do conhecimento de
novas técnicas sustentáveis, aumentando a segurança alimentar e econômica
dos beneficiários566.
A partir da experiência do Proambiente e de outras iniciativas privadas,
diversos projetos de lei sobre PSA foram propostos no âmbito da câmara dos
deputados, senado e na esfera estadual, além de serem abordados em diferentes
políticas, leis e programas governamentais. Ao mesmo tempo, foi através de
iniciativas locais, lideradas por estados, municípios, comitês de bacias e iniciativa
privada que as primeiras experiência práticas ganharam corpo. Atualmente,
levantamentos destacam que existem mais de 28 iniciativas, incluindo leis e
565
Relatório final - SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS:
Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação, Autores Guillermo Tejeiro e
Marcia Stanton, Organização Paula Lavratti, 2014, fls. 100 a 102.
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Relatório final - SISTEMAS ESTADUAIS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS:
Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação, Autores Guillermo Tejeiro e
Marcia Stanton, Organização Paula Lavratti, 2014, fls. 102 a 104.
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decretos identificados em níveis estadual e federal, assim como projetos de lei
federais ainda em discussão relacionados a PSA e REDD (Redução de Emissões
por Desmatamento e Degradação Florestal) aliados, sendo a maioria no Sudeste,
Sul e Norte do Brasil567. Com relação à instituição de um Plano Nacional de
Pagamento por Serviços Ambientais, tramita na Câmara dos Deputados o PL
792/2007 que define conceitos, objetivos, diretrizes e ações da Política Nacional
de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), institui o Cadastro Nacional de
Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA), o Programa Federal de Pagamento
por Serviços Ambientais (PFPSA) e o Fundo Federal de Pagamento por Serviços
Ambientais (FFPSA) e dispõe sobre os contratos de pagamento por serviços
ambientais568.
As modalidades de pagamento por serviços ambientais estão enumeradas
no artigo 8º do referido projeto de lei: pagamento direto, prestação à comunidade
de melhorias sociais previamente pactuadas, compensação vinculada a certificado
de redução de emissões por desmatamento e degradação, bem como outras,
que deverão ser definidas em regulamento.
3 Adoção dos Pagamentos de Serviços Ambientais na Política Nacional de
Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentável (PL 3899/2012)
Apesar do papel estratégico dos pequenos agricultores, comunidades
tradicionais rurais como por exemplo, as tribos indígenas e os quilombolas,
na preservação e recuperação da vegetação nativa, fato é que os grandes
demandantes e destinatários finais dos recursos naturais estão nos centros
urbanos. Isso fica evidente quando se reflete quem são e onde estão as pessoas
que estão gerando a demanda, leia-se consumidores, de bens produzidos pelas
atividades econômicas (agricultura, indústria, pecuária, etc.) e serviços (geração
de energia e abastecimento urbano). Além disso, a maior parte dos resíduos e
rejeitos sólidos que poluem os rios, a atmosfera e contaminam os solos resultam
do consumo das grandes aglomerações urbanas. Desse modo, o desafio a
que se propõe esta tese é justamente demonstrar a possibilidade de fomento
do consumo sustentável através de incentivos econômicos, em especial o
pagamento por serviços ambientais.
O consumo sustentável pode ser conceituado como: o uso de bens
e serviços que atendam às necessidades básicas, proporcionando melhor
qualidade de vida, com o menor uso possível de recursos naturais e materiais
tóxicos e a menor geração possível de resíduos e emissão de poluentes durante
todo o ciclo de vida do produto ou do serviço, de modo a não colocar em risco as

567
Marco regulatório sobre pagamento por serviços ambientais no Brasil / Organização de
Priscilla Santos; Brenda Brito; Fernanda Maschietto; Guarany Osório; Mário Monzoni. - Belém,
PA: IMAZON; FGV. CVces, 2012.
568
Diretrizes para a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais – publicado
por WWF Brasil (novembro/2014), p. 18.
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necessidades das futuras gerações569.
Corroborando a proposta da presente tese, já existe um projeto de lei
que pretende aliar consumo sustentável e o mecanismo de pagamento por
serviços ambientais. Trata-se do PL 3899/12, com o nome de Política Nacional à
Produção e ao Consumo Sustentável (PNECPCS), que encontra-se, atualmente,
em trâmite na Câmara dos Deputados, e tem o escopo de complementar outras
políticas públicas de descarte correto e incentivar adoção de práticas de consumo
e produção ecológicos, caso aprovado. Suas regras se articulam com outras leis
já aprovadas, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Mudança de Clima.
Alguns
objetivos
do
plano
são:
proteger
a
saúde
pública e preservar e melhorar a qualidade ambiental; criar
mecanismos de fomentos à produção e ao consumo sustentável;
estimular os consumidores a escolherem produtos que sejam produzidos
com base em processos ecologicamente sustentáveis; promover a redução
do acúmulo de resíduos sólidos, por meio da implantação da logística inversa;
incentivar a indústria da reciclagem e uso de matérias primas e insumos derivados
de materiais recicláveis e reciclados.
A compatibilidade entre os projetos de lei 792/2007 e 3899/2012 facilitam
a adoção de políticas públicas de pagamento de serviços ambientais relacionadas
ao consumo sustentável. Tanto o Projeto de Lei 792/2007 como o PL 3899/12,
nas atuais redações, adotam conceitos semelhantes do que seriam serviços
ambientais: “iniciativas individuais ou coletivas que favorecem a manutenção,
recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos”. A proposta de incentivar
economicamente a prestação dos serviços ambientais vêm contrapor a
ultrapassada concepção do sistema econômico e jurídico tradicional de que
os benefícios dos serviços ambientais não seriam considerados nas decisões
econômicas, pois não estariam inseridos num sistema de mercado, bem como,
de que os serviços ambientais seriam concebidos como externalidades e
possuiriam características de bens públicos570. Tal concepção dificulta a valoração
desses serviço, uma vez que sempre foram tidos como bens livres, sem custo ou
preço para o mercado econômico. No entanto, a atual visão sobre a natureza, é de
que a sua preservação, além de trazer benefícios ao homem, possui implicações
econômicas, jurídicas e sociais571.
Além disso, ambos os projetos fundamentam-se em princípios ambientais
comuns, de forma expressa (PL 3899/12), ou não (PL 792/07), quais sejam:
Prevenção e Precaução, Desenvolvimento Sustentável, Respeito às diversidades
locais e regionais, Desenvolvimento Sustentável e Protetor-recebedor (segundo
569
Definição dada pelo PL 3899/12, em seu artigo 2º, inciso I.
570
SEEHUEN, Susan E.; PREM, Ingrid. Por que pagamentos por serviços ambientais?
Brasília: Biodiversidade, 2011, p. 20.
571
TEIXEIRA, Carlos G. Pagamento por serviços ambientais de proteção às nascentes como
forma de sustentabilidade e preservação ambiental. 2011, p. 134.
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o qual aqueles que promovem ações direcionadas à conservação devem ser
ressarcidos por essa atividade). O próprio PL da PNPSA indica como serviço
ambiental a correta destinação de resíduos e rejeitos sólidos, que claramente é
uma forma de consumo sustentável. O artigo 5º do referido normativo estabelece
que o plano deve promover ações de triagem e coleta individual ou cooperativa
de resíduos sólidos recicláveis, visando à redução, em volume e peso, da sua
disposição final, ao aumento da vida útil dos aterros sanitários, à manutenção
de recursos naturais e à melhoria da qualidade do ar, dos recursos hídricos e
do bem-estar da população, observada a regulamentação da matéria pelo Poder
Executivo.
Vale ressaltar, que o PL 3899/12 prevê como instrumentos para o
estímulo à produção e ao consumo sustentável, além do PSA, incentivos fiscais,
financeiros e creditícios, investimentos em pesquisas e a criação do Selo Nacional
de Produção e Consumo Sustentáveis, sendo de suma importância a criação de
tal selo no estímulo de práticas de produção e consumo sustentáveis e na redução
do consumo de bens e serviços que não atendam a essas exigências. De acordo
com a proposta, as empresas que adotarem o selo até dia 31 de dezembro de
2016 poderão ter 10% de desconto no Imposto de Renda correspondente à
parcela do lucro proporcional ao faturamento obtido com a venda dos produtos
classificados com o selo de produção e consumo sustentáveis, em relação ao
faturamento total.
4 Consumo e desenvolvimento sustentável
O IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), fundado em 1987,
é a mais importante associação de consumidores do Brasil e visa, em suma, a
promoção da ética nas relações de consumo. A cartilha572 por ele lançada sobre
consumo sustentável traz parâmetros a serem seguidos para a sustentabilidade.
O desenvolvimento sustentável é aquele no qual a satisfação das
necessidades de uma geração não comprometerá as seguintes. Se o consumo de
uma população é desenfreado, não há como o desenvolvimento ser sustentável.
E, cientes de que os cidadãos estão consumindo 50% a mais do que o planeta é
capaz de repor, é necessário uma revolução na produção e no consumo, agindo,
de acordo com o IDEC, em pelo menos três frentes:
• mudando nossos hábitos cotidianos de consumo;
• demandando das empresas informação e produtos e serviços mais
sustentáveis para os consumidores;
• e exigindo dos governantes políticas públicas integradas que estimulem
padrões mais sustentáveis de produção e consumo.
É preciso alterar esse comportamento em favor de um consumo
572
Folheto Consumo Sustentável IDEC: CONSUMO SUSTENTÁVEL: O QUE FAZER POR
NÓS E PELO PLANETA. Site: < http://www.idec.org.br/uploads/publicacoes/publicacoes/folhetoconsumo-sustentavel.pdf>. Acesso em 30 de março de 2015.
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sustentável, adotando um conjunto de práticas relacionadas à aquisição de
produtos e serviços que tenham por objetivo diminuir os impactos causados
no meio ambiente. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, consumo
sustentável significa também garantir a todos o acesso a produtos e serviços de
qualidade que atendam suas necessidades básicas.
Constata-se, a partir da leitura da cartilha, que o consumidor deve
valer de suas prerrogativas enquanto cidadão de direitos para exigir do Estado
políticas públicas capazes de incentivar o consumo sustentável e evitar a
obsolescência programada dos produtos, ou seja, evitar a estratégia usada por
muitas empresas para que o produto por ela fabricado tenha vida útil mais curta
ou torne-se ultrapassado em pouco tempo, precisando ser substituído por um
novo. O cerne da cartilha é que a tomada de consciência do indivíduo em realizar
compras consciente possa estimular as empresas a produzirem apenas produtos
ecologicamente sustentáveis: a seletividade do consumidor seria a força motriz
para a transformação dos meios de produção poluentes.
Assim, cientes da importância do instituto e das informações da cartilha,
as sugestões serão paradigmas para o desenvolvimento de ideias de PSA para
consumo sustentável.
5 Sugestões de PSA para o consumo sustentável
Sabendo da importância de políticas públicas para o consumo
sustentável, serão propostas três ideias de pagamentos por serviços ambientais
com o intuito de promover o consumo sustentável. Salienta-se que as propostas
serão apresentadas com o principal objetivo de evidenciar a possibilidade e
a vantajosidade de se adotar o instrumento do PSA no fomento de práticas
sustentáveis pelos consumidores, de forma a incentivar a prestação de serviços
ambientais também nas áreas urbanas.
A primeira terá como enfoque a compra de automóveis e parâmetros de
baixa poluição e bom aproveitamento de combustível. Um PSA com este viés se
mostra cada vez mais inerente, visto o aumento da frota de carros no Brasil que,
atualmente, chega a 1 veículo a cada 4 habitantes573.
Os principais objetivos desse primeiro projeto de PSA são a redução
da poluição automobilística, o melhor aproveitamento dos combustíveis por
quilômetro rodado e o incentivo para que as empresas desenvolvam veículos
cada vez mais ecologicamente viáveis.
O incentivo seria concedido aos consumidores que adquirissem um dos
trinta modelos de carro constantes em lista elaborada. O estado pagaria de 2 a
5% do valor total do veículo ao comprador, na medida em que este efetuasse as
transações monetárias.
573
Reis,Thiago. Com aumento da frota, Brasil tem 1 veículo para cada 4 habitantes. G1. 10
de março de 2014. Site: < http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/03/com-aumento-da-frota-paistem-1-automovel-para-cada-4-habitantes.html>. Acesso em 02 de abril de 2015.
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Para mensurar quais modelos de carros seriam aptos ao incentivo, seria
utilizado um modelo parecido com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular
(PBEV) do Inmetro, que leva em conta a otimização do uso de combustível pelo
automotor.574
O PSA não seria passível a todos os consumidores, mas apenas aqueles
que estivessem adquirindo o automóvel como primeiro veículo automotor da
unidade familiar. Para atestar o fato seria exigido o Imposto de Renda do exercício
financeiro anterior.
Como segunda proposta de pagamento por serviços ambientais, indicase uma política pública voltada para o descarte de pilhas e baterias. Apesar da
existência da lei 11.187/97 no âmbito do estado do Rio Grande do Sul e a proposta
de Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)575 sobre o
assunto em pauta, não há grandes incentivos nesse sentido não obstante sua
importância.
As pilhas e baterias de uso doméstico representam perigo se descartadas
sem zelo e quando o líquido do interior vaza, uma vez que em sua composição são
encontrados metais pesados e nocivos à saúde humana como cádmio, chumbo
e mercúrio. Esses agentes podem evidenciar câncer e mutações genéticas. O
líquido do interior das pilhas e baterias não é biodegradável e pode contaminar o
solo e lençóis freáticos, prejudicando a agricultura e hidrografia.576
Mediante o exposto, sugere-se que, por exemplo, a cada 08 pilhas
levadas pelo consumidor ao local apropriado de descarte reconhecido por
entidade governamental, seriam ganhas outras 02 novas pilhas. O quantitativo de
pilhas e baterias pode mudar de acordo com a concentração de agentes nocivos
presentes e outros gastos com a fabricação das mesmas. O descarte também
atentará se são feitas de chumbo ácido ou níquel-cádmio.
Além do benefício diretamente advindo do descarte apropriado das
pilhas e baterias, tem-se também que o consumidor iria voltar suas compras
apenas para os objetos reconhecidos pelo INMETRO. Uma vez que pilhas e
baterias sem o selo de certificação não entrariam na política de PSA, elas teriam
a expressividade de mercado reduzida.
Uma terceira proposta de PSA seria o incentivo econômico para a
aquisição de painéis fotovoltaicos geradores de energia solar para residências,
através de uma política de custeio do Governo Federal com recursos advindos
do Fundo Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, este já previsto no PL
792/07. Sugere-se para tanto, o custeio de 30% do valor do painel fotovoltaico.
574
INMETRO. Programa Brasileiro de Eiquetagem Veicular. Site: <http://www2.inmetro.gov.
br/pbe/novidades_detalhe.php?i=Mw==>. Acesso em 01 de abril de 2015.
575
Proposta de Resolução CONAMA. Site: <http://www.prdf.mpf.mp.br/responsabilidadesocioambiental/gesto/arquivos_site_gesto/legislacao_resolucao_descarte_pilhasbaterias.pdf>.
Acesso em 04 de abril de 2015.
576
MUNDO EDUCAÇÃO. Site:< http://www.mundoeducacao.com/quimica/descartecorreto-pilhas-baterias-usadas.htm> . Acesso em 04 de abril de 2015.
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A título ilustrativo, um painel Solar Fotovoltaico Policristalino de 140W Kyocera
Solar – KD140SX-UFBS, que custa, em média R$ 900,00577, seria vendido à R$
630,00 ao consumidor pessoa física, devendo esta estar cadastrada junto ao
Cadastro de Incentivo à Autonomia Energética (a ser criado). O governo ao final
de determinado período, mediante comprovação da venda pela loja credenciada
repassaria tal valor à empresa.
No atual contexto de crise hídrica e energética, a adoção de energia
alternativa, como por exemplo, a solar, que pode ser produzida pelas pessoas
comuns em suas próprias residências, de forma a reduzirem sua dependência
da energia elétrica advinda, em grande parte, de hidrelétricas, também se
configuram em serviço ambiental. Os impactos ambientais e sociais causados
pela construção de hidrelétricas para suprirem o aumento de demanda de
energia elétrica são imensuráveis. Além disso, o recurso água tem demonstrado
sua fragilidade no contexto de mudanças climáticas atuais, de má gestão pelos
governos e mau uso da água pela sociedade como um todo. Os corpos d’água
não estão conseguindo se recuperar de forma à poder atender à desenfreada
demanda humana, ocorrendo casos de falta desta até para as necessidades
mais básicas. É diante dessa realidade nacional que o poder público precisa atuar
para incentivar a diversificação da matriz energética, a começar pelo incentivo à
energia solar.
A geração de energia elétrica através dos sistemas fotovoltaicos tem
emissão mínima de dióxido de carbono. Porém, o custo da energia solar no Brasil
ainda é um grande impeditivo da popularização desta fonte de energia limpa.
Para o consumo médio de residências brasileiras de 250 kWh de energia por
mês são necessários oito painéis para abastecer completamente a casa e um
custo de instalação médio de 15 a 20 mil reais para a aquisição de painéis solares
de silício cristalino e filmes finos, os mais comuns no mercado. A estimativa de
retorno do investimento era de até 10 anos, após a redução do preço da energia
elétrica, o retorno financeiro pode demorar um pouco mais, e chegar a 15 anos.
Hoje, essa fonte de energia é comumente utilizada em locais distantes das
linhas de transmissão e distribuição de eletricidade. Algumas fazendas possuem
sistemas fotovoltaicos, pois os investimentos para trazer a rede elétricas são
equivalentes à instalação das placas de coleta de energia solar. Algumas casas
e edifícios também já aderiram a esse sistema, pois produzindo-se a energia
utilizada, essas construções têm autonomia energética. Em Israel, o uso de
energia solar é obrigatório e faz parte do projeto de construção de casas578.
O Brasil é visto por grupos nacionais e estrangeiros como um dos
mercados potenciais relevantes para a implantação de tecnologias de geração
577
http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDProduto,3742283,painelsolar-fotovoltaico-painel-de-100w-a-145w-painel-solar-fotovoltaico-policristalino-de-140w-kyocerasolar---kd140sx-ufbs
578
ROCANGLIO, Cynthia - “Desenvolvimento Sustentável”, Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2012,
p. 64.
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solar, levando em conta três principais fatores: intensa irradiação solar, recente
regulamentação da Aneel e a proximidade da paridade de rede em todo o território
nacional579.
Se a falta de financiamento é um dos principais motivos apontados como
entrave para a aquisição de painéis, o avanço das tecnologias traz a promessa
de redução dos custos. Segundo o pesquisador do Laboratório de Planejamento
Energético (Labplan) da Universidade Federal de Santa Catarina, Ricardo Rüther,
existe cerca de mil tecnologias em desenvolvimento na área. Rüther acredita
que é necessária uma expansão do uso da energia para o barateamento dos
custos.580
Enquanto a redução de preços dos painéis e a criação de linhas de
financiamento não acontecem, uma resolução da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) que entrou em vigor no final do ano passado pode estimular a
aquisição dos painéis. A resolução 482/2012 possibilita o abatimento da conta de
energia pela carga excedente gerada.Com a nova regra, o consumidor interessado
em investir em painéis solares deverá entregar seu projeto à concessionária
responsável pela distribuição de energia na região, e aguardar cerca de 90 dias
para que sua mini geração seja autorizada. Depois disso, será possível fazer a
ligação na rede elétrica. Também serão necessários a compra de inversores de
frequência e um novo relógio, que passe a medir a entrada e saída de energia
elétrica581.
Entretanto, de forma a tornar efetivo o acesso à energia solar e mais
democrático é dever do Estado possibilitar que pessoas de variadas classes
possam adquirir as placas fotovoltaicas através de uma política de redução do
seu preço. Como já foi dito, a tendência é que o preço da referida tecnologia caia
na medida em que há o rápido avanço tecnológico, porém, não há como prever
em quantos anos esse preço estará acessível à grande parte dos brasileiros,
justificando, portanto, a aplicação do PSA para incentivar a aquisição das placas
e a popularização da energia solar. Outro efeito positivo disso seria que, com
a criação de um mercado consumidor massivo dessa tecnologia, o mercado
brasileiro seria motivado à desenvolver e se especializar com tecnologia própria
para produzir em larga escala os equipamentos solares e atender à demanda
interna sem a necessidade de importar tais equipamentos de outros países.
6 Conclusões Articuladas
6.1 O pagamento por serviços ambientais tem grande relevância na preservação
e conservação dos biomas, mas pode ter sua importância elevada caso seja ins579
Desenvolvimento tecnológico e inserção da energia solar no Brasil Alexandre Siciliano e
Paulo Gustavo Fuchs – Revista BNDS, dezembro de 2013.
580
Reportagem “Energia solar sai caro na casa toda, mas vale para esquentar chuveiro” de
autoria de Juliana Passos, publicado no site UOL, 18/03/2013.
581
Reportagem “Energia solar sai caro na casa toda, mas vale para esquentar chuveiro” de
autoria de Juliana Passos, publicado no site UOL, 18/03/2013.
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trumento de políticas públicas de maior abrangência, tanto na zona rural quanto
urbana.
6.2 Os programas atuais de PSA têm apresentado, além de benefícios ambientais, efeitos positivos de cunho socio-econômico para as comunidades que são
alvo desse tipo de política pública, destacando-se a expansão de técnicas sustentáveis, que aumentam a segurança alimentar.
6.3 Um avanço legislativo que se pode apontar é a adoção pelo projeto de lei que
institui a Política Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis do
mecanismo de PSA como instrumento de preservação e melhora da qualidade
ambiental.
6.4 Tendo em vista a alta taxa de consumo humano que coloca em cheque
os recursos naturais, a cartilha do IDEC para o desenvolvimento sustentável
abarca pilares que podem ser base para a implementação de novos PSA com o
intuito de incentivar o consumo consciente.
6.5 Além dos benefícios diretos do PSA (sociais, econômicos e ambientais) tal
instrumento tem a capacidade de democratizar o acesso às tecnologias sustentáveis, por meio da popularização de preços, ao fomentar e custear parcialmente
as mesmas.
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17. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR APLICADO
À RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PÓS-CONSUMO:
UMA ANÁLISE DO NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE
VIDA DOS PRODUTOS
MARIA LUIZA FREIRE MERCÊS
Estudante da Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio) e Pesquisadora de Iniciação Científica582
DANIELLE DE ANDRADE MOREIRA
Professora de Direito Ambiental e do Programa de Pós-Graduação em Direito
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
1. Introdução
No contexto da sociedade de consumo contemporânea, caracterizado
pelo grande crescimento populacional e pela adoção de padrões de consumo
insustentáveis, é inevitável a produção de resíduos em quantidades exorbitantes
de características cada vez mais complexas. Além do volume de resíduos gerados,
suas características intrínsecas tornam ainda mais complexa a definição e a
implementação de medidas que garantam sua destinação final ambientalmente
adequada.
As dificuldades técnicas e financeiras relacionadas à sua destinação,
demonstram a necessidade de garantir existência e aplicação de instrumentos
jurídicos eficazes na gestão de resíduos especiais pós-consumo, estes entendidos
como aqueles que, “em razão do volume em que são produzidos e/ou de suas
propriedades intrínsecas, exigem sistemas especiais de acondicionamento,
coleta, transporte, destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente”;
ou seja, produtos e embalagens que, “após o encerramento de sua vida útil,
por suas características e/ou volume, necessitam de recolhimento e destinação
específica”.583
Para que a gestão efeiciente desses resíduos seja alcançada, é fundamental
o estabelecimento de critérios para a identificação dos atores envolvidos
582
Este texto faz parte de pesquisa de iniciação científica desenvolvida no âmbito do Setor
de Direito Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur) da PUC-Rio,
orientada pela Professora Danielle de Andrade Moreira.
583
MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo:
prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. 1ª. ed. São Paulo: Letras
Jurídicas; Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 5.
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na questão e a definição de suas responsabilidades. Para isso é necessário
compreender a amplitude do princípio do poluidor-pagador e sua orientação de
promover a internalização das externalidades ambientais negativas.
A partir deste estudo do amplo conceito do princípio do poluidor-pagador,
serão melhor compreendidas as externalidades ambientais negativas e,
consequentemente, analisadas algumas propostas para sua correção, passando
pela necessária identificação de quem é e o que “paga” o poluidor.
Para este fim, será necessário definir quem são os atores que integram
a cadeia de produção e consumo de bens que geram resíduos especiais pósconsumo. Neste conjunto de atores estão incluídos os milhões consumidores,
os milhares de comerciantes, as centenas de distribuidores e os produtores
(fabricantes ou importadores). A importância de ter esses atores bem definidos
é demonstrar que enquanto a sociedade como um todo é prejudicada pela perda
de qualidade de vida e degradação dos recursos ambientais decorrente dos
danos ambientais gerados pelo descarte inadequado dos resíduos especiais pósconsumo, os atores sociais que produziram tais resíduos se beneficiam com a
utilização da degradação que causam a custo zero.
O equacionamento desta questão pode ser alcançado pela adequada
aplicação do princípio do poluidor-pagador, garantindo-se a internalização das
externalidades ambientais negativas; ou seja, os custos – de natureza preventiva
e reparatória – dos processos de produção e consumo de bens geradores de
resíduos especiais pós-consumo devem ser computados pelo poluidor (ou
potencial poluidor) como custos de produção.
Neste sentido, são necessários instrumentos que compilam o responsável
promover a gestão de danos ambientais pós-consumo, de forma que se
concretizem os objetivos preventivos e reparatórios do princípio do poluidorpagador.
Tendo em vista que, na prática, tem sido dada uma aplicação limitada
ao princípio do poluidor-pagador (com foco em seu viés reparatório), há que
se identificar mecanismos, presentes no sistema jurídico brasileiro atual, que
garantam, além do foco na reparação, a responsabilização preventiva daqueles
que exerçam atividades potencialmente poluidoras.
Trata-se da responsabilidade ambiental pós-consumo que, como uma
das medidas a serem implementadas para fazer face à questão, é orientada
pelo princípio do poluidor-pagador e voltada para a imposição ao fabricante
ou importador de produtos cujo consumo resulte em resíduos especiais pósconsumo, da obrigação de promover o recolhimento, o armazenamento e
a destinação final destes resíduos, por meio de reutilização, reciclagem ou
disposição final ambientalmente adequada; além da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos ambientais.
O Brasil desenvolveu, ao longo dos últimos anos, alguns diplomas legais
voltados para a promoção da responsabilidade ambiental pós-consumo, dentre os
quais merece destaque a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída
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pela Lei 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404/2010.
O presente trabalho pretende identificar o nível de implementação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos prevista na
PNRS, em especial dos sistemas de logística reversa a serem estruturados e
operacionalizados pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
de determinados resíduos especiais pós-consumo.
2. A sociedade no final do Século XX e início do Século XXI: mudanças
paradigmáticas
O ser humano atinge seu ápice de mudança social e econômica depois
da segunda guerra mundial, e começa a sofrer de modo mais significativo
as consequências negativas do desenvolvimento tecnológico e científico
impulsionado a partir da Revolução Industrial. É certo que os êxitos técnicocientíficos trouxeram melhorias significativas para a qualidade de vida do homem,
embora tenham sido acompanhados de denso crescimento populacional e
mudança nos padrões de consumo, originando o que chamamos hoje de sociedade
de consumo. O consumismo torna-se mais do que um conceito que facilita e dá
dinamicidade às relações do ser humano com seu entorno, ele estabelece um
estilo de vida acompanhado da geração de resíduos de maior complexidade e
em larga escala, o que promove o aumento da poluição e, consequentemente, a
diminuição da qualidade ambiental.
No contexto dessa nova sociedade de consumo, em que há multiplicação da
produção de resíduos, o homem começa a perceber sua relação de dependência
com o meio ambiente e que os recursos naturais não são ilimitados. Surge a
necessidade de se pensar uma nova forma de tutelar o meio ambiente a partir de
novos paradigmas. A visão antropocêntrica clássica e extremamente utilitarista,
a partir da qual o meio ambiente é visto apenas como um recurso para servir ao
homem, se torna ultrapassada por não perceber a finitude dos bens ambientais
e descartar a necessidade de interação do homem com os mesmos.584
Com a mudança nas bases éticas – acompanhada do afastamento da
visão estritamente utilitarista do meio ambiente – que sustentam a proteção
ambiental, o ser humano passa a perceber sua relação de interdependência
com a natureza criando, assim, uma perspectiva holística e integrada do meio
ambiente, abandonando a visão cartesiana do sistema jurídico anterior. Nas
palavras de Hermann Benjamin, “adota-se uma compreensão sistêmica (=
orgânica ou holística) e legalmente autônoma do meio ambiente, determinando

584
“Quando mais a relação com a natureza se dissocia da compreensão de seu movimento
intrínseco, quanto mais o homem se relaciona com o seu meio como um sujeito situado num
plano apartado de seu objeto, mais a domesticação da natureza se transforma em pura atividade
predatória. Neste cenário torna-se sempre maior a necessidade de norma de proteção ao meio
ambiente que visem buscar uma “justa medida” na relação do homem com a natureza”. (DERANI,
Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 54 )
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um tratamento jurídico das partes a partir do todo, precisamente o contrário do
paradigma anterior”.585
Foi a partir da Conferência de Estocolmo de 1972,586 por meio da edição
de diplomas normativos para aperfeiçoamento das regras de proteção ambiental,
que se observa o início da conscientização da sociedade para a melhoria da sua
relação com o meio ambiente, a fim de atender às necessidades da população
sem comprometer as gerações futuras. Entendeu-se que existe uma relação de
reciprocidade entre todos os seres e que por isso é preciso que haja uma visão
do todo, integrada, e não somente das partes, para que sejam garantidos os
interesses dos próprios seres humanos: ou seja, não é possível que existe uma
política econômica sem a devida política de proteção dos recursos ambientais.587
No Brasil foi somente a partir de 1981, com a promulgação da Lei 6.938/81,
conhecida como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi dado
primeiro passo em direção a um paradigma jurídico que tratasse holisticamente
do meio ambiente.588 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
fruto da evolução dos direitos, é identificado como um direito fundamental da
pessoa humana e essencial à sadia qualidade de vida, ampliando, assim, os
direitos humanos dos cidadãos das presentes e futuras gerações.589 Ao lado
do desenvolvimento do direito ao meio ambiente surge uma nova forma de
cidadania.
O que acontece, portanto, é um afastamento do antropocentrismo clássico
e estritamente utilitarista, que se torna mitigado, alargado, onde o meio ambiente
já é objeto de proteção jurídica na medida em que essa proteção não ponha em
risco a vivência sadia do ser humano. O meio ambiente passa a ser visto como
um bem de uso comum do povo necessário à sadia qualidade de vida do homem.
Tendo em vista a ampliação da preocupação acerca da proteção ambiental
devido a mudanças históricas, fez-se necessária a criação de institutos
jurídicos adaptados à realidade ambiental, dentre eles os que garantissem a
responsabilização dos degradadores do meio ambiente, seja pela prevenção seja
585
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. Direito constitucional ambiental
brasileiro. BDJur, Brasília, DF, 12 maio 2010. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/
handle/2011/31149>. Acesso em 07 mar. 2015.
586
A Declaração de Estocolmo, assinada durante a Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente Humano de 1972, reconhece que: “o homem tem o direito fundamental a
liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio de qualidade
tal que permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene obrigação de proteger
e melhorar o meio para as gerações presentes e futuras” (Princípio 1).
587
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª edição. São Paulo: Editora
Saraiva, 2008.
588
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. Direito constitucional ambiental
brasileiro. BDJur, Brasília, DF, 12 maio 2010. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/
handle/2011/31149>. Acesso em 07 mar. 2015.
589
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito Ambiental e Teoria Jurídica no final do
século XX. In VARELLA, Marcelo Dias e BORGES, Roxana Cardoso (Orgs.). O novo em Direito
Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 11-32.
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pela reparação de danos ambientais. É com este intuito que surge o princípio do
poluidor-pagador, que será analisado a seguir.
3. O princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade ambiental pósconsumo
Para que se possa repartir adequadamente as responsabilidades entre os
agentes que participam da cadeia de produção e consumo dos resíduos especiais
pós-consumo, torna-se necessário analisar o princípio do poluidor-pagador, fio
condutor da responsabilidade ambiental pós-consumo.
A primeira referência ao princípio do poluidor-pagador encontrase na Recomendação do Conselho da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 1972. Originalmente, a definição da
OCDE apresenta-se como teoria fundamentalmente econômica, construída com
o propósito de promover a adequada alocação de custos com a prevenção de
danos ambientais e, assim, evitar a falha de mercado (market failure) decorrente
da existência de externalidades ambientais negativas.590
O princípio foi sendo aperfeiçoado e sua orientação foi sendo ampliada
nas recomendações posteriores da OCDE, tais como as relacionadas à
implementação do próprio princípio do poluidor-pagador (1974), às políticas de
gestão de resíduos (1976), aos casos de poluição acidental (1989) e ao uso de
instrumentos econômicos na política ambiental (1992).591
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio 92), o princípio do poluidor-pagador foi reconhecido e
inserido como o princípio 16 da Declaração do Rio, que dispõe as “autoridades
nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o
uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o
poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção
ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos investimentos
internacionais”.592
No Direito brasileiro o princípio tem previsão expressa no artigo 4º, VII,
da Lei 6.938/81. Nos termos do referido dispositivo, a Política Nacional do Meio
Ambiente visa, entre outros objetivos, “à imposição, ao poluidor e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados è, o usuário, da
590
MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo:
prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. 1ª. ed. São Paulo: Letras
Jurídicas; Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 64
591
MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo:
prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. 1ª. ed. São Paulo: Letras
Jurídicas; Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 65-67
592
Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
de 1992 (Rio de Janeiro). Texto em português disponível no website do Ministério do Meio
Ambiente: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/decl_rio92.pdf> Acesso em
01 abr. 2015.
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contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”. A
Constituição Federal de 1988 também trata do princípio em seu artigo 225,
parágrafo terceiro, quando impõe ao poluidor o dever de reparar o dano ambiental
causado.593
Em suma, o que o princípio visa é a internalização dos custos externos
relativos à deterioração ambiental impondo ao seu responsável a obrigação de
arcar com as despesas de prevenção e/ou de reparação do dano.594 O causador
da poluição e da degradação deverá ser o principal responsável pela consequência
de sua ação ou omissão. Note-se que não se cuida apenas de reparação de
danos causados, mas igualmente de cobrir despesas com prevenção 595
Tais despesas estão relacionadas às externalidades ambientais negativas
produzidas durante o processo produtivo. Externalidades “são consequências de
atividades econômicas que afetam de forma incidental – positiva ou negativamente
– pessoas não envolvidas naquela cadeia de produção e consumo. [...] Estas
perdas ou benefícios são impostos ou concedidos a terceiros (outsiders)
independentemente da vontade do produtor e do consumidor596, além de “não
serem espontaneamente considerados nem contabilizados nas decisões de
produção e consumo de quem desenvolve a actividade que os gera”.597
Tais externalidades, quando negativas, são custos que devem ser
internalizados e considerados no processo de produção do produto e,
consequentemente, em seu preço final. Caso contrário, as externalidades
ambientais negativas serão recebidas pela coletividade, ao contrário do lucro,
que permanecerá nas mãos do produtor privado – ou daqueles que compõem a
cadeia de produção e consumo que se beneficia diretamente do bem produzido.
Trata-se de um cenário de socialização do ônus e de privatização do bônus. Com
a aplicação do princípio procura-se corrigir este custo adicionado à sociedade,
impondo sua internalização e atribuindo ao causador da poluição os custos
necessários à sua diminuição, eliminação ou neutralização.598
593
Artigo 225, § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
594
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva,
2008, p 142.
595
BENJAMIN, Antonio Herman. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano
ambiental. ______ Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993. P. 226-236. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/8692>.
Acesso em 05 mar. 2015.
596
MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo:
prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. 1ª. ed. São Paulo: Letras
Jurídicas; Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 77.
597
ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. O princípio do poluidor pagador: pedra angular
da política comunitária do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra.
Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 32.
598
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva,
2008, p. 143.
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Para que o princípio seja efetivo na resolução de problemas advindos
das externalidades negativas e na promoção da equidade de distribuição dos
ônus, faz-se necessária a avaliação do seu alcance; o que deve ser pago à luz do
princípio do poluidor-pagador?
É necessário esclarecer, inicialmente, que o princípio não deve ser
distorcido de forma a fundamentar a compra do “direito da poluir”.
Deve-se ter em mente, ainda, que o princípio não apenas impõe aos
poluidores a obrigação de arcar com os custos pós-degradação ambiental, ele
também tem natureza preventiva, ou seja, incumbe ao poluidor (e ao potencial
poluidor) adotar medidas voltadas a evitar a ocorrência do dano. Sendo assim,
no princípio do poluidor-pagador estão incluídos todos os custos da proteção do
meio ambiente.599 Como Cristiane Derani bem explicita:
O custo a ser imputado ao poluidor não está exclusivamente
vinculado à imediata reparação do dano. O verdadeiro custo
está numa atuação preventiva, consistente no preenchimento
da norma de proteção ambiental. O causador pode ser obrigado
pelo Estado a mudar o seu comportamento ou adotar medidas
de diminuição da atividade danosa.600

Ao contrário do que se imagina, o princípio não se resume à fórmula de
poluiu, logo pagou. Vai muito além do que uma simples compensação pelos
danos causados pela poluição, devendo ser incluídos todos os custos da proteção
ambiental efetiva, abarcando custos de prevenção, reparação, bem como todos
os outros relacionados à própria utilização de recursos ambientais.601
A pergunta que permanece é: Quem são considerados poluidores?
Cristiane Derani os define da seguinte forma:
Poluidores são todas as pessoas – integrantes de uma corrente
consecutiva de poluidores – que contribuem com a poluição
ambiental, pela utilização de materiais danosos ao meio
ambiente, como também pela sua produção ou que utilizam
processos poluidores.602

Além disso, a própria definição legal de poluidor engloba quem contribui
direta e indiretamente para a degradação da qualidade ambiental, nos termos
do artigo 3º, IV, da Lei 6.938/81.603 Percebe-se assim a existência de poluidores
599
MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo:
prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. 1ª. ed. São Paulo: Letras
Jurídicas; Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 92.
600
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva,
2008, p. 168
601
BENJAMIN, Antonio Herman. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano
ambiental. ______ Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993. P. 226-236. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/8692, p.7.
602
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva,
2008, p. 165
603
Estatui a Lei 6.938/81, em seu artigo 3º, IV, que poluidor é a “pessoa física ou jurídica,
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diretos e indiretos e que ambos podem – ou, melhor, devem – ser abarcados pelo
princípio do poluidor pagador.
O poluidor direto é aquele que dá causa ao dano pelo exercício de sua
atividade diretamente: se a produção do bem é poluente, o seu produtor é o
poluidor direto; se o consumo do bem transformado é o que dá causa à poluição,
o consumidor é o poluidor. Já os poluidores indiretos são aqueles que obtêm
benefícios em razão da atividade poluente ou que criam as condições para que
se produza o dano ambiental.604
Tendo causado, portanto, poluição direta ou indiretamente, deve aquele
que causou a degradação ambiental ser responsabilizado pelos instrumentos
disponíveis no atual sistema jurídico brasileiro. Daí a necessidade de se delimitar
quem paga e o que paga em razão da degradação causada ou que pode ser
causada; e como deve ou pode ser este responsabilizado. Como Danielle Moreira
bem explicita:
Pode-se dizer que a delimitação da responsabilidade ambiental
pós-consumo parte da premissa de que o “poluidor-que-devepagar” na gestão de resíduos especiais pós-consumo é o produtor
(fabricante ou importador) de bens geradores de resíduos
especiais pós-consumo. Isso porque esta é a medida considerada
capaz de produzir como efeito prático o compartilhamento
dos custos ambientais entre todos os sujeitos que compõem
a cadeia de produção e consumo desses bens de consumo,
vez que o produtor ocupa posição singular na referida cadeia;
ele detém poderes diferenciados dos demais elos quanto ao
controle da origem do problema (dos fatores que desencadeiam
a poluição).605

Resta saber quais seriam os mecanismos capazes de permitir a
implementação da responsabilidade ambiental pós-consumo e, especialmente,
avaliar seu nível de implementação.
4. Instrumentos para concretização da responsabilidade ambiental pósconsumo e o nível de implementação da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos
A realização da gestão ambiental pós-consumo depende da existência
de instrumentos que obrigam o produtor a adotar as medidas de prevenção e/
ou de reparação de danos ambientais pós-consumo. Pode-se dizer que há no
de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental”.
604
ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. O princípio do poluidor pagador: pedra angular
da política comunitária do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra.
Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 145-163.
605
MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo:
prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. 1ª. ed. São Paulo: Letras
Jurídicas; Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015.
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ordenamento jurídico brasileiro pelo menos três mecanismos que já podem ser
utilizados para este fim.
4.1. Responsabilidade civil ambiental
A responsabilidade civil no campo do direito ambiental é inovadora, tornando
a responsabilização do degradador mais rigorosa. Seja na sua pretensão reparadora,
seja na sua missão preventiva, estimula agentes econômicos a buscarem formas
menos danosas para exercício de suas atividades, concretizando assim o princípio
do poluidor-pagador. Essa função preventiva leva à responsabilidade para além
do ditame de “quem contamina paga”, determinando ao potencial poluidor que
“não contamine”.606 A responsabilização do poluidor no campo civil serve, além da
reparação integral do dano ambiental, para encorajar outros potenciais poluidores
a tomarem as cautelas prévias necessárias e a evitar futuros danos.
É também a ultima ratio, ou seja, último recurso do processo de
internalização das externalidades negativas, por meio de conversão dos
prejuízos em reparação obrigando, assim, o poluidor a arcar com os custos da
degradação causada. Foi por meio da Lei 6.938/81 (A Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente), em seu artigo 14, § 1º,607 que a responsabilidade civil por
dano ambiental se tornou objetiva, ou seja, independente de culpa. Como afirma
Herman Benjamin:
Coube a Lei 6.938/81 instituidora da Política Nacional do MeioAmbiente — pela introdução da responsabilidade civil objetiva
– revolucionar o sistema de reparação judicial do dano ambiental
no Brasil, permitindo, de vez, por essa via, a incorporação, em
nosso país, desta faceta do princípio poluidor-pagador.608

Na Lei 6.938/81, a obrigação reparatória ambiental passa a exigir apenas
dois pressupostos: o prejuízo e o nexo causal, já que realizada independentemente
da existência de culpa. Além disso, já se comentou que o conceito legal de
poluidor é amplo e inclui tanto aqueles que diretamente causam o dano, como
os que indiretamente contribuem para a ocorrência do prejuízo (art. 3, IV, Lei
6.938/81).
Além de a responsabilidade civil do degradador se dar na sua forma objetiva,
ela é baseada na teoria do risco integral, e encontra esta seu fundamento “na
ideia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu
empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e
606
BENJAMIN, Antonio Herman. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano
ambiental. ______ Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993, p. 7. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/8692. Acesso em 07
mar 2015.
607
“[...] 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”.
608
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O princípio do poluidor-pagador e
a reparação do dano ambiental. In BENJAMIN, Antonio Herman V. (coord). Dano Ambiental:
Prevenção, Reparação e Repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. P. 9.
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da relação de causalidade”. 609 Neste sentido, pode-se dizer que:
o Direito Ambiental nacional não aceita as excludentes do fato
de terceiro, de culpa concorrente da vítima (que vítima, quando
o meio ambiente tem como titular a coletividade?) e do caso
fortuito ou força maior, como estudaremos mais abaixo. Se o
evento ocorreu no curso ou em razão de atividade potencialmente
degradadora, incumbe ao responsável por ela reparar eventuais
danos causados, ressalvada sempre a hipótese de ação
regressiva.610

Um importante julgado que demonstra a problemática da aplicação do
princípio do poluidor-pagador na responsabilidade ambiental pós-consumo é o
referente ao Recurso Especial 684.753-PR.611 Em resumo, foi proposta uma ação
civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente cominada
com antecipação de tutela por Habitat – Associação de Defesa e Educação
Ambiental em face da empresa Refrigerantes Imperial S.A.. Inicialmente, a ação
foi julgada improcedente e, após apelação da autora, foi dado provimento parcial
aos pedidos autorais pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A ação que visava à responsabilização da empresa resultou na condenação
da empresa pela produção de resíduos especiais pós-consumo em massa e pelos
danos ambientais decorrentes da falta de destinação ambientalmente adequada
dos mesmos. A empresa foi condenada a aplicar no mínimo:
20% (vinte por cento) dos recursos financeiros que vier a gastar
anualmente com a promoção de seus produtos, na divulgação
de mensagens educativas de combate ao lançamento de
lixo plástico em corpos d’água e no meio ambiente em geral,
informando o consumidor sobre as formas de reaproveitamento
e reutilização de vasilhames, indicando os locais e as condições
de recompra das embalagens plásticas, e estimulando a coleta
destas visando a educação ambiental e sua reciclagem.612

Além disso, condenou-se a empresa a imprimir em local visível e destacado
da embalagem de todos os seus produtos informações sobre a possibilidade da
sua reutilização e recompra, etc e a obrigação de fazer de iniciar imediatamente
o recolhimento em parques praças, ruas, lagos, rios e onde forem encontrados
estas embalagens (com a opção, alternativa, de adotar procedimentos de
609
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 1994, p.
73. Apud BENJAMIN, Antonio Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de
Direito Ambiental. N. 9: 5-52. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. Disponível em <http://
bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/44994>. Acesso em 20 out. 2014, p. 41.
610
BENJAMIN, Antonio Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de
Direito Ambiental. N. 9: 5-52. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. Disponível em <http://
bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/44994>. Acesso em 20 out. 2014.
611
STJ. 4ª Turma. Recurso Especial 684.753-PR. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. Brasília.
DJ 18/08/2014 (Julgado em 04/02/14).
612
TJPR. 8ª Cam. Cível. Apelação cível n. 118.652-1. Rel. Des. Ivan Bortoleto. Julgamento em
05/08/2002.
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reutilização e recompra das embalagens), sem prejuízo da responsabilidade civil
pelos danos ambientais que eventualmente sejam causados pelas embalagens
plásticas de seus produtos.
Esta decisão do Tribunal de Justiça do Paraná foi mantida pela quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao recurso
especial interposto pela empresa. Trata-se do primeiro acórdão do STJ sobre
responsabilidade ambiental pós-consumo e sua relevância foi destacada, inclusive,
pelo Ministro Raul Araújo, em seu voto vencido. O Ministro chama atenção para
a importância dos possíveis impactos e consequências do reconhecimento da
responsabilidade ambiental pós-consumo e da construção de um entendimento
que pode ser ampliado para outros setores produtivos, tais como os fabricantes
de automóveis e de pneus. Em suas palavras:
[...] quero destacar a importância deste precedente para a
jurisprudência que formaremos […]. O problema poderá ser
estendido a diversos outros produtos, com responsabilidade
para diversos outros fabricantes. […] Então, existem inúmeras
situações diante das quais estaremos formando um precedente
que afetará as relações econômicas de produção e consumo
existentes ou realizadas no País.

Vê-se que, sob influência direta do princípio do poluidor-pagador, em sua
dimensão preventiva e reparatória, o STJ reconheceu que no sistema jurídicoambiental brasileiro é viável a responsabilização ambiental pós-consumo.
4.2. Licenciamento Ambiental
O licenciamento ambiental pode ser utilizado como um dos mecanismos
de implementação da responsabilidade ambiental pós-consumo e encontra-se
previsto como instrumentos tanto da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)
quanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Trata-se de instrumento
de natureza essencialmente preventiva, visto que se pauta na avaliação prévia
dos impactos ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores.613
A Lei Complementar 140/2011 em seu artigo 2º, inciso I, define
licenciamento ambiental como o “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”.
Como consta no artigo 10 da Lei 6.938/81, a “construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio
613 Nos termos da própria Lei 6.938/81 (PNMA) e, também, da Resolução CONAMA 237/97
estão incluídas as atividades capazes de causar degradação ambiental – e, portanto, sujeitas ao
licenciamento ambiental.
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licenciamento ambiental”.
A análise prévia é realizada no licenciamento ambiental tendo como base
estudos ambientais.614 Quando se tratar de atividade considerada capaz de
causar significativa degradação ambiental, o estudo ambiental a ser exigido é o
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), nos termos do que dispõe o artigo
225, parágrafo 1º, IV, da Constituição Federal.615 Para a elaboração do EIA e seu
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), devem ser observados os
critérios básicos e as diretrizes gerais previstos na Resolução CONAMA 001/86.616
A avaliação do órgão ambiental deve ser abrangente, não se restringindo
aos impactos diretos e imediatos do empreendimento sob licenciamento;
devem sempre ser considerados também impactos indiretos e que podem se
perpetuados ao longo do tempo, tais como os impactos pós-consumo.617 Levando
em conta que existem impactos indiretos associados ao empreendimento, o
estudo deve identificar qual a política de logística reversa que mitigará os impactos
pós-consumo da atividade em questão.618
No licenciamento ambiental deve-se, portanto, levar em conta não somente
os impactos diretos e imediatos da implantação e operação do empreendimento
potencialmente poluidor, mas também aqueles indiretos e a médio e longo
prazos.
Além disso, os empreendedores responsáveis pela fabricação do produto,
nos termos do artigo 33 da Lei 12.305/10,619 devem incluir em seus planos de
614
Estudos Ambientais são “todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental,
plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano
de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco” (art. 1º, III, da
Resolução CONAMA 237/97)
615
“Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] IV - exigir,
na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”.
616
Cf. art. 6º da Resolução CONAMA 001/86.
617
MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo:
prevenção e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. 1ª. ed. São Paulo: Letras
Jurídicas; Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 184.
618
Neste sentido, merece referência a Resolução CONAMA 001/86 que, ao estabelecer
as atividades técnicas mínimas a serem desenvolvidas para a elaboração do Estudo Prévio
de Impacto Ambiental, impõe expressamente a análise dos impactos ambientais “positivos
e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos,
temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e
sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais”; e a “definição das medidas mitigadoras
dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de
despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas”. (art. 6º, II e III).
619
“São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes” e a “tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e
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gerenciamento de resíduos sólidos as medidas referentes à implementação
e operacionalização de sistemas de logística reversa, além de outras medidas
relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Esse
plano de gerenciamento de resíduos sólidos além de integrar o processo de
licenciamento ambiental, deve conter também o “diagnóstico dos resíduos gerados
ou administrados”620 e as “ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos”.621
4.3. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos encontrase prevista na Lei 12.305/2010, que instituiu a PNRS, e pelo Decreto 7.404/2010,
apresentando-se como o mecanismo legal que foi criado especificamente para
promover a gestão preventiva de danos ambientais pós-consumo.
A lei define essa responsabilidade como “o conjunto de atribuições
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos”.622 E tem por objetivo
geral “minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados” e “reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes dos
ciclos de vida dos produtos”.623 Em outras palavras, deve aquele que coloca seu
produto no mercado adotar dos mesmos recursos usados na distribuição para o
recolhimento do mesmo.
É através da Avaliação do Ciclo de Vida que se analisam todos os
estágios de “vida” do produto, partindo-se da premissa de que existe verdadeira
interdependência entre cada um desses estágios e, logo, que cada fase leva
à outra. Esse instrumento é capaz de trazer importantes subsídios para que a
prevenção dos danos ambientais se dê de forma coerente e integrada.
O que se pretende é a promoção de uma política de logística reversa
integrada de produtos, destinada a reduzir a utilização de recursos naturais e o
impacto ambiental de resíduos e é no conceito de ciclo de vida do produto que se
baseia essa pretensão. Devem, portanto, os recursos e a logística empregados
na fabricação e na colocação do produto no mercado, ser empregados na
recuperação, reutilização, reciclagem ou disposição final adequada do produto.624
operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo”
620
Artigo 21, II, da Lei 12.305/10
621
Artigo 21, VII, da Lei 12.305/10
622
Artigo 3º, XVII da Lei 12.305/10
623
Idem.
624
Nos termos da Lei 12.305/10, logística reversa é 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”
(art. 3º, XII).
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A responsabilidade imposta aos fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes pela responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos deve abranger desde o investimento em produtos aos quais possa ser
dada uma destinação ambientalmente adequada e cuja fabricação gere a menor
quantidade de resíduos sólidos possíveis até a disponibilização de informações
sobre o recolhimento e as opções de destinação adequada de resíduos associados
a seus produtos.625 Como observa Danielle Moreira:
A partir do momento em que o fabricante é efetivamente
responsável por seu produto desde o “berço” até o “túmulo”
(ou da “concepção à ressurreição”), a ele próprio interessará –
para minimizar seus custos de produção – reduzir os gastos de
implementação de sistemas de logística reversa.626

Em suma, o principal instrumento de implementação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é a logística reversa, que é definida
como, o
instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada.627

A implantação e operacionalização dos sistemas de logística reversa
podem ser realizadas por intermédio de acordos setoriais, regulamentos do
Poder Público ou termos de compromisso, nos termos do previsto no artigo 15
do Decreto 7.404/2010. O que se tem observado, na prática, é a negociação para
celebração de acordos setoriais,628 sem que, até o momento tenha sido expedido
qualquer regulamento do Poder Público implementando sistemas de logística
reversa no País, após a edição da PNRS. Deve-se mencionar que os acordos
setoriais são atos “de natureza contratual firmado[s] entre o poder público e
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto”
(art. 3º, I, Lei 12.305/2015).
Embora a PNRS tenha avançado ao tratar da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, não se pode deixar de observar que, cinco
anos após a sua edição, a implementação de seus mecanismos não parece ter
alcançado um mínimo de resultados práticos positivos para a gestão ambiental
pós-consumo.
625
Art. 31 da Lei 12.305/10
626
Moreira, Danielle de Andrade. Responsabilidade ambiental pós-consumo: prevenção
e reparação de danos à luz do princípio do poluidor-pagador. 1ª. ed. São Paulo: Letras Jurídicas;
Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 250.
627
Art. 3º, XII, da Lei 12.305/10.
628
Cf. website do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos
(SINIR), disponível em <www.sinir.gov.br>
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Fica evidente que não tem sido fácil a concretização dos mecanismos de
responsabilização ambiental pós-consumo delineados pela PNRA, visto que, no
ano de 2015, quando a Lei 12.305/10 completa 5 anos de edição, tem-se notícia
da celebração de apenas dois acordos setoriais:
a) Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de
Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante – assinado no dia 19/12/2013629
e
b) Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de
Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista –
assinado no dia 27/11/2014. 630
Apesar da insuficiência de acordos, vale mencionar que já foram feitos
os seguintes estudos de viabilidade técnica e econômica para implantação da
logística reversa: para produtos e embalagens pós-consumo; na organização
da coleta e reciclagem de resíduos de lâmpadas no Brasil (que embasou a
celebração do mencionado acordo setorial); para a cadeia produtiva do setor de
distribuição de combustíveis e de lubrificantes (que embasou a celebração do
mencionado acordo setorial); e de Equipamentos Eletroeletrônicos e do setor de
Medicamentos.
É possível perceber, portanto, o baixíssimo nível de implementação
da logística reversa, tendo em vista que, embora já tenham sido elaborados
os mencionados estudos de viabilidade técnica e econômica, até agora só se
tem notícia da celebração de dois (!) acordos setoriais, sendo que um deles foi
celebrado recentemente, no final de 2014.
Deve-se ressaltar, ainda, que a celebração de acordos setoriais dependem
de uma negociação entre o Poder Público e o setor empresarial, e, por mais que
concordância entre as partes envolvidas seja sempre interessante por conferir
legitimidade ao acordo a ser celebrado, depende também da aceitação do setor
empresarial. Assim, enquanto tais acordos não são celebrados (e se não forem
celebrados, caso não se chegue a um denominador comum), as empresas
responsáveis pelos resíduos especiais pós-consumo causadores da degradação
ambiental continuarão sem arcar com os ônus da poluição, repassando este para
a sociedade e mantendo apenas os bônus da atividade exercida.
Para a correção das iniquidades decorrentes do baixo – ou quase
inexistente – nível de implementação da logística reversa, é necessário lançar
mão de instrumentos que já estavam à disposição do Poder Público no sistema
jurídico para a aplicação da responsabilidade ambiental pós-consumo mesmo
629
Acordo para implantação de Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas
de Óleos Lubrificantes <http://www.sinir.gov.br/web/guest/acordo-setorial-para-implantacaode-sistema-de-logistica-reversa-de-embalagens-plasticas-de-oleo-lubrificante> Acesso em 24
jan. 2015 .
630
Acordo para de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista
<http://www.sinir.gov.br/web/guest/acordo-setorial-de-lampadas-fluorescentes-de-vapor-desodio-e-mercurio-e-de-luz-mista> acesso em 14 mar. 2015.
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antes da edição da PNRS. Não se pode contar apenas com os acordos setoriais e
com a PNRS para adoção da responsabilidade ambiental pós-consumo, deve-se
aplicar também a responsabilidade civil e o licenciamento ambiental, conforme
apresentado acima.
5. Conclusão
5.1. Após o surgimento da sociedade de consumo produtora de resíduos
de características complexas e em larga escala, dentre outros problemas
ambientais que evidenciam a crise ambiental que se apresenta como um desafio
para a humanidade, a proteção ambiental é colocada na pauta das discussões
internacionais e influencia o aperfeiçoamento do direito ambiental nacional e
internacional.
5.2. Da necessidade de internalizar as externalidades negativas decorrentes
das atividades poluidoras surge o principio do poluidor-pagador, impondo que
poluidor arque com as despesas relativas à prevenção e à reparação do dano
ambiental.
5.3. À luz do princípio do poluidor-pagador, é construída a tese da
responsabilidade ambiental pós-consumo, que busca impor ao fabricante
ou importador de produtos cujo consumo resulte em resíduos especiais pósconsumo, a obrigação de promover o recolhimento, o armazenamento e a
destinação final destes resíduos,; além da responsabilidade pela reparação de
eventuais danos ambientais.
5.4
A responsabilidade ambiental pós-consumo pode ser implementada
por meio do licenciamento ambiental, da responsabilidade civil ambiental e da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, esta última
prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
5.5. Os acordos setoriais, que operacionalizam a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, se mostraram insuficientes para a correção das
iniquidades decorrentes das atividades poluidoras que continuam por transferir
o ônus de sua degradação para a coletividade, e daí a necessidade de se lançar
mão dos outros instrumentos já presentes no ordenamento para que se garanta
desde já a responsabilização ambiental pós-consumo: o licenciamento ambiental
e da responsabilidade civil.
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18. APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA AOS
CRIMES AMBIENTAIS
MARINA GROPEN COUTO
Graduanda em Direito (UFMG), membro do Grupo de Estudos em Direito
Ambiental da UFMG (GEDA)

1. Introdução
A Constituição Federal de 1988 dedica um capítulo exclusivamente para
o meio ambiente. O art. 225 assevera que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida. O direito ao meio ambiente equilibrado foi erigido a direito
fundamental. Com a finalidade de efetivar o direito ao meio ambiente preconizado
na Carta Constitucional, foram estabelecidos vários deveres tanto ao poder
público quanto à coletividade.
Segundo o parágrafo 3º do art. 225, aqueles que praticarem condutas
lesivas ao meio ambiente, além da responsabilização civil e administrativa,
sofrerão também sanções penais. Estabelece a Constituição, deste modo,
a tríplice responsabilização do Direito Ambiental. Tal dispositivo traduz-se
em um mandado expresso de criminalização631 das condutas lesivas ao meio
ambiente, eliminando a discricionariedade do legislador ordinário. É enfatizada a
necessidade de proteção jurídico-penal deste bem jurídico. Coube ao legislador
infraconstitucional, portanto, precisar quais condutas seriam consideradas
suficientemente lesivas para que atingissem relevância penal, ou seja, quando
o dano a determinado bem seria tido como penalmente relevante. Tal tarefa foi
cumprida pela Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais
ou LCA).
Ressalte-se que as sanções penais serão aplicadas “independentemente
da obrigação de reparar os danos causados”, segundo o mesmo §3º do art.
225. A previsão de reparação civil é claramente colocada concomitantemente
à responsabilização penal e administrativa. Tal dispositivo é utilizado como base
para a determinação de penas em âmbito criminal que tenham como objetivo
maior a reparação do dano causado ao meio ambiente, como veremos mais
detalhadamente a seguir.

631

PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. São Paulo: Ed. RT, 2005.
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2. Finalidade primordial da Lei de Crimes Ambientais: reparação do
dano
A Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais (LCA) – foi promulgada com a
finalidade estabelecida pela Constituição de criminalização das condutas lesivas
ao meio ambiente. Anteriormente a sua promulgação, em 12 de fevereiro de
1998, já existiam crimes ambientais, porém estes encontravam-se distribuídos
de maneira esparsa pelo ordenamento jurídico, de forma setorial e casuística. A
LCA tipifica organicamente os crimes ecológicos632 e inova ao incluir a pessoa
jurídica como sujeito ativo do crime ambiental.
Discute-se se a criminalização das condutas ambientais lesivas é adequada
à realidade brasileira. Segundo Vladimir Passos de Freitas633, relegar a ação
preventiva e repressiva à esfera administrativa seria relegar a proteção ambiental
à falta de efetividade. Para o respeitável doutrinador, portanto, a criminalização
seria essencial para maior proteção ao meio ambiente. Embasando sua opinião,
o autor compara os vencimentos e garantias de juízes e membros do Ministério
Público aos dos fiscais e demais funcionários do âmbito administrativo. Em
sua obra, porém, Freitas cita correntes doutrinárias em sentido contrário, que
afirmam que a opção legislativa de prever os crimes ambientais em legislação
extravagante é inconveniente para a tutela penal de um bem jurídico essencial
como o meio ambiente, já que, na prática, as leis penais especiais traduzem
um direito penal de menor valor se comparado com os outros bens jurídicos
protegidos.634
A aplicação do princípio penal da intervenção mínima deve ser também
avaliada ao tratar de crimes ambientais. Tal princípio dispõe que o direito penal
apenas deverá ser utilizado quando não houver outros meios aptos a promover a
responsabilização jurídica. Aplica-se na medida em que as condutas tipificadas e
reprimidas penalmente são apenas aquelas que colocam em risco a sociedade e
o ser humano. Também em relação à pena aplicável, já que a restrição à liberdade
deve ser estritamente necessária e suficiente para tutelar o bem jurídico.635
A LCA, entretanto, muitas vezes afasta-se deste ideal de ultima ratio em
seus tipos penais. Alguns dos comportamentos ali previstos poderiam ser melhor
tratados em sede administrativa ou civil, visto que não são suficientemente
relevantes para atrair a aplicação do direito penal. Nas palavras de Luís Régis
Prado:
A orientação político-criminal mais acertada é a de que a
632
Ressalte-se que não foram inteiramente revogados tipos também de natureza ambiental
presentes no Código Penal (art. 250, §1º, II, “h”), Lei de Contravenções Penais (art. 31), Lei nº
6.453/1977 (artigos 23, 26, e 27), Lei nº 7.643/1987 (art. 2º), entre outros.
633
FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza: de
acordo com a lei 9.605/98. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.
634
PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente: anotações à Lei 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998: doutrina, jurisprudência, legislação. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2001.
635
PRADO, op. cit.
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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 se utilizada tãosomente 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 preceitos
administrativos, o que não exclui sua intervenção de forma direta
e independente , em razão da gravidade do ataque.636

O sujeito ativo do crime ambiental pode ser pessoa física ou jurídica. Em
julgado de 2013, o Supremo Tribunal Federal (STF) alterou seu posicionamento
anterior de que a responsabilização criminal da pessoa jurídica exigiria também
imputação da pessoa física que praticasse ato criminoso, pelo princípio do nullum
crimen sine actio humana.637 Não há, segundo o STF, expressa na CF/88, qualquer
exigência de vinculação da responsabilidade da pessoa jurídica a uma identificação
ou manutenção, na relação jurídico-processual, da pessoa física. Tal mudança
de entendimento enseja maior efetivação da previsão legal de responsabilização
criminal da pessoa jurídica, tendo em vista que muitas vezes deixava esta de ser
punida por não haver pessoa física respondendo conjuntamente pelo mesmo
crime.
Já o sujeito passivo do crime ambiental é a coletividade. O meio ambiente
é bem de uso comum do povo, nos crimes ambientais ocorrendo ofensa aos
interesses de todos os cidadãos de forma indistinta (principio da natureza pública
do bem ambiental). Ser bem jurídico de natureza difusa não impede, entretanto,
que existam pessoas determinadas diretamente prejudicadas pela conduta
lesiva. É o caso, por exemplo, de crime que atinge propriedade particular: além
da coletividade, que sofre o dano por não possuir mais o bem, o proprietário
sofre diretamente lesão aos seus bens particulares.
A Lei de Crimes Ambientais visa primordialmente, por meio da
responsabilização, a reparação do dano ambiental causado pelo delito. Milaré
ressalta que, no campo do direito ambiental, toda a legislação tem como foco a
prevenção do dano e, após sua ocorrência, a reparação tempestiva e integral638.
636
PRADO, Luís Regis. Crimes contra o ambiente. São Paulo: RT, 1998, p. 17.
637
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Direito Penal. Crime ambiental.
Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Condicionamento à identificação e à persecução da
pessoa física. Tese do condicionamento da responsabilização penal da pessoa jurídica à simultânea
identificação e persecução penal da pessoa física responsável, que envolve, à luz do art. 225, §3º,
da Carta Política, questão constitucional merecedora de exame por esta Suprema Corte. Agravo
regimental conhecido e provido” (STF. RE nº 548.181-AgR/PR, 1ª Turma. Rel. Min. Rosa Weber.
Julg. 14.05.2013. DJe, 19 jun. 2013).
638
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,
glossário. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pág. 974
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A própria Constituição Federal, em seu artigo 225, §3º, ressalta a importância
da reparação do dano causado ao meio ambiente, independente das sanções
penais e administrativas. Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel indicam que:
É muito importante ressaltar que esta lei tem por objetivo
expresso a reparação do dano ambiental. O intuito claro da lei
Ambiental é a reparação dos prejuízos ambientais (sempre que
possível) ou ao menos sua compensação. Por isso, a maioria dos
institutos da Parte Geral está relacionada com a reparação ou a
compensação do dano ambiental, circunstância que não se pode
perder de vista na interpretação da presente lei.639

O princípio do poluidor-pagador, em suas vertentes repressiva e preventiva,
é o principal fundamento do objetivo de reparação do dano. Busca-se evitar,
por meio da possibilidade de repressão, a ocorrência de dano ambiental, e, se
ocorrido, determina sua reparação. É precisamente este o intuito da Lei de Crimes
Ambientais: por meio da elevação de condutas danosas ao meio ambiente ao
status jurídico de crimes, visa prevenir a ocorrência de tais ações. Falhando a
finalidade de prevenção e ocorrendo o dano, busca principalmente repará-lo,
punindo o agente por meio da reparação do dano que este tenha causado.
Como exemplo dessa finalidade de reparação, podemos citar o art. 27 da
Lei de Crimes Ambientais, que estabelece que a transação penal só é possível
quando realizada prévia composição civil. Ou seja, para que se possa transacionar,
é necessário que antes se firme um acordo sobre a reparação civil dos danos
causados. Ainda, ao tratar da suspensão condicional do processo, a extinção
da punibilidade só pode ser decretada se for comprovada a reparação do dano
ambiental ou a impossibilidade de realizá-la (art. 28).
Em relação às penas atribuídas aos crimes, o legislador possibilitou, na
maioria das infrações previstas, a aplicação de punições restritivas de direitos,
ensejando, precipuamente, a reparação do dano. Além de abrir possibilidade para
a transação penal e suspensão condicional do processo, autoriza a substituição
da pena privativa de liberdade pelas privativas de direitos, que são direcionadas
a tarefas restaurativas, como trabalhos gratuitos junto a parques e unidades de
conservação, restauração da coisa danificada (art. 9º), etc.
Deve-se buscar a maior aproximação possível entre a pena aplicada
e o crime cometido. Assim, por exemplo, se o agente praticou a conduta de
desmatamento, não faz sentido que a pena cominada seja a atuação junto a
abrigos de animais. Por meio da pena, busca-se não apenas a reparação do dano
causado, mas a reeducação do agente e sua reinserção na sociedade. Assim,
atuando o autor do crime preferencialmente no próprio dano causado por ele
e reparando-o, além do benefício para a sociedade de novamente poder fruir
do bem ambiental, temos que este valorizará o bem jurídico tutelado, sendo
teoricamente menor a chance de reincidência.
639
GOMES, Luis Flávio; MACIEL, Silvio. Crimes ambientais: comentários à lei 9.605/98
(arts. 1º a 69-A e 77 a 82).São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011. Pag. 23.
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Esta é a visão mais adequada tendo em vista o benefício para o meio
ambiente. De nada adianta para o bem jurídico ambiental que o agente que
pratica condutas danosas seja preso ou pague uma multa revertida ao fundo
penitenciário. Mas se este agente reparar especificamente o dano causado, ou
se não for possível, buscar compensar o dano, atingem-se cumulativamente dois
objetivos: retorna-se o bem ambiental para a sociedade, e reeduca-se o agente,
reinserindo-o na comunidade.
Desse modo, aproxima-se muito a Lei de Crimes Ambientais do modelo de
justiça restaurativa, que busca não a punição vazia do agente, mas sua reinserção
na comunidade por meio da reparação do dano causado por ele.
3. Justiça restaurativa
Albert Eglash, em 1977, cunhou a expressão “justiça restaurativa” em
seu artigo “Beyond Restitution: Creative Restitution”. Para o autor, haveriam três
formas de resposta ao crime: a retributiva, baseada na punição, a distributiva,
focada na reeducação, e a restaurativa, com fundamento na reparação. Albert
Eglash empenhou-se na busca de um modelo alternativo de reabilitação do
ofensor, pautado na tentativa de o infrator buscar o perdão da vítima, de modo a
atingir a “redenção”640.
O fundamento da justiça restaurativa é o consenso, onde a vitima e o
infrator, e quando cabível também a comunidade atingida, por meio de processo
voluntário, participam na construção de soluções para restauração dos traumas e
perdas causados pelo crimes. Tradicionalmente, são utilizados a mediação entre
vítima e infrator, reuniões coletivas abertas à participação da família e comunidade
ou círculos decisórios.
Pinto:

O ponto central da justiça restaurativa é traduzido por Renato Sócrates
A ideia, então, é voltar-se para o futuro e para restauração dos
relacionamentos, ao invés de simplesmente concentrar-se no
passado e na culpa. A justiça convencional diz: você fez isso e
tem que ser castigado! A justiça restaurativa pergunta: o que
você pode fazer agora para restaurar isso?641

O tema é tratado pela ONU na Resolução nº 2002/12642 do Conselho
Econômico e Social, datada de 24 de julho de 2002, estabelece que a justiça
restaurativa pode ser utilizada em qualquer estágio do processo penal. Deve,
640
BIANCHINI, Edgar Hrycylo. Justiça Restaurativa: um desafio à práxis jurídica. SP:
Servanda Editora, 2012. P. 88.
641
PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça restaurativa – um novo caminho? Revista IOB
de Direito Penal e Processo Penal, Porto Alegre, vol. 8, n. 47, dez. 2007/jan. 2008, pp. 190-202.
642
Versão em língua portuguesa livre produzida por PINTO, Renato Sócrates.
Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em Matéria
Criminal,
disponível
em
http://www.idcb.org.br/documentos/sobre%20justrestau/
TRADUCAODARESOLUCAODAONUSOBREJUSTICARESTAURATIVA.pdf.
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entretanto, ocorrer apenas quando houver prova suficiente da autoria, e com
consentimento livre e voluntário tanto da vítima quanto do ofensor, que poderão
revogar o consentimento a qualquer momento durante o processo. Segundo
tal Resolução, os acordos só poderão ser pactuados voluntariamente, devendo
conter obrigações razoáveis e proporcionais. De acordo com a ONU, um dos
fundamentos do processo restaurativo é que a vítima e o ofensor devem
concordar sobre os fatos essenciais do caso. Ressalta também que participação
do ofensor no programa de justiça restaurativa não poderá ser utilizada como
prova de admissão de culpa em ulterior processo judicial.
A Resolução nº 2002/12 dispõe ainda que as disparidades e diferenças
culturais entre as partes que possam culminar em desequilíbrios devem ser
levadas em consideração na condução do processo restaurativo, bem como a
segurança das partes. No caso de não ser possível o processo restaurativo, ou
quando não for a solução mais indicada, o processo deverá ser encaminhado para
a prestação jurisdicional prontamente. Mesmo nessa hipótese, as autoridades
deverão estimular o ofensor a responsabilizar-se perante a vítima e a comunidade
e apoiar a reintegração do autor à comunidade.
A justiça restaurativa contrapõe-se à tradicional justiça retributiva. Para
diferenciar tais conceitos, nos baseamos na doutrina de Renato Sócrates Gomes
Pinto643. O foco da justiça restaurativa é o ato danoso e os prejuízos que dele
resultaram, levando em consideração a situação da vítima644. O ato danoso é
entendido aqui como algo de errado que uma pessoa fez a outra e, sendo assim,
a justiça restaurativa pode ser utilizada em vários outros campos que não o penal.
Na justiça retributiva o crime é entendido como violação do Estado, por meio do
descumprimento de vedação expressa de lei, enquanto na justiça restaurativa
o crime é a violação de uma pessoa por outra. Nos crimes comuns abordados
sobre a ótica restaurativa, embora também se preocupe, em grande parte, com a
sociedade atingida pela violação, atenção maior é dada à vitima. Segundo Rolim645,
a iniciativa da ação do Estado contra o acusado deve ser feita em nome da vítima,
e não em nome da sociedade, como na justiça penal comum, direcionando o
sucesso para o acordo entre as partes. No caso dos crimes ambientais, como já
elucidado anteriormente, o sujeito passivo é precipuamente a coletividade.
Os resultados que decorrem dos dois modelos de justiça são também
muito diversos. Na justiça retributiva, o foco está no infrator, intimidando-o e
punindo-o. Se atingiria assim a prevenção especial e geral de novas condutas
criminosas. Já na justiça restaurativa, o foco está em ambas partes, com objetivo
de conciliar e restaurar.

643
PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? In: SLAKMON,
C; DE VITTO; GOMES PINTO, Renato Sócrates (org.). Justiça Restaurativa: coletânea de artigos.
Brasília: Ministério da Justiça e PNUD, p. 19-35, 2005.
644
ROLIM, Marcos. A síndrome da Rainha Vermelha: policiamento e segurança pública no
Séc. XXI, Zahar, Rio de Janeiro, 2006.
645
ROLIM, Marcos. Op. cit.
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As penalidades aplicadas tradicionalmente são as penas privativas de
liberdade, restritivas de direito, e multa, que geram estigmatização do sujeito e
posterior discriminação. Enquanto isso, a justiça restaurativa tem como penas
o pedido de desculpas, a restituição, a prestação de serviços à comunidade,
entre outras, que visam a reparação tanto do trauma moral quanto dos prejuízos
causados, gerando a restauração e a reinclusão do infrator à comunidade. As penas
do sistema tradicional muitas vezes são desproporcionais: ou se mostram por
demais gravosas ou estabelecem penas alternativas ineficazes (como o pagamento
de cestas básicas). Em oposição, no sistema proposto, o acordo restaurativo tem
como parâmetro a proporcionalidade e razoabilidade das obrigações que serão
por este meio assumidas. Assim, ao invés de encontrarmos vitima e infrator
isolados e desamparados, com uma ressocialização de importância secundária
em relação à punição, encontramos estes sujeitos integrados na resolução
daquele conflito e com sua reintegração prioritária. Ao invés de proporcionar paz
social com tensão, o sistema da justiça restaurativa proporciona paz social com
dignidade.
Se deve levar em conta como vantagem da aplicação da justiça restaurativa
que a estadia em cárcere é um dos grandes fatores criminogênicos, o que
significa que a privação da liberdade muitas vezes conduz à reincidência. Deve-se
evitar a todo custo a pena privativa de liberdade em favor de penas alternativas,
preferencialmente, no caso analisado nesta tese, aquelas que reparam os danos
causados pelo agente.
Já existem mecanismos para aplicação da justiça restaurativa no
ordenamento jurídico brasileiro, encontrados na Lei 9.099/95, que regula os
Juizados Especiais. O art. 98, inciso I, da Constituição Federal determina a criação
dos Juizados Especiais, competentes para conciliação, julgamento e execução de
causas cíveis de menor complexidade e também de infrações penais de menor
potencial ofensivo, podendo realizar, nos casos permitidos em lei, a transação.
Os crimes de menor potencial ofensivo, que são submetidos às regras
da Lei 9.099/95 e, consequentemente, tem possibilidade de aplicação dos
mecanismos restaurativos nela previstos são aqueles aos quais a lei comine
pena não superior a dois anos, cumulados ou não com pena de multa (art. 61).
A finalidade restaurativa do processo conduzido pelos Juizados é prevista
no art. 62 da Lei 9.099/95, que estabelece como objetivo, sempre que possível,
a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de
liberdade. Assim, deve ser sempre almejada prioritariamente a solução restaurativa
das demandas criminais sujeitas a julgamento pelos Juizados especiais. No caso
dos crimes ambientais, a reparação do dano ambiental causado pela conduta
criminosa deve ser o principal objetivo da pena aplicada.
Na fase preliminar da audiência criminal, segundo o art. 72 da Lei 9.099/95,
cabe ao próprio Juiz esclarecer às partes sobre a possibilidade de proposta de
aplicação imediata de pena não privativa de liberdade e composição dos danos
causados pela prática criminosa. A proposta de transação penal é elaborada pelo
Ministério Público e apresentada ao infrator, que pode aceitar ou não. Ressalte-
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se a possibilidade de negociação entre o infrator e o Ministério Público sobre os
termos da proposta, que podem ser adaptados. Tal possibilidade de negociação
de modo algum fere a legalidade da penalização, mas sim aumenta a sensação
de justiça do autor do crime, que se sente incluído no processo decisório,
aumentando assim os índices de cumprimento. É a reinclusão do sujeito
principal do crime, em conjunto com a sociedade (representada pelo Ministério
Público), tomando a frente de seus conflitos, e assim assumindo efetivamente a
responsabilidade por eles.
A suspensão condicional do processo também é mecanismo que pode
ser utilizado para a implantação da justiça restaurativa. Prevê o art. 89 da Lei
9.099/95 que, nos crimes em que a pena máxima cominada seja igual ou inferior
a um ano, o Ministério Público pode, por ocasião do oferecimento da denúncia,
propor a suspensão do processo por dois a quatro anos. Percebe-se que, nesse
caso, já se ultrapassou a fase de Termo Circunstanciado de Ocorrência, com o
oferecimento da denúncia. O acusado não pode estar sendo processado ou ter
sido condenado por outro crime, condição que se soma aos demais requisitos
para concessão de suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
Sendo aceita a proposta de suspensão condicional do processo e recebida
a denúncia, o juiz poderá submeter o acusado a período de prova. A reparação
do dano é a primeira de uma série de condições enumeradas pelo parágrafo
primeiro do art. 77 no caso de suspensão condicional do processo. Se, no decorrer
do período de prova, o acusado não reparar o dano sem motivo justificado,
o parágrafo terceiro do art. 77 determina que seja revogada a suspensão e o
processo retome seu curso.
Tanto na suspensão condicional do processo quanto na transação penal
há possibilidade de negociação e mediação, resultando em um processo mais
aberto e flexível, o que não significa de modo algum que ocorra ao arrepio das
garantias formais e da própria aplicação da lei. A aplicação direta da lei ao caso é
utilizada pela justiça formal, enquanto na mediação a lei é utilizada como ponto
de referência, de modo algum a desrespeitando, mas efetivando-a ao resolver de
forma eficaz os conflitos.646
Os crimes ambientais são crimes de ação pública, nos quais o Ministério
Público é o titular da ação e age representando a sociedade, tendo em vista que
o meio ambiente é um direito difuso. Os termos dos acordos de transação penal
e de suspensão condicional do processo serão elaborados e negociados pelo
promotor de justiça.
Conclui-se que já existem mecanismos aptos a efetivar a reparação do
dano na maioria dos crimes ambientais, que se submetem à transação penal
e suspensão condicional do processo. Cabe ao Ministério Público, quando da
elaboração de suas propostas, levar em consideração a finalidade precípua de

646
SICA, Leornado. Justiça Restaurativa: críticas e contra críticas. Revista IOB de Direito
Penal e Processo Penal, Porto Alegre, vol. 8, n. 47, dez. 2007/jan. 2008, pp 158-189.
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reparação do dano ambiental e determinar condições que efetivamente cumpram
este papel.
4. Aplicação da justiça restaurativa aos crimes ambientais
Por meio da justiça restaurativa procura-se atingir o reequilíbrio social,
a reparação do dano, recuperação da vítima, participação da comunidade e
responsabilização do infrator.647 Adequa-se tal mecanismo perfeitamente ao
intuito da Lei de Crimes Ambientais, que visa por meio das penalidades impostas
a reparação do dano causado pelo infrator ao meio ambiente.
A Lei 9.605/98, no que concerne às sanções penais tem a tendência de evitar
o encarceramento do condenado, comprovadamente criminógeno, e enfatizar a
reparação do dano. É o que buscam igualmente as políticas criminal e ambiental
do país, visando prevenir a superpopulação carcerária e todos os malefícios que
dela decorrem. Evita-se, também, o contato do criminoso ambiental com outros
presos, tendo em vista seu caráter diferenciado. É levado em consideração o
principio ambiental da prevenção, sendo que além do caráter de retribuição das
penas, enfatiza-se seu caráter preventivo. Por meio das sanções pecuniárias,
atinge o patrimônio do condenado, e não sua liberdade.
A grande maioria dos crimes previstos pela LCA enquadra-se na definição
de menor potencial ofensivo. Além de abrir possibilidade para a transação penal
e suspensão condicional do processo, autoriza a substituição da pena privativa de
liberdade pelas privativas de direitos, que são direcionadas a tarefas restaurativas,
como trabalhos gratuitos junto a parques e unidades de conservação, restauração
da coisa danificada (art. 9º), etc.
Édis Milaré define o dano ambiental como a “lesão aos recursos ambientais,
com consequente degradação-alteração adversa ou in pejus do equilíbrio
ecológico e da qualidade de vida”648. Toda degradação do meio ambiente, em seus
aspectos naturais, artificiais e culturais é considerada dano ambiental pelo direito
brasileiro. Diferencia-se, é importante ressaltar, o dano ambiental do dano civil,
já que aquele apresenta titularidade difusa, enquanto este apresenta titularidade
privada.649 Paralelamente à reparação buscada na esfera penal, é possível que a
vítima individualizada, se existir, busque indenização na esfera cível, lembrando
que as três responsabilidades ambientais atuam independentemente entre si.
Segundo Machado, o sentido da palavra “reparação” está em “reconstituição
da integralidade e funcionalidade de um objeto”.650 Sendo o Direito Ambiental uma
área precipuamente interdisciplinar, é necessário mencionar que, sob a ótica da
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Ciência Ecológica, o meio ambiente danificado jamais alcançará a restauração
total. Tal conclusão é fruto do segundo princípio da termodinâmica, que ensina
que toda transferência de energia entre dois sistemas se dará com perda de uma
parte desta energia, que será acrescentada à entropia (energia desorganizada e
irrecuperável) do sistema.651 Desse modo, a reparação plena do bem nunca será
atingida, não voltando ao estado anterior ao dano.
Apesar disso, o direito ambiental brasileiro prima pela reparação integral,
buscando sempre a restauração do meio ambiente danificado, com suas funções
ecológicas e sociais, ao mais próximo possível do status quo ante. Os danos
ambientais podem ser irreversíveis do ponto de vista ecológico, mas nunca o
serão sob a ótica jurídica.652 De forma subsidiária, encontramos a compensação
financeira pelo dano ambiental, que é método secundário de reparação. Nas
palavras de Pedra:
Sob a ótica constitucional de primazia da reparação integral,
e reconhecendo-se o caráter subsidiário das compensações
financeiras por danos ambientais, pode-se estabelecer,
inicialmente, a seguinte ordem preferencial das formas de
reparação ambiental: 1º) restauração in situ, ou seja, aquela que
busca reestabelecer o bem ambiental degrado à condição mais
próxima da anterior ao dano; 2º) recuperação, nos termos do
art. 2º, XIII, da Lei n.º 9.985/2000653; e, por fim, 3º) constatada
a irreversibilidade do dano ambiental, ou seja, a impossibilidade
de reparação da área degrada, teria lugar o sistema de
compensações.
No que se refere ao regime de compensações, cumpre registrar
que, primeiramente, procura-se a chamada compensação in
natura, mediante a substituição do bem ambiental degradado
por outro, equivalente em suas características funcionais e
ecológicas. Verificada a impossibilidade de substituir o bem
degrado, caberá a imposição de uma compensação financeira
pelo dano ao bem jurídico ambiental.654

As formas de reparação do dano apresentam uma ordem preferencial, que
tem por base o sistema de princípios constitucionais ambientais, principalmente:
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput),
preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, §1º,
I) e responsabilidade civil, penal e administrativa por danos ambientais (art. 225,
§3º).
Desse modo, é possível a aplicação da justiça restaurativa aos crimes
ambientais, embora não sem antes realizar as devidas adaptações. De fato,
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a vítima do crime ambiental é toda a sociedade, por ser o meio ambiente
ecologicamente equilibrado um direito difuso. Nesse caso, o sujeito difuso é
representado pelo Ministério Público, titular da ação penal pública.
O papel do promotor de justiça é de extrema relevância para resolução
do conflito de forma eficaz. É ele quem elabora os termos da transação penal,
composição civil e suspensão condicional do processo e, para isso deve sempre
levar em conta o efetivo dano e sua reparação. O promotor deve estar aberto à
negociação durante o processo, tendo em vista que participação do autor do fato
proporciona sua real responsabilização e efetiva o princípio da ampla defesa. O
cumprimento das medidas estabelecidas será de maior probabilidade, já que o
autor do fato se sente incluído no processo decisório, e por meio da negociação
adapta as condições à suas reais possibilidades. Como já analisado, isso não
significa que se mudem os termos das propostas para situações mais vantajosas
para o infrator, e sim que se utilize a lei como base para adaptar a pena à situação
real.
Com a utilização da justiça restaurativa, supera-se o modelo de punição
vingativa do Estado sobre o indivíduo, dando real eficácia aos crimes ambientais,
sob o prisma tanto do direito penal quanto do direito ambiental e constitucional.
A punição vazia do sujeito não traz bem nenhum à coletividade, sendo mais
válido para todos que seja por meio da justiça penal restaurado o patrimônio da
sociedade, e assim qualidade de vida ambiental.
5. Conclusões articuladas
1. A finalidade precípua da Lei de Crimes Ambientais é a reparação do
dano, por meio da responsabilização penal dos sujeitos ativos do crime. Por meio
da responsabilização, que deve atender a funções preventiva e repressiva, é
possível atingir a reparação do dano ambiental causado pela conduta criminosa.
2. Já existem mecanismos de efetivação da justiça restaurativa na legislação
brasileira, da qual se destacam a transação penal e a suspensão condicional do
processo, previstas na Lei dos Juizados Especiais – Lei 9.099/95.
3. Nos crimes ambientais, o sujeito passivo é precipuamente a coletividade,
que é representada pelo Ministério Público. Este deve zelar pelo objetivo de
reparação do dano, e ao elaborar as propostas de transação penal e suspensão
condicional do processo, atentar para a pertinência entre o dano causado e a
reparação proposta.
4. É, pelo exposto, possível a aplicação da justiça restaurativa aos crimes
ambientais, por meio da transação penal e suspensão condicional do processo,
em crimes de menor potencial ofensivo, de modo que as condições negociadas
entre as partes propiciem a reparação do dano causado.
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19. REPARAÇÃO CIVIL E RESPONSABILIZAÇÃO PENAL
DECORRENTE DO CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS:
UMA TESE PELO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO
MATHEUS MENDES PINTO
UNAMA – UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA / ESTAGIÁRIO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO

1. COISAS: O STATUS JURÍDICO DOS ANIMAIS NO BRASIL
Animais não têm sentimentos e podem ser explorados pelo ser humano.
Bom, se essa afirmação pareceu absurda pra você, este já é bom começo e
recomendo que continue a leitura, pois compartilho da mesma indignação. Caso
lhe tenha parecido normal ou ao menos aceitável essa afirmação, recomendo
mais ainda que continue a leitura.
Desde os primórdios da humanidade os animais são úteis aos seres
humanos: seja por meio da utilização da tração animal, como alimento, em rituais
religiosos, para entretenimento ou simplesmente companhia. As heranças
culturais de cada povo determina o tratamento dado aos animais, existindo países
em que alguns deles são considerados sagrados e outros lugares em que os
padrões culturais admitem diversas destinações a estes. Sobre o assunto, Feijó
comenta que “Em verdade, desde o Brasil Colônia, algumas espécies animais
já recebiam certa atenção no sentido de não serem caçados com meios cruéis,
como fios de arame e redes”.655
Em uma sociedade de cunho capitalista, qualquer proveito econômico
que os animais possam representar passa a ser considerado, sendo relevante
a conclusão de Danielle Tetu neste sentido, segundo ela, “[...] De protetor, o
homem se transformou em proprietário; de ser livre, o Animal se transformou
em escravo”.656
Na história das disposições normativas acerca dos animais, nosso Código
Civil de 1916 os tratava como “bens móveis suscetíveis de movimento próprio”,
sendo posteriormente editado o Decreto 24.645, que versava acerca de medidas
protetivas aos animais, mas que foi revogado pelo Decreto nº 11 de 1991. Em
655
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1998 foi editada a Lei nº 9.605/98, chamada Lei dos Crimes Ambientais, tratando
de sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio
ambiente, tendo reservado capítulo específico acerca dos crimes contra a fau
na. A mais relevante disposição protetiva aos animais está contida em nossa
Carta Política vigente, que prevê em seu artigo 225, inciso VII a proteção contra
práticas que submetam os animais a crueldade.
No Brasil dos tempos atuais e de acordo com nosso diploma civil, os
animais são considerados como bens móveis, tendo melhor classificação como
semoventes, nos termos do artigo 82 do CPC e entendimento doutrinário a
respeito. Sendo considerados como bens e, portanto, suscetíveis de apropriação,
lhes são dispensados direitos como se coisas fossem, podendo ter dono (vide
artigo 936 do mesmo diploma) e serem assenhoreados caso não o tenham
(vide artigo 1.236 também do Código Civil). Semoventes são aqueles bens
que tem movimento próprio e independente, compreendendo tanto animais
domesticados como selvagens, além disso, também se considera os animais
como bens fungíveis (acredite!), podendo ser trocados por outros de mesma
espécie, qualidade ou valor.
Nos últimos anos têm-se dado ampla discussões acerca da disponibilidade
dos animais aos seres humanos, tendo sido adotada, inclusive, a denominação
de animais não humanos àqueles, um progresso já perceptível nesse sentido,
ao menos. A preocupação com o status jurídico dos animais tem principal foco
no campo ético, a partir do enfrentamento de correntes que buscam justificar e
respaldar a utilização ou não dos animais para diferentes fins.
Para nosso ordenamento jurídico os animais estão simplesmente
inseridos no meio ambiente, demandando proteção nos mesmos contornos
deste, principalmente por meio de mandamentos de cunho constitucional e de
legislação extravagante, sendo notório e mais pertinente ao que aqui se almeja o
caso da Lei nº 9.605/98, que versa acerca dos crimes contra o meio ambiente.
Apesar de dispormos de algumas previsões legais relacionadas aos
animais, nenhuma delas versa especificamente de direitos destes, já que como
dito alhures estes são considerados como coisas, não sendo sujeitos de direito
e, portanto, passíveis de diversas medidas protetivas. O que existe, em verdade,
são disposições legais dirigidas aos indivíduos, restringindo e disciplinando a
forma como podemos dispor dos recursos da flora e da fauna.
Muito se comenta no meio jurídico acerca da existência de uma Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, que teria sido proclamada pela UNESCO
em 1978 e posteriormente ratificada pelo Brasil. Tal documento (facilmente
encontrado em inteiro teor na internet) prevê diversas garantias e direitos aos
animais, resguardando-os contra abusos, maus-tratos, tratamentos cruéis e
outras questões semelhantes. No entanto, apesar de ter sido inclusive utilizada
para fundamentar decisões judiciais, tal diploma sequer pode ser encontrado
no sítio eletrônico da própria UNESCO, pois o que em verdade ocorreu foi a
cessão das dependências da UNESCO para pronunciamento deste documento
(ao dia 15 de outubro de 1978), elaborada pela International League for Animal
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Rights (hoje Fondation Dróit Animal), não havendo qualquer apoio da UNESCO à
declaração. 657
Apesar de possuirmos uma das constituições mais avançadas no mundo,
percebe-se que o avanço normativo não foi significativo quanto tratamos acerca
dos animais.
2. OS COSTUMES COMO FONTE DO DIREITO: A DINÂMICA CULTURAL
E A PERCEPÇÃO ATUAL
Conta a história que o imperador Calígula teria nomeado seu cavalo ao
cargo de Cônsul, reconhecendo diversas benesses a este que dispunha inclusive
de 18 assessores, fortuna pessoal, dentre outras regalias. Um pouco mais tarde,
durante a Idade Média, conta-se que era possível ajuizar uma ação regular contra
um animal, afirmando Kelsen que tal situação era cabível “[...] contra um touro,
por exemplo, que houvesse provocado a morte de um homem [...] O animal
processado era condenado na forma legal e enforcado, precisamente como se
fosse um criminoso humano” .658
Os costumes, comportamentos e pensamentos de uma sociedade nada
mais são do que fruto das heranças culturais adquiridas ao longo dos anos, a
diversidade de culturas ao redor do mundo transforma de modo peculiar cada
indivíduo e cria identidades únicas para cada povo. Apesar de possuir bases
muito sólidas, a cultura não é imutável, sofre mudanças constantes e está sujeita
continuamente a um processo dinâmico que a modela de acordo com diversos
fatores.
Segundo Laraia, a cultura transforma-se basicamente por meio de dois
processos: um interno, que resulta da própria dinâmica cultural dos indivíduos
que nela estão inseridos, e outro processo externo, que é resultado direto do
contato de um sistema cultural com outro, sendo que este processo de contato
com costumes e comportamentos diferentes tem força modificadora muito
mais forte que o primeiro, sendo tal fenômeno denominado comumente pelos
antropólogos de aculturação.659
O Direito tem como uma de suas fontes mais importantes os costumes,
devendo considerar tal variável quando da elaboração de qualquer documento
normativo. O que existe, em verdade, é um processo de adaptação que obedece
a uma lógica de mão-dupla: por um lado o ordenamento jurídico deve aprumar-se
em acordo com as condições e peculiaridades do meio em que está nascendo,
por outro lado esse meio (representado pelos indivíduos) tem que adaptar-se aos
novos padrões consignados na norma positivada. A própria existência do Direito
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é uma exigência social que reflete os anseios de um determinando grupo em
manter coesão de interesses de forma harmônica, respeitando direitos de cada
um dos envolvidos.
Sendo um reflexo direto da vontade social e dirigida a esta, o Direito está
em permanente mudança, respeitando sempre a dinâmica social que lhe cerca.
Esse acompanhamento acaba sendo sempre tardio, pois não há como conceber
que as mutações normativas irão ocorrer concomitantemente com as mudanças
nos comportamentos, pensamentos e costumes de uma determinada sociedade.
Cultura e Direito trocam experiências constantes, portanto.
Feitas tais ponderações, remeto o leitor à situação que certamente já
presenciou e que reflete o pensamento predominante em nossa sociedade.
Quantas vezes já não ouvimos alguém, a pretexto de ofender outra pessoa,
chamá-lo de “animal”, com o intuito de caracterizar essa pessoa como alguém
ignorante, incompetente, grosseiro, descortês? Ou mesmo dirigir termos como
“asno”,“mula” e “burro” para atingir a dignidade de alguém? Apesar de ser prática
comum, esse é um claro exemplo de uma herança cultural que desprestigia
a condição dos animais não humanos, relegando estes a patamar inferior de
dignidade ao nosso (por sinal, também somos animais!).
Apesar de adotarmos um sistema de civil law¸ no qual o direito
costumeiro perde um pouco de sua expressividade, é inegável que este atua
permanentemente e de modo relevante nas produções legislativas. Ora, se em
nosso país tem-se por costume comportamentos que submetem os animais
à exploração, não lhes sendo garantido um nível mínimo de dignidade, é claro
que o ordenamento jurídico há de seguir tais caminhos. No entanto, nos últimos
anos têm sido crescentes as reivindicações visando à proteção animal, seu bemestar, direito de ser livre e não serem explorados pelos humanos. Multiplicamse pelo país ONGs de proteção animal, pessoas que fazem resgate de animais
em condições deprimentes, que abrigam e preservam a fauna em sua total
abrangência. Crescem também as denúncia e repercussão vasta dos de casos
de maus-tratos praticados contra animais, tendo a mídia inclusive dado espaço
frequente para mostrar algumas ocorrências.
A própria repercussão midiática em si já demonstra o quanto a cultura
acerca do respeito aos animais tem crescido e se difundido rapidamente e
com força pelo país. O que antes não era interessante para as emissoras de
radiodifusão mostrar ao público, passou a ser produto de grande audiência e
atenção, dada a revolta social que alguns casos geram.
Também se contata no país a existência de duas correntes filosóficas que
argumental acerca da ética animal: de um lado a corrente abolicionista, ainda
pouco aceita mas que vem ganhando muitos adeptos e espaço no cenário
nacional, pregando a total extinção de qualquer forma de exploração do animal
pelos seres humanos, tendo como principal referencial o filósofo Tom Regan; de
outro lado a corrente chamada reformista, que tem como principal expoente o
filósofo Peter Singer, sustentando a tese com base na capacidade de sofrimento
dos animais, razão pela qual merecem consideração quanto ao seu bem-estar, de
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modo que a sociedade deve esforçar-se no sentido de criação e uso dos animais
dentro de padrões éticos mínimos, devendo minimizar a dor e sofrimento destes
quando inevitável determinada agressão à sua dignidade. Essa teoria enfrenta
críticas severas dos abolicionistas, visto que acaba por legitimar a utilização da
experimentação animal, por exemplo, e não privilegiando métodos alternativos
que exterminem de vez a utilização de animais em pesquisas científicas.
Mesmo frente a tal evolução, nosso sistema jurídico ainda não tem
acompanhado tais mudanças culturais de modo efetivo, os animais continuam
sendo vistos apenas como coisas, bens, para o nossos diplomas jurídicos. Alguns
outros países já conseguiram superar tal barreira, conferindo alguns direitos aos
animais, antes jamais pensados como plausíveis. É o caso da França, que por
meio de seu parlamento reconheceu, em janeiro de 2015, serem os animais
dotados de sensibilidade, alterando em decisão histórica e inédita o status dos
animais para seres sencientes. Havia uma grande discussão que se arrastava
devido à pressão de grupos ruralistas contra as consequências que tal decisão
poderia causar, o que acabou atrasando a decisão final da Assembleia Nacional
francesa.
A mudança legislativa na França se deu a partir de projeto de lei idealizado
por uma ONG local, a Fondation 30 Million Amis, que luta contra o abandono,
a experimentação e o tráfico de animais. Após a alteração, a leitura do Código
Civil francês em seu artigo 515-14, passou a considerar os animais como seres
dotados de sensibilidade.
Outro caso emblemático ocorreu na Argentina, onde o Tribunal local
deferiu Habeas Corpus em favor de Sandra, um orangotango, reconhecendo,
desta maneira, um animal não humano como sujeito de direito. Na decisão que
reconheceu garantias de uma vida digna ao orangotango, o tribunal argentino
considerou uma interpretação jurídica dinâmica para admitir que animais não
humanos sejam identificados como titulares de direitos que demandam proteção
correspondente. A justiça brasileira já apreciou situação semelhante, onde foi
impetrado Habeas Corpus em favor de um macaco, mas que foi indeferido
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sob a justificativa de que tal remédio
somente seria cabível para beneficiar seres humanos.
Importante fato que vale a pena acrescentar a este estudo aconteceu no
início deste ano nos Estados Unidos. Lá, os animais são considerados como
possíveis vítimas de um crime – diferente do Brasil onde são vistos como objeto
de um crime – e, portanto, adquirem status de sujeitos detentores de alguns
direitos, como bem salienta Marcelo Robis Nassaro,
[...] os animais nos Estados Unidos têm direitos como sujeitos
de direitos e aqui não. No Brasil quem tem direitos são as
pessoas, inclusive as que ainda não nasceram, logo, os autores
de crimes de maus tratos contra animais sofrem a pena porque,
simplesmente, não observaram uma regra social de não maltratar
os animais, diferentemente dos Estados Unidos, onde a punição
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ocorre especialmente em função de haver uma vítima, que é o
animal.660

Neste sentido, e com base em uma série de estudos de especialistas do
FBI (Federal Bureau of Investigation), decidiu-se que a partir de 2016 as pessoas
que cometerem crimes de maus-tratos contra os animais terão o mesmo
tratamento ou categorização de assassinos, sendo tal crime classificado como
“crime contra a sociedade”.
Essa decisão tem por base um profundo estudo fundamentado na chamada
Teoria do Link, que estuda comportamentos pretéritos de uma pessoa como
possíveis indicadores de perfis criminosos futuros, principalmente de assassinos
em série. De acordo estudos relacionados a esta teoria, o comportamento de
praticar maus-tratos contra animais é um sinal de traços elevados de violência
e insensibilidade, indicando grandes possibilidades deste agressor vir a praticar
outros crimes dentro do ambiente familiar, inclusive crimes graves.
Pesquisas revelaram, inclusive, que a prática de cinco ou mais atos de
crueldade contra animais durante a infância ou adolescência é fator decisivo para
indicar pessoas mais propensas a se tornarem criminosos violentos.661
Apesar de ainda sofrer entraves, é notória a preocupação cada vez maior
quanto ao respeito da dignidade dos animais não humanos, tendo sido falado
constantemente em uma ética animal, visando protegê-los da exploração
desmedida e cruel pelos seres humanos. O ponto central que norteia a discussão
é a capacidade sensitiva dos animais, principalmente aquela relacionada ao
sofrimento. Bentham sabiamente ponderou em um de seus trabalhos que “the
question is not, Can they reason? Nor Can the talk? But Can they suffer?”. 662 A
questão, a meu ver, vai muito além unicamente do sofrimento sentido pelos
animais, mas toda a outra gama de sensibilidades que lhes são evidentes, como
alegria, medo, tristeza, que devem ser consideradas e respeitadas pelos animais
humanos.
O Brasil ainda caminha a curtos e lentos no sentido de reconhecer direitos
básicos que garantam a dignidade aos animais não humanos, tal fato é reflexo
direto das heranças culturais já explicitadas acima, bem como a resistência
de bancadas ruralistas que permeiam o nosso parlamento, nada mais do que
um fruto também de nosso processo histórico de ocupação que privilegiou os
grandes latifúndios e a exploração animal.
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3. A RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL POR MAUSTRATOS A ANIMAIS
NÃO HUMANOS: PARÂMETROS NORMATIVOS E CULTURAIS
ESTRUTURANTES
O instituto da responsabilidade civil no direito ambiental apresenta
respaldos tanto na Carta Política como em nosso Código Civil e em legislação
extravagante. Inicialmente a ideia da responsabilidade civil esteve atrelada à
chamada vingança privada, onde valia a famosa Lei de Talião. No entanto, a
evolução da sociedade e a configuração progressiva de um contrato social entre
os indivíduos de modo a estabelecer uma harmonia social com direito à liberdade
e respeitando direitos alheios veio prevendo instrumentos que buscassem
reparar eventuais danos causados à esfera pessoal daqueles que conviviam em
um mesmo local.
Segundo Pereira, a teoria da responsabilidade civil hodierna tem suas raízes
no Código Civil Francês, que representou significativa evolução em tal aspecto.
Pondera o autor que foi a partir do diploma civil francês que a doutrina passou a
estabelecer a responsabilidade civil para além de um princípio subjetivo da culpa,
procurando criar terreno para a responsabilidade objetiva. Nosso Código Civil de
1916 teve forte influência nesse sentido.
Atualmente a Constituição pátria vem prevendo, em seu artigo 5º, inciso
X, que “[...] são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”, previsão complementada pelo artigo 186 do diploma
civil que mais especificamente versa acerca da responsabilidade civil ponderando
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito”. Interessante notarmos que o dano reparável pode ser de cunho
exclusivamente moral, o que nos importa sobremaneira na presente discussão,
haja vista que a teoria aqui construída que justifica e legitima a condenação por
danos morais coletivos decorrentes de maus tratos aos animais não humanos
se pauta exatamente em uma afronta ao sentimento moral compartilhado pelos
indivíduos de uma comunidade.
Privilegiando uma interpretação sistêmica das normas jurídicas, devemos
analisar o instituto da responsabilidade civil conjuntamente com a Lei 9.605/98,
que veio prevendo em seu artigo 32 o crime de maus tratos contra animais,
tipificando a conduta da seguinte forma:
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§1.º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos
ou científicos, quando existirem recursos alternativos.663
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§2.º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se
ocorre morte do animal.

Apesar de prever alguns reflexos em âmbito civil na reparação de
dano ambiental, os mecanismos inerentes à Lei de Crimes Ambientais visam
primeiramente ao exercício do jus puniendi pelo Estado, não sendo escopo
principal a reconstituição do bem lesado.
Corrobora a analise sistêmica referida, a previsão contida na Carta Magna,
que incumbiu o Poder Público de proteger a fauna e a flora terrestre, vedando
práticas que possam provocar a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade (artigo 225, §1.º, VII).
Anteriormente a conduta de maltratar animais era considerada mera
contravenção penal, suportando sanção mais branda, optando posteriormente o
legislador por elevar tal prática à condição de crime, o que analiso ter sido mero
capricho legislativo, haja vista que a pena continua tendo pouco efeito repressivo
e educativo para aqueles que cometem tal crime, restando ainda um sentimento
de impunidade.
A espécie de responsabilidade civil tratada até aqui se insere mais
especificamente no campo da responsabilidade subjetiva, sendo aquele na qual
devem ser preenchidos os pressupostos da ação ou omissão, um dano gerado
pela conduta, o nexo de causalidade entre estes dois e a culpa. No entanto, por
expressa disposição normativa, a responsabilização de conduta que venha a causar
dano ao meio ambiente será aferida conforme o princípio da responsabilidade
objetiva, sendo aquela que não irá perquirir a culpa do agente causador da lesão,
mas tão simplesmente sua ação ou omissão, um dano causado e a relação de
causalidade entre eles.
Nesse sentido a leitura e interpretação do artigo 926 do Código Civil de
2002, prevendo em seu parágrafo único que “[...] Haverá obrigação de reparar o
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem”. Assim, pacifica a doutrina e jurisprudência
no sentido de que as condutas lesivas ao meio ambiente irão obedecer a
responsabilidade objetiva, posicionamento que encontra respaldo direto na
prescrição do artigo 14, §1.º da Lei nº 6.938/81, que aduz a responsabilidade civil
objetiva por danos ao meio ambiente.
Por ser basear-se na noção de responsabilidade civil objetiva, conforme
aduz a leitura do artigo 14 da citada Lei nº 6.938/81, o dano ao meio ambiente
não pressupõe a culpa efetiva do autor, mas sim o interesse social que envolve o
fato ensejador da indenização, reflexo de uma tendência socializadora do direito.
Ao tratar acerca da esfera penal, é importante que analisemos a conduta
do infrator, pois os crimes tipificados na Lei de Crimes Ambientais, no que diz
respeito àqueles cometidos contra a fauna, necessitam de conduta dolosa do
de pesquisa para a saúde humana (2005).
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agente, não importando se comissiva ou omissiva. Nesse viés, qualquer ato de
maus-tratos contra animais não humanos, como o abandono (inclusive tipificado
no artigo 164 do Código Penal), agressões, a falta de cuidados básicos, deve ser
apreciada considerando a vontade dirigida do infrator em praticar a conduta.
A própria Constituição Federal também foi gentil neste sentido,
determinando a responsabilização penal e administrativa daqueles que pratiquem
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, abrangendo como infratores
tanto as pessoas físicas como pessoas jurídicas, sendo independente dessa
responsabilização a obrigação de reparar os danos causados (vide artigo 225,
§3.º). Esses danos nada mais são que a reparação em âmbito civil, eis que
como exposto acima os atos ilícitos praticados por um indivíduo o sujeitam à
indenização pelas eventuais lesões materiais ou morais.
Sendo o Direito Penal considerado ultima ratio, quando tratamos acerca dos
crimes ambientais Ivete Senise Ferreira pondera que a tutela penal ambiental “[...]
significa que esta é chamada a intervir somente nos casos em que as agressões
aos valores fundamentais da sociedade alcancem o ponto intolerável ou sejam
objeto de intensa reprovação do corpo social”664, ideia complementada de forma
notória por Antonio Herman Benjamin, que analisa a presença da tutela penal
“[...] quando se está diante de valores que dizem respeito a toda coletividade,
já que estreitamente conectados à complexa equação biológica que garante a
vida humana no planeta” . 665 Não há como negar que nos dias atuais (como já
explicitado na seção 2 deste trabalho) existe um forte e alarmante sentimento
que permeia maior parte da sociedade no que diz respeito aos episódios de maustratos aos animais. Aprofunda-se cada vez mais o reconhecimento da dignidade
dos animais, do respeito a estes como seres sencientes, o que gera revolta e
indignação a cada nova notícia veiculada envolvendo maus-tratos.
Ora, se existe atualmente respaldo cultural que reflete a preocupação da
sociedade na proteção dos animais, é lógico perceber que qualquer conduta que
viole a dignidade destes atinge em cheio valores fundamentais desta sociedade,
chegando a níveis extremos de reprovação social que, na maioria dos casos
apresenta-se como punição mais efetiva que a punição aplicada pelo Estado-juiz,
mas que representa de pronto uma lesão à moralidade coletiva.
Como preceitua Patrícia Lemos, “Entende-se por dano moral coletivo a
injusta lesão da esfera moral de determinada comunidade, ou seja, a violação
antijurídica de determinado círculo de valores coletivos”.666 Certo! Considerando,
portanto, que a caracterização do dano moral coletivo se faz presente nos casos
de atentados aos valores morais coletivos e que nos dias atuais suportamos
(inegavelmente) um sentimento coletivo de proteção aos animais contra os
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maus-tratos em todas as suas vertentes (evidenciado pela indignação coletiva,
reprovação social e sentimento de ofensa moral), nada mais óbvio que notar tal
evolução cultural e identificar um caso de dano moral coletivo que está nascendo.
Você percebe, caro leitor, quão magnífica e forte a relação dos costumes e cultura
com o Direito?
Nesta esteira de raciocínio, cabe trazer ao conhecimento e crítica a lição
de Helita Custódio que, ao esclarecer a dupla acepção do dano, o classifica
em dano patrimonial e extrapatrimonial, sendo o primeiro aquele que afeta a
interesse econômico e o segundo, chamado também de dano moral, aquele que
atinge bens de ordem puramente moral, tendo fundamento “[...] em legítimo
interesse moral, assume, nos dias de hoje, particular importância, notadamente
diante das questões de ordem ambiental e cultural” 667 (destaque da autora).
Então o interesse moral que permeia a configuração do dano moral coletivo está
vinculado diretamente nos dias atuais às questões de cunho ambiental e cultural?
Xeque- mate.
4. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO DANO MORAL COLETIVO E SEU
CABIMENTO NOS CASOS DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS
Antes de discorremos acerca do dano moral coletivo, é pertinente que
tracemos contornos mínimos sobre os direitos coletivos, precipuamente quanto
aos direitos difusos.
Sabe-se que em nosso ordenamento jurídico todo indivíduo é titular de
direitos e obrigações para com os demais. No entanto, existem alguns desses
direitos e outras garantias que não se restringem unicamente à esfera privada
do sujeito, são estes os chamados direitos coletivos, que nada mais são que
conquistas sociais que foram reconhecidas por lei, como por exemplo, os direitos
trabalhistas e o direito ao meio ambiente equilibrado.
Segundo o parágrafo único do artigo 81 da Lei nº 8.078/90, o Código do
Consumidor, a defesa coletiva se subdivide em três vertentes: os direitos difusos,
sendo aqueles transindividuais, de natureza indivisível e dos quais são titulares
pessoas indeterminadas ligadas por uma situação de fato; os direitos coletivos
em sentido estrito, dos quais são titular um grupo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com uma parte adversa por uma relação jurídica; e os direitos
individuais homogêneos, que são entendidos como aqueles de origem comum,
um evento compartilhado por vários indivíduos.
Neste trabalho nos interessam os direitos difusos, eis que a proteção ao
meio ambiente encontra-se pautada justamente neste viés, sendo direito de
todos os sujeitos e, portanto, indeterminados, a garantia de um meio ambiente
sadio e equilibrado, em consonância com as previsões constitucionais a respeito.
Pontuadas tais questões, quando estamos diante de uma conduta que
667
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afronta um direito coletivo de caráter extrapatrimonial, por exemplo, surge a
necessidade de reparação da lesão causada por meio da condenação do infrator
ao pagamento de indenização referente ao dano moral coletivo acarretado. Esse
dano moral coletivo corresponde à uma injusta agressão a determinados valores
fundamentais considerados pela sociedade na qual a conduta foi praticada. O
dano surge como elemento necessário à pretensão de reparação na seara civil,
sendo imprescindível a demonstração de uma lesão para que haja a obrigação
de reparar, nascendo, sob esta condição, a responsabilidade civil do causador do
dano.
Sobre o dano moral coletivo Carlos Alberto Bittar Filho assevera que este
[...] é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade,
ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de
valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, estáse fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de
uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi
agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de
vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu
a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na
seara do dano moral individual, aqui também não há que se
cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente
pelo simples fato da violação.668

Logo, percebe-se que a violação a determinado valor cultural consagrado
gera uma dano direto na honra e integridade de determinada sociedade, nascendo
aí a possibilidade e necessidade de reparação desse dano.
O dano ambiental coletivo configura-se quando existe uma ofensa ao
macrobem ambiental difuso, sendo titular deste bem a coletividade669, situação na
qual se oportuna a atuação do Ministério Público (incumbido constitucionalmente
na proteção dos direitos coletivos) para que promova a tutela jurisdicional do caso
concreto.
Por muito tempo e ainda atualmente a jurisprudência e doutrina não
concebem a ideia de que a ocorrência de maus-tratos aos animas viole um direito
coletivo, um sentimento coletivo, fato pelo qual refutam qualquer argumento no
sentido de condenar à reparação por dano moral coletivo aquele indivíduo que
comete o crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Há de se
observar, no entanto, que a mudança nos valores culturais de nossa sociedade
vem afetando diretamente esse entendimento, já que a reprovação social e o
sentimento de ofensa ao corpo coletivo acabam por legitimar tal situação de
reparação do dano moral coletivo atingido.
O dano moral causado por uma situação de maus-tratos a animais é
significante ao ponto de gerar notável intranquilidade social, sentimento de
668
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desapreço e que demandam uma contrapartida como forma de coibir tais
condutas. Com a crescente difusão das redes sociais e o acesso à internet
tem sido cada vez mais perceptível a repercussão social gerada por flagrantes
deploráveis de maus-tratos. A reparação do dano não visa, tão somente, retornar
ao status quo o cenário violado ou ao menos minimizar seus efeitos, mas sim
servir como fator inibidor de condutas posteriores no mesmo sentido. Percebendo
o furor social gerado por uma conduta de maus-tratos e as sanções cominadas
a esta, o indivíduo certamente irá acautelar-se e refletir melhor antes de tomar
qualquer atitude que depois possa lhe prejudicar e torna-lo alvo da reprovação e
constrangimento social.
Desnecessário neste sentido, que haja a prova da dor moral sob seu aspecto
subjetivo, tendo sido tal fundamento substituído pela doutrina e jurisprudência, pelo
princípio da dignidade humana, posicionando-se nesta esteira o desembargador
Mario Bottazzo, no julgamento do RO-0010681-73.2014.5.18.0014, ao afirmar que
“[...] não se cogita mais de dor moral, e muito menos de prova de dor moral: há
dano moral, objetivamente, se houver ofensa à dignidade humana”.670 Assim, o
dano moral figura concretizado mesmo sem prova da dor ou lesão provocada, não
se almejando aqui simplesmente banalizar tal instituto e afirmá-lo em quaisquer
situações, mas sim ponderar que ao atingir a dignidade humana, aqui abrangida
em seus diversos aspectos (condições espirituais, morais, físicas, dentre outras),
o abalo moral está configurado, merecendo sua reparação.
Como suporte doutrinário notório e importante na construção do
pensamento aqui delineado, cabe citar a conceituação anotada por José Rubens
Morato Leite, segundo o qual o dano extrapatrimonial pode ser observado sob
um aspecto subjetivo, quando o interesse ambiental lesado relaciona-se com
um interesse individual, causando abalo psíquico, de afeição ou físico à vítima; e
também sob um aspecto objetivo, que ocorre quando o bem ambiental atingido
é o difuso, havendo lesão a valor imaterial coletivo, refletindo diretamente na
qualidade de vida da comunidade.671 Complementando sua observação, o
mesmo autor cita trabalho de Steigleder, que identificou três formas diversas de
expressão da dimensão moral do dano ambiental autônomo, sendo elas: um dano
ambiental coletivo, ocasionando diminuição na qualidade de vida e do bem-estar
da coletividade; um dano social, identificado na privação imposta à coletividade
de dispor do equilíbrio ambiental proporcionado pelos microbens ambientais
degradados; e um dano ao valor intrínseco ao meio ambiente, relacionado ao
reconhecimento de um valor ao meio ambiente em si, desvirtuado de valorações
econômicas.672
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Revela-se, assim, que o crime de maus-tratos aos animais pode encaixarse com facilidade na classificação dos dois autores acima citados, eis que as
respostas sociais às ocorrências de maus-tratos e aos próprios infratores
configuram-se como um dano social, valores imateriais da coletividade,
minimizando o bem-estar social desta frente ao sentimento de repulsa e antipatia
gerado pela situação fática.
Ainda sobre o tema e com pertinência à tese aqui sustentada, Costa673 e
Reis674 ponderam que o dano extrapatrimonial se reporta diretamente a valores
de ordem espiritual, ideal ou moral, pensamento que fortalece a ideia de que
um ato contra o meio ambiente que cause lesão a valores coletivos, à qualidade
moral da coletividade, caracteriza-se como um dano extrapatrimonial.
O dano moral coletivo aqui sustentado posiciona-se em característica
na qual o meio ambiente em verdade atua como intermediário da lesão moral
causada, mas não somente, além do prejuízo ao animal vítima de maus-tratos,
também há claro prejuízo à dimensão moral da coletividade envolvida na situação
fática na qual o animal vitimado figurou como elemento intermediário.
Apesar de alguns entendimentos em sentido contrário, já temos julgados
que consideram não ser necessária a demonstração efetiva da dor sentida pela
coletividade em decorrência de um dano moral coletivo ambiental, nesse sentido
ponderou a Ministra Eliana Calmon ao julgar o REsp 1269494/MG, julgado em
24/09/2013, alertando que “ O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de
personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de
que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo
isolado”.675
A despeito da fundamentação normativa que norteia a proteção dos valores
morais relacionados ao meio ambiente, importante tomarmos conhecimento do
artigo 1º da Lei nº 7.347/85, chamada Lei da Ação Civil Pública, que atua como
alicerce normativo legitimador da responsabilização de danos extrapatrimoniais
ambientais, assim prevendo: “Regem-se pelas disposições desta Lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados: I – ao meio ambiente [...]”.
A questão que permeia o raciocínio aqui pretendido lida diretamente
com os fins sociais que a norma precisa atingir, e o aplicador do direito, como
intermediário deste processo, deve preocupar-se e considerar sobremaneira em
suas decisões tal aspecto, atento sempre às mutações culturais e às mudanças
de perspectivas, sentimentos e valores da sociedade em que está inserido. Tal
pensamento já é corroborado inclusive por grandes juristas do país, como o
673
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Ministro Herman Benjamin, que em julgamento do REsp 1.328.753-MG, no dia
28/05/2013, analisou que
[...] incumbe ao juiz, diante das normas de Direito Ambiental –
recheadas que são de conteúdo ético intergeracional atrelado
às presentes e futuras gerações –, levar em conta o comando
do art. 5º da LINDB, segundo o qual, ao se aplicar a lei, deve-se
atender “aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum”676

Caso recente interessa no entendimento e evolução do pensamento crítico
aqui postulado. No início do corrente ano foi noticiado nacionalmente o caso do
agressor Rafael Hermida, que agrediu de forma cruel e covarde os cães de sua
noiva, o fato ganhou repercussão rápida e de altas proporções após o vídeo ter
sido compartilhado em redes sociais. A noiva suspeitava da atitude incomum dos
cães na presença do agressor e decidiu instalar câmeras nos cômodos de sua
casa para averiguar o que ocorria enquanto não estava presente. Após sofrer o
repúdio e constrangimento social por suas atitudes (aqui uma situação concreta
de como o sentimento social de reprovação em tais situações resta comprovado
e tem efeito na esfera moral dos indivíduos), a Ordem dos Advogados do Rio de
Janeiro informou que iria pedir ao Ministério Público que denunciasse o agressor
não somente pelo crime de maus-tratos, mas também por dano moral coletivo.
O presidente da OAB/RJ, Reynaldo Velloso afirmou que
A sociedade é o sujeito passivo deste crime e o animal está inserido
no ambiente. Houve uma agressão a sociedade, ao direito coletivo
que tem que ser ressarcido. O ressarcimento disso é em dinheiro.
Pode até se pensar em criar um fundo ambiental, para ajudar a
proteção no Rio de Janeiro, com programa de castração, com
programa de vacinação, porque nós estamos muito atrasados em
relação a políticas públicas no Brasil para animais.677

De fato, nosso país ainda carece de políticas públicas voltadas para os
animais. Atuando na proteção animal junto a diversos abrigos na cidade de
Belém nos últimos 3 anos, notou-se que o Poder Público municipal pouco se
interessa na promoção de políticas públicas no sentido de resgatar animais de
rua (podendo ser considerado o interesse direto com a saúde pública, já que os
animais abandonados nas ruas da cidade podem atuar como vetor transmissor de
diversas doenças), ou mesmo em apoiar financeiramente o Centro de Controle
de Zoonoses ou os próprios abrigos de animais que acabam exercendo função
pública (discussão que pretendo aprofundar em próximo estudo), considerando
676
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que seria papel do município zelar pelos animais abandonados em seus limites
territoriais.
Esse fato inclusive suscita uma tese de que a indenização pecuniária
decorrente do dano moral coletivo proveniente de condutas de maus-tratos aos
animais poderia ser revertida para um fundo criado especialmente para tais casos,
fundo esse que iria dar amparo financeiro aos abrigos de animais esquecidos pelo
poder público. Ora, já que não podemos contar com uma atuação significativa da
administração municipal na função cumprida pelos abrigos, pelo menos que seja
criado um fundo onde se concentrem recursos para amenizar a situação sofrível
que os donos de abrigos e protetores têm de enfrentar diariamente na busca
por alimentos, produtos de limpeza, medicamentos e outros suprimentos para
oferecer condições dignas de vida aos animais.
5. CONCLUSÃO
É necessário, portanto, que sejam levadas em consideração as mudanças
e respostas culturais atualmente sentidas em nossa sociedade, como elemento
instrumental na busca pelo fim social da norma positivada que, como já foi
demonstrado acima, suporta e legitima uma pretendida indenização por danos
morais coletivos decorrentes do crime de maus-tratos a animais.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
Considerando o que foi exposto, algumas conclusões definem os
contornos principais da tese aqui sustentada:
1. A configuração histórica da legislação brasileira relegou aos animais a condição
de coisas, suscetíveis à exploração e posse pelos indivíduos, sem levar em
conta, no entanto, direitos básicos ínsitos à dignidade dos animais.
2. A dinâmica social e cultural tem privilegiado, nos últimos anos, uma visão
diferente a respeito da disposição dos animais pelos seres humanos e o
Direito, como reflexo do meio em que nasce e se transforma, deve estar
atento a tal dinâmica.
3. A responsabilidade civil e penal por condutas de maus-tratos aos animais
vem expressamente prevista em nossos diplomas normativos, cabendo ao
aplicador do Direito estar atento às mudanças culturais e buscar uma aplicação
sistêmica que atenda aos fins sociais das normas.
4. Diante da dinâmica cultural e as respostas sociais frente aos crimes de maus
tratos aos animais, é possível que haja uma integração sistêmica entre tais
fatores e a norma positivada no sentido de condenar o infrator ao pagamento
de indenização por dano moral coletivo.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho abordará o direito ambiental e a responsabilidade penal
ambiental no século XXI, abordará também, suscintamente, a responsabilidade
administrativa e civil.
Apresentará a importância das penas aplicadas pelo Poder Judiciário, bem
como as sanções na esfera administrativa, mostrando não só os princípios que
vem acompanhando esse tema, mas também a evolução do Direito Ambiental
no âmbito jurídico brasileiro.
1. DIREITO AMBIENTAL: evolução e principiologia.
Inicialmente faz-se necessário a menção de alguns elementos norteadores
do Direito Ambiental, para tanto trataremos de alguns aspectos evolutivos do
mesmo, bem como alguns de seus princípios.
O doutrinador Luís Paulo Sirvinskas, afirma que a proteção jurídica do
meio ambiente pode ser dividida em três períodos:
O primeiro deles é entre o ano de 1500 a 1808, através do “descobrimento”
do Pau-Brasil, pois com a grande exploração que havia da espécie criou-se o
Regimento do Pau-Brasil de 1605 e que buscava impor penas a quem cortasse a
árvore sem licença.678
O segundo período, de acordo com o autor supra mencionado, situa-se
entre os anos 1808 a 1981. Nesse momento houve degradação intensiva do meio
678
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ambiente e considerou-se de grande importância para o Direito Ambiental, uma
vez que o legislador iniciou um movimento de proteção dos recursos naturais,
ainda que tutelando somente aquilo que tivesse repercussão econômica.
Durante este período, foram criadas diversas normas, sendo, alguma delas: a)
Lei de Terras do Brasil (Lei n. 601/1850); b) Decreto da primeira reserva florestal
(Decreto n.8.843/1911); c) Lei. 3.071/1916; d) Decreto n.16.300/1923. Chama-se,
portanto, de fase fragmentária. 679
O terceiro e último período inicia-se com a criação da Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981), a qual tinha por mote a proteção
integral do meio ambiente.
Este último período, o qual é extensivo a nossa contemporaneidade
é marcado por diversos instrumentos normativos, os quais preveem sanções
penais e administrativas, são alguns desses instrumentos: Lei n. 7.347/1985,
que dispõe sobre a Ação Civil Pública; Constituição Federal de 1988; Lei n.
8.171/1991, que trata da Política Agrícola; Lei n. 9.605/1998 que sobre sanções
penais e administrativas; Lei n. 9.985/2000, sobre Unidades de Conservação;
Lei n. 10.257/2001 Estatuto da Cidade; Lei n. 11.445/2007, Política Nacional de
Saneamento Básico; Lei n. 12.305/2010, Política Nacional dos Resíduos Sólidos;
Lei n.12.651/2012, Novo Código Florestal.680
Em relação a uma conceituação, pode-se dizer que o Direito Ambiental,
conforme ensina Edis Milaré “é o complexo de princípios e normas coercitivas
reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, passam a afetar
a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade
para as presentes e futuras gerações.”6812.
E a definição legal para o meio ambiente encontra-se no artigo 3º, I, da Lei
6.938/1981, in verbis: “meio ambiente, 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”.
No tópico a seguir, serão tratados alguns princípios do direito ambiental
cuja compreensão permite um maior entendimento sobre a responsabilização
penal ambiental a ser tratada a posteriori.
1.1 Princípios do Direito Ambiental
O Direito Ambiental é um ramo autônomo, uma vez que possui princípios
e objetivos próprios, servindo como base para os magistrados, na análise da
tutela jurisdicional do meio ambiente.
Os princípios gerais do direito ambiental têm por objetivo proteger
qualquer espécie de vida no planeta, almejando para as futuras gerações uma
679
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qualidade de vida satisfatória.
São alguns desses princípios: Princípio do Direito humano, o qual estipula
que “os seres humanos estão no centro das preocupações relacionadas com o
desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em
harmonia com o meio ambiente”.Seu fundamento encontra-se nos arts. 5º, 6º e 225
da Constituição Federal, e art. 2º da Lei nº 6.938/81; Princípio do desenvolvimento
sustentável, o qual nos dizeres de Luís Paulo Sirvinskas “procura conciliar a
proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico para a
melhoria da qualidade de vida do homem. É a utilização racional dos recursos
naturais não renováveis.”; Princípio democrático ou da participação, o qual busca
assegurar aos cidadãos sua participação quando interessados em tratar de
questões ambientais, obtendo informações como base para a conscientização
ambiental; Princípio da prevenção – o qual orienta os Estados para proteger o
meio ambiente contra qualquer dano irreversível que possa surgir; Princípio do
equilíbrio, que propugna que no caso de intervenção, buscar-se-á adotar uma
solução que gere o melhor resultado ao meio ambiente, não deixando de considerar
as consequências possíveis e previsíveis de sua intervenção, ressaltando o bem
comum da sociedade; Princípio do limite, que determina que “a administração
tem o dever de fixar parâmetros para as emissões de partículas, de ruídos e de
presença a corpos estranhos no meio ambiente, levando em conta, a proteção
da vida, e do próprio meio ambiente”682683.
Merecem menção também o Princípio do Poluidor – pagador, do usuário
– pagador e do protetor – recebedor, o qual preconiza que o Estado deve criar
sanções para responsabilizar o agente causador de danos ambientais, ou seja, o
poluidor, deve arcar com o prejuízo, sem a necessidade de existência da culpa,
bastando a comprovação do dano, a autoria e o nexo causal.684
Não existindo a possibilidade de recomposição, o poluidor deverá ressarcir
os danos em espécie cujo valor deverá ser depositado em fundo destinado ao
meio ambiente.685
O princípio do usuário-pagador, está relacionado ao usuário de um serviço
público que lhe é fornecido, como por exemplo, o pagamento pelo fornecimento
de água, esgoto e etc.
Cabe salientar, que o princípio do poluidor-pagador, de certa forma, está
inserido no conceito de usuário-pagador, mas não se confunde com ele.686
O princípio do protetor-recebedor está previsto na Lei n. 12.30/2010, art.
6º, II. É uma obrigação derivada do fato de que tal agente recebe verbas do Poder
682
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Público para proteger e não degradar o meio ambiente. Ou seja, o agente recebe
determinada quantia do Poder Público para proteger algum recurso natural.687
Impossível ainda não mencionar o Princípio do não retrocesso ou da proibição
do retrocesso, pois como o próprio nome diz, este princípio veda qualquer
retrocesso ambiental. Para Luís Paulo Sirvinskas, este princípio não admite
qualquer excludente, já que a higidez ambiental é importante à sobrevivência de
todas as formas de vida.688
2.
DIREITO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA
E PENAL.
Inicialmente e de forma sucinta, pode-se dizer que a responsabilidade
civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva em decorrência do artigo
225, § 3°, da Constituição Federal que preceitua a ocorrência de sanções na
esfera administrativa e civil para a tutela ambiental.
Cumpre ainda mencionar que a responsabilidade civil pelos danos
ambientais é solidária, conforme o art. 3°, I, da Carta Magna. Carbonnier citado
por Fiorillo pondera que “a responsabilidade objetiva não importa em nenhum
julgamento de valor sobre os atos do responsável, basta que o dano se relacione
materialmente com estes atos, porque aquele que exerce uma atividade deve
assumir os riscos”.689
O § 3° do art. 225 da Constituição Federal informa que as condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções administrativas.690
Sanções administrativas são penalidades que derivam do poder de
polícia impostas por entes do poder público, ou seja, União, Estados, Municípios
e até mesmo o Distrito Federal, nos limites de competência estabelecidas em
lei, com o objetivo de estabelecer regras de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, em razão de interesse público vinculado à interesses sociais,
garantindo os direitos individuais e coletivos.
É importante informar que a responsabilidade administrativa em matéria
ambiental se caracteriza inicialmente como um instrumento de repressão
às condutas lesivas ao meio ambiente. Todavia, nos dizeres de Edis Milaré691
é importante que exista a regulamentação dos ilícitos administrativos nessa
área, pois essa esfera de responsabilidade não depende da configuração de
687
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um prejuízo, servindo para coibir condutas que apresentem somente risco ou
potencialidade de dano ambiental. Assim, percebe-se que a responsabilidade
administrativa ganha dimensões e características de prevenção ao dano.
A responsabilidade civil, já comentada anteriormente, por sua vez, possui
caráter reparativo. Desta feita, a reparação da danosidade ambiental como qualquer
outro tipo de reparação, funciona através das normas de responsabilidade civil.
Observe-se que ao não se alcançar a responsabilização nas vias civis e
administrativas, parte-se para a responsabilização penal do agente. Todavia, tal
tutela penal deve ser restritiva. Nesse sentido leciona Sirvinskas692:
[...] o bem jurídico deve ter suas fontes na Constituição e que a
tutela penal deve ser restritiva para se chegar a um conceito de
bem jurídico ambiental. Parte-se assim dos princípios ambientais
disciplinados no art. 225 da Constituição. Neste dispositivo está
todo o arcabouço da proteção ambiental e do injusto penal,
inclusive o conceito de meio ambiente, apesar de inadequado,
mas necessário para se chegar ao conceito de bem jurídico
ambiental.

Isso ocorre porque a Constituição Federal de 1988, ao contrário das
Constituições Anteriores, estabeleceu os fundamentos do direito criminal e do
direito penal no âmbito dos direitos e deveres individuais e coletivos da pessoa
humana, conforme se depreende da redação do art. 5°.
Desta feita, as sanções penais ambientais deverão apontar alternativas
em face do Direito Positivo estabelecido pelo Código Penal de 1940, o qual foi
elaborado sob um prisma que não priorizava o Estado Democrático de Direito,
diferentemente da atual Carta Magna693.
Sobre a questão, diz Fiorillo694:
Claro está que a finalidade maior da Constituição Federal é trazer
efetividade e utilidade para o direito criminal ambiental, bem como
para o direito penal ambiental, estabelecendo sanções penais
concretas para aqueles que, na ordem jurídica do capitalismo,
lesam ou ameaçam a vida em todas suas formas.

Importante notar nessa diapasão que os entes estatais apesar do dever
de fiscalização e preservação, podem vir tornarem-se réus caso não cumpram
com sua obrigação, é o exemplo de uma ação de Santa Catarina, em que o
Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Palhoça
tendo por finalidade a apuração da responsabilidade deste ente em decorrência
da edificação de casa em área de preservação permanente. O magistrado
responsável deferiu o pedido de liminar determinando o Município a adoção
de providências administrativas necessárias à fiscalização e, se necessário, a
interdição da obra, sob pena de pagamento de multa diária.
692
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2.1 Lei de Crimes Ambientais e a Responsabilidade Penal Ambiental
A Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) foi promulgada visando a
regulamentação da tutela penal ambiental, bem como para suprir a carência de
um diploma penal efetivo e ordenado para a preservação ambiental. Na referida lei
estão previstas as responsabilidades das pessoas físicas e jurídicas causadoras
de danos ambientais.
Sobre a lei em comento, Fiorillo695 aduz:
Com efeito, além de apontar a possibilidade de aplicação de
sanções penais para as pessoas físicas, prática tradicional do
Direito Penal, bem como indicar diversas modalidades de culpa
em matéria ambiental (art. 2°), projetou importante hipótese no
sentido de responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas (art.
3°), sejam elas de direito público ou de direito privado, inclusive
com a aplicação da “desconsideração da personalidade jurídica”.

A Lei de Crimes Ambientais prevê três categorias de penas: a privativa
de liberdade, as restritivas de direitos e a multa. As sanções penais aplicadas às
pessoas físicas são as penas privativas de liberdade, as restritivas de direitos e
multas.
Em relação as pessoas físicas, Sirvinskas696 leciona sobre a aplicação das
penas previstas na Lei de Crimes Ambientais, informando que:
As penas restritivas de direitos se subdividem em: a) prestação
de serviços à comunidade (consistente em atribuir ao infrator
tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades
de conservação, e, no caso de dano a coisa particular, pública ou
tombada, na restauração dessa, se possível);
[...]
d) prestação pecuniária (consiste no pagamento em dinheiro
à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social de
importância, fixada pelo juiz [...];
e) recolhimento domiciliar (baseia-se na autodisciplina e no senso
de responsabilidade do infrator, que deverá, sem vigilância,
trabalhar frequentar curso ou atividade autorizada, permanecendo
recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em
qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme
estabelecido na sentença condenatória).

Em relação à dosimetria da pena, nos crimes ambientais o juiz deverá
levar em conta a gravidade do fato ambiental (motivos e consequências), os
antecedentes e a situação econômica do infrator ambiental, conforme o art. 6°
da Lei de Crimes Ambientais aduz.
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Importante observar o que menciona Lopes: “O que determina se o
fato tipificado é crime ou ilícito civil é a importância que o legislador atribui ao
bem jurídico tutelado penalmente, considerando determinadas condições do
momento e a insuficiência da sanção civil”,697 ou seja, o ilícito civil impõe uma
sanção patrimonial e apenas quando a sanção se torna insuficiente e afeta de
modo perigoso a ordem jurídica existente, entra o Direito Penal com a coerção
principalmente pessoal, a pena, sancionando o agente com multas, restrições de
direito ou privação de liberdade.
Leciona Eladio Lecey: “[...] o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
essencial à qualidade de vida a ponto de impor-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de vida a ponto de preservá-lo às presentes e futuras gerações. [...] Bem
de tal extrema importância, não pode ficar alheio ao Direito Penal, cujas regras
devem estender-lhe proteção”.698
A Lei n. 9.605/98 dividiu os crimes em cinco partes: a) dos crimes contra
a fauna; b) dos crimes contra a flora; c) da poluição e outros crimes ambientais;
d) Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural; e e) Dos
Crimes contra a Administração Ambiental.
a) Dos crimes contra a fauna:
Os crimes contra a fauna descritos na Lei n. 9.605/98 estipulam penalidades
de detenção ou reclusão, além do pagamentos de multas cumulativamente. As
penas de detenção variam de três meses a três anos, e a de reclusão de um a
cinco anos.
No tocante a este crime, o Ministério Público de Santa Catarina ofertou
denúncia com fundamento no art. 29 da Lei n. 9.605/98, quando o denunciado
sem permissão de órgão ambiental mantinha em cativeiro 02 pássaros da espécie
“Coleira”, animais de fauna nativa brasileira. Em primeiro grau o denunciado foi
condenado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa com valor fixado em 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos, pela pratica do crime previsto no art.
29, da Lei n. 9.605/98. Devido a condenação, o denunciado apelou, e a Quarta
Câmara Criminal decidiu negar provimento à apelação criminal n. 2014.036717-8,
mantendo a sentença de primeiro grau699
b). Dos crimes contra a flora:
Entende-se por flora o conjunto de espécies vegetais localizadas em
determinada região.
Os crimes contra a flora vão do art. 38 ao art. da Lei n. 9.605/98. Visam
proteger florestas consideradas de preservação permanente. Constitui-se crime
contra a flora:
697
LOPES, Cláudio. Delinquência Ambiental: Os Limites do Direito Penal. Boreal, 2014, p.13
698
LECEY, Eladio. A proteção do meio ambiente e a responsabilidade penal da pessoa
jurídica. In: FREITAS, Vladimir Passos de (org.). Direito Ambiental em Evolução 1. 2. ed. Curitiba:
Juruá, 2006. p. 38.
699
TJSC. Disponível em: http://goo.gl/zCchr9. Acesso em 30 de março de 2015.
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a) Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com
infringência das normas de proteção; b) Destruir ou danificar
vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou
médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la
com infringência das normas de proteção; c) Cortar árvores em
floresta considerada de preservação permanente, sem permissão
da autoridade competente; d) Causar dano direto ou indireto às
Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do
Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente
de sua localização; e) Provocar incêndio em mata ou floresta; [...]
entre outros.

Conforme Carlos Alberto Civinski700 dispõe na apelação criminal n.
2013.074592-2: “O agente que, visando conferir utilização econômica para o seu
imóvel coberto por vegetação nativa, destrói vegetação secundária do Bioma
Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem prévia autorização dos
órgãos competentes, comete o crime previsto no art. 38-A da Lei 9.605/1998.”
c) Da poluição e outros crimes ambientais
Hely Lopes Meirelles a conceitua poluição como “toda alteração das propriedades
naturais do meio ambiente, causada por agente de qualquer espécie, prejudicial à saúde,
à segurança ou ao bem-estar da população sujeita aos seus efeitos”.701

Segundo a Apelação Criminal n. 2012.014046-6,702 da Primeira Câmara
Criminal de Concórdia, não basta somente a comprovação de lançamento de
resíduos líquidos ou sólidos ao solo ou a curso d’água para caracterizar o crime
previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98. Necessária se faz a realização de prova
pericial de que do fato tenha resultado prejuízo à saúde humana, ou a destruição
da flora ou a mortandade de animais.703
Nos crimes ambientais não basta simples relatório por algum membro da
Polícia Ambiental, requer a realização de laudo pericial confeccionado por expert.
d) Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Verifica-se que o legislador preocupou-se com o valor estético do meio
urbano, caracterizando delito previsto no art. 65 da Lei n. 9.605/98, que dispõe:
“Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano.”
Segundo registra José Nilo de Castro, citando Louis Jacquignon, “o
urbanismo se define como a arte de conceber a readaptação das cidades sobre
dados demográficos, econômicos, estéticos e culturais, visando o bem-estar
humano e a proteção do meio ambiente”.704
700
TJSC. Disponível em: http://goo.gl/zCchr9. Acesso em 30 de março de 2015.
701
MEIRELLES; Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27ª ed. São Paulo: Malheiros,
2002, p. 553.
702
CASTRO, José Nilo de. Direito municipal positivo. Belo Horizonte: Del Rey. p. 258.
703
TJSC. Disponível em: http://goo.gl/zCchr9. Acesso em 30 de março de 2015.
704
CASTRO, José Nilo de. Direito municipal positivo. Belo Horizonte: Del Rey. p. 258.
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Dispõe o art. 216 da Constituição Federal: “Art. 216. Constituem
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:”
O Poder Público protege tudo aquilo de valor histórico, artístico, turístico e
cultural, prevendo sanção em caso de destruição, inutilização ou deterioração de
tudo aquilo considerado patrimônio cultural.
e) Dos Crimes contra a Administração Ambiental.
Os arts. 66 a 69-A buscam reprimir as condutas delituosas praticadas por
funcionários públicos e particulares.
Cite-se o que aconteceu em Joaçaba, em que um funcionário que exercia
cargo de chefia na FATMA, recebeu vantagem ilícita para fingir cumprimento
de uma das condições do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), sendo o
funcionário enquadrado nos Arts. 66 e 67 da Lei n. 9.605/98.
2.1.

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e Tutela Penal Ambiental.

Dispõe o art. 3º da Lei n. 9.605/98:”Art. 3º As pessoas jurídicas serão
responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta
Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua
entidade.”
Foi incluída a responsabilidade da pessoa jurídica a medida que se constatava
que as grandes degradações ambientais não ocorriam somente por pessoas
físicas, mas sim por pessoas jurídicas. Pode-se observar que com o advento
dessa lei, houve a inclusão da pessoa jurídica referente a responsabilização na
esfera penal, administrativa e civil.
Sirvinskas705 leciona que as sanções penais aplicadas à pessoa
jurídica são penas de multa, as restritivas de direitos, a prestação de serviços à
comunidade, a desconsideração da personalidade jurídica e a execução forçada.
O mesmo autor 706 destaca as modalidades de penas previstas na Lei de Crimes
Ambientais em face das pessoas jurídicas:
b) interdição de direitos (consiste na proibição de o infrator
contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou
qualquer outro benefício, bem como de participar de licitações,
pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três
anos no de crimes culposos).
c) suspensão total ou parcial das atividades (aplica-se se a pessoa
jurídica estiver desobedecendo às prescrições legais).
d) prestação pecuniária (consiste no pagamento em dinheiro
705
706

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito ambiental. p.164.
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente. p.34.
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à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social de
importância, fixada pelo juiz [...]);

A pessoa jurídica responde, portanto, dessa forma aos delitos ambientais,
porém, não pode ser responsabilizada exclusivamente, sob risco de inépcia
da inicial acusatória. Isso porque a responsabilização criminal não pode ser
dissociada de seus administradores, segundo a própria redação da Lei de Crimes
Ambientais, que prevê em seu artigo 3°:
Art. 3°. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei,
nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu
representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no
interesse ou benefício da sua entidade707.

De forma concreta, temos tal situação retratada no no julgamento feito
pela Quarta Câmara Criminal do TJSC em uma apelação criminal em outubro de
2013, na qual reformou-se uma sentença condenatória por impossibilidade de
ação penal exclusivamente contra pessoa jurídica. Segue a ementa:
CRIME AMBIENTAL. LEI 9.605/98. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ANÁLISE DE OFÍCIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO
DA AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE CONTRA PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. O crime ambiental imputado
tão somente à pessoa jurídica, não sendo incluída na denúncia
os atos praticados pela pessoa física responsável pelo suposto
crime ambiental que teria atuado em seu nome ou proveito,
inviabiliza a instrução da ação penal, pois é o administrador que
age com elemento subjetico próprio (dolo ou culpa), atuando em
nome e proveito da pessoa jurídica. Admite-se a responsabilidade
penal da pessoa jurídica em crimes ambientais desde que haja a
imputação simultânea do ente moral e da pessoa física que atua
em seu nome ou em seu benefício, uma vez que “não se pode
compreender a responsabilização do ente moral dissociada da
atuação de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo
próprio” (Resp nº 564960/SC, 5ª Turma, DJ de 13/06/2005)708.

Perce-se, portanto, que o TJSC entendeu ser necessária a vinculação de
uma pessoa física na prática delituosa, agindo com dolo ou culpa em favor, ou
seja, em proveito da pessoa jurídica. Esse posicionamento adotado pelo TJSC
segue a linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE.
707
BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em 01 de out. 2014.
708
BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 2013.003000-3, de
Rio do Sul, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 10-10-2013. Disponível em <http://app6.tjsc.jus.br/
cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000NUCT0000&nuSeqProcessoMv=null&tipoDoc
umento=D&cdAcordaoDoc=null&nuDocumento=6222005&pdf=true>. Acesso em 02 nov. 2014.
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DENÚNCIA. INÉPCIA. SISTEMA OU TEORIA DA DUPLA
IMPUTAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PLEITO PREJUDICADO.
I - Admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica em
crimes ambientais desde que haja a imputação simultânea
do ente moral e da pessoa física que atua em seu nome ou
em seu benefício, uma vez que “não se pode compreender
a responsabilização do ente moral dissociada da atuação de
uma pessoa física, que age com elemento subjetivo próprio”
cf. Resp nº 564960/SC, 5ª Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp,
DJ de 13/06/2005 (Precedentes). II - No caso em tela, o delito
foi imputado tão-somente à pessoa jurídica, não descrevendo
a denúncia a participação de pessoa física que teria atuado
em seu nome ou proveito, inviabilizando, assim, a instauração
da persecutio criminis in iudicio (Precedentes). III - Com o
trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia,
resta prejudicado o pedido referente à nulidade da citação.
Recurso provido709.

Tem-se, desta forma, a percepção de que a prática delituosa da pessoa
jurídica em matéria ambiental deve ser associada a uma pessoa física para que
então ocorra a incidência da ação penal. Posição esta, que não é unânime entre
os doutrinadores.
Por fim, válido ressaltar que a sanção penal deve sempre ser a ultima ratio,
ou seja, ser aplicada em última hipótese.
3. CONCLUSÕES ARTICULADAS
3.1 Viu-se no primeiro momento desse estudo que a evolução e a
principiologia que rege o Direito Ambiental é de salutar importância para entenderse a responsabilidade pelos danos ambientais nas esferas cíveis, administrativas
e penais;
3.2 Percebeu-se através das jurisprudências e casos comentados que
a responsabilização ambiental seja em qual esfera for é objeto de constante
desafio em sua aplicabilidade por parte dos profissionais da área jurídica;
3.3 Por fim, o arcabouço legal hoje aplicável aos danos ambientais
possui eficácia de tutelar o meio ambiente, conforme se viu nas jurisprudências
selecionadas para esta pesquisa.

709
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
20.601/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 29/06/2006, DJ 14/08/2006, p.
304. Disponível em <http://app6.tjsc.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000NU
CT0000&nuSeqProcess
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1. OS INCENTIVOS FISCAIS COMO INSTRUMENTO PARA
VIABILIZAR A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS À LUZ DA
LEI 12.305/2010.
ADRIANA LUNA CARDOSO
MESTRANDA EM DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ. ADVOGADA
DAYANNE BRENNA CAMPOS DOS SANTOS CARDOSO
MESTRE EM DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ - ADVOGADA

1. INTRODUÇÃO
Em meados do século XVIII, por conta da Revolução Industrial houve uma
intensificação no crescimento populacional e econômico, intitulado como marco
da transformação social. No Brasil, foi por volta da década de 60 que ocorreu o
esvaziamento das áreas rurais e a consequente migração de pessoas para os
centros urbanos na busca ilusória do melhoramento de vida. 710
Com o aumento desorganizado do crescimento populacional nas vias
urbanas, agregado ao processo de industrialização sem acompanhamento
de infraestrutura adequada ou do Poder Público, ocorreu a maximização da
degradação ambiental em diversos aspectos, como: efeito estufa, poluição,
desigualdade social, falta de saneamento básico, entre outros.
Deste modo, o crescimento populacional e o consumo exacerbado de
produtos industrializados corroboraram com o aumento dos resíduos sólidos
produzidos pelas pessoas. Isto é, os rejeitos e os resíduos sólidos711, que
fazem parte do processo de urbanização, pois devido o aumento populacional
e o acesso facilitado aos produtos de consumo tornou-se mais difícil conceder
710
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2004. p. 167.
711
Consoante dispõe o artigo 3º, inciso XV e XVI da Lei 12.305/2010, define e diferencia
os termos rejeitos e resíduos da seguinte maneira: rejeitos - resíduos sólidos que, depois de
esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição
final ambientalmente adequada; e resíduos sólidos como sendo - material, substância, objeto
ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido,
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  
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uma destinação adequada a estes resíduos, bem como depositá-los em locais
adequados.
Diante dessas considerações constata-se que os problemas socioeconômicos
dos grandes centros urbanos geram implicações nas condições da qualidade de
vida humana, saúde, inclusão social, bem como intensificam a crise ambiental,
provocados pelos impactos oriundos pelo padrão de produção industrial e de
consumo de massa.
Para tanto, é necessário à atuação do Direito Ambiental como também
do Direito Tributário, na tentativa de contribuir para a diminuição dos impactos
ambientais e sociais decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos.
O Direito Tributário no presente ensaio pretende contribuir para a proteção
ambiental, por meio de incentivos fiscais, uma vez que a Lei de Política Nacional
de Resíduos Sólidos – Lei Federal nº 12.305/2010 elenca no inciso IX, do artigo
8º a possibilidade da concessão dos incentivos, o que irá de certo modo, auxiliar
diretamente na proteção ambiental e no desenvolvimento social.
Assim demonstra-se que, mediante a adoção dos incentivos fiscais, ao invés
da majoração de tributos, será possível alcançar resultados mais eficientes para
uma adequada gestão de resíduos sólidos. Por isso, questiona-se se é possível
adotar os incentivos fiscais, como o crédito presumido do IPI na aquisição de
resíduos sólidos, para o alcance de resultados eficientes para uma gestão de
resíduos sólidos.
Deste modo, identifica-se por meio dos parâmetros que Lei de Política
Nacional de Resíduos disponibiliza como os principais objetivos e princípios,
tendo em vista, uma adequada gestão de resíduos sólidos. E, em contrapartida
estuda-se o instrumento econômico, que se caracteriza pelo incentivo fiscal, o
qual também possui previsão na Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
Os incentivos fiscais serão tratados como instrumentos de vantagens
destinados aqueles que se utilizarem das diretrizes estatais. E, sob o enfoque,
aos estabelecimentos industriais que adquirirem resíduos sólidos a serem
utilizados como matéria- prima, os quais poderão obter, respeitando os ditames
legais, crédito presumido do Imposto sobre produtos industrializados, consoante
disciplina os artigos 5º e 6º da Lei Federal nº 12.375/2010, demonstrando, ainda,
como a concessão do crédito de IPI irá estimular a gestão de resíduos sólidos.
2. A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Com o acelerado crescimento populacional e econômico por conta do
processo de industrialização nas grandes cidades houve o aumento da produção
de bens de consumo o que inevitavelmente acarretou na exacerbada geração de
resíduos sólidos produzidos pelas pessoas.
Este aumento desorganizado das populações nas grandes metrópoles,
conjuntamente com o aumento do consumo, contribuíram para limitar o local de
despejo dos resíduos sólidos, e ainda, para a sua destinação inadequada, o que
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vem contribuindo, cada vez mais para problemas ambientais, sociais, sanitários
(saúde) e culturais. 712
Diante deste cenário, torna-se necessário implantar políticas que
possibilitem a mitigação destes impactos provenientes do inadequado
gerenciamento dos resíduos sólidos. Para isto, restou promulgada a Lei Federal
nº 12.305/2010 – Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que dispõe em
seu artigo 4º sobre, princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes que autorizam
a gestão adequada dos resíduos sólidos.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz várias alternativas para
tornar eficaz a gestão dos resíduos, dentre elas tem-se a responsabilidade
compartilhada713 de todos os atores da sociedade como: o poder público, os
empresários (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes), e
toda comunidade em geral, os quais devem compatibilizar de alternativas que
viabilizem uma apropriada gestão de resíduos sólidos, consoante dispõe o artigo
3º, inciso XVII da Lei 12.305/2010.
Com efeito, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos é um dos princípios previsto naquela Lei, que possui a finalidade de
promover melhores soluções para diminuir o volume dos resíduos, mediante a
participação de todos os agentes da sociedade. Em que cada um deve contribuir
com medidas que proporcionem abater os impactos oriundos da alta geração de
resíduos sólidos.
Esta contribuição pode ser realizada a partir da gestão compartilhada que
pode ser feita por meio de parcerias provenientes de acordos setoriais entre
o Poder Público e as empresas privadas, tendo em vista a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Deste modo, os agentes poderão
efetivar parcerias com cooperativas de catadores, estabelecer procedimentos
de compras de produtos ou embalagens utilizadas e ainda dispor de postos
de coletas de resíduos, causados pelo aumento dos padrões de produção e
consumo.
O crescimento industrial de produção e o consequente exagero consumista
ocasionam um acúmulo de resíduos sólidos que acarreta na falta de espaço
para a disposição final. E também, em razão da desenfreada produção utilizada
mediante recursos naturais intensifica-se a escassez da matéria-prima advinda
do meio ambiente natural.

712
RODRIGUES, Luiz Rodrigues, CAVINATTO, Vilma Maria. LIXO de onde vem? Para onde
vai?. 2ºed. São Paulo: Moderna, 2003. p. 06.
713
De acordo com o art. 3º, inciso XVII da Lei 12.305/2010 define a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, sendo o: conjunto de atribuições individualizadas
e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores
e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos,
nos termos desta Lei;
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Acontece que, mesmo sabendo que a utilização desenfreada dos meios
naturais para a utilização da produção de bens de consumo podem trazer
malefícios irreversíveis para o meio ambiente como também para a economia,
uma vez que a matéria prima poderá não está mais disponível para a fabricação de
produtos. Nesse sentido, deve-se pensar, conforme os ensinamentos de Ignacy
Sachs que explica que “o uso produtivo não necessariamente precisa prejudicar
o meio ambiente ou destruir a diversidade, se tivermos consciência de que todas
as nossas atividades econômicas estão solidamente fincadas no meio ambiente
natural”. 714
É necessário, portanto, utilizar os mecanismos trazidos pela Lei da Política
Nacional de Resíduos Sólidos – Lei Federal nº 12.305/2010, e pelo seu Decreto
regulamentador nº 7.404/2010, que disponibilizam instrumentos jurídicos que
possibilitam a gestão integrada dos resíduos sólidos. Para tanto, deve haver a
participação de todos os atores sociais a fim de proporcionar interesses, como por
exemplo, entre os agentes econômicos e sociais e estabelecer o encandeamento
entre os processos de gestão mercadológica com os de gestão ambiental.
Uma adequada gestão integrada refere-se a medidas sustentáveis715 que
permitem disponibilizar mecanismo de solução para os resíduos sólidos, no
intuito de contribuir para o bem estar de toda sociedade. Estas medidas podem
ser atreladas a estratégias de intervenção pública que viabilizam de alternativas
econômicas, por meio da utilização de instrumentos econômicos que de certo
modo modificam o comportamento humano.
Mesmo sendo complexos os problemas atrelados a economia, a sociedade
e ao meio ambiente tem-se adotado medidas ambientais desenvolvimentistas
para mitigar estes conflitos, como é o caso do relatório preparado, pela Comissão
Presidida pela Ministra da Noruega Gro-Brundtland que define o Desenvolvimento
Sustentável como aquele que atende as necessidades dos presentes sem
comprometer as futuras gerações. 716
O conceito de desenvolvimento sustentável previsto no Relatório Nosso
Futuro Comum, caracteriza-se como uma nova estratégia de desenvolvimento
que envolve crescimento econômico, justiça social bem como conservação
ambiental, ou seja, podendo haver uma correlação entre as dimensões ecológicas
e sociais atreladas à economia. 717
A Constituição Federal elenca, no Título VII, acerca da ordem econômica
e financeira e prevê no artigo 170 que a atividade econômica deve respeitar os
714
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond,
2002. p. 32.
715
Pode-se entender por sustentabilidade como a compatibilidade entre o uso racional dos
recursos naturais e o necessário crescimento econômico e social.
716
CARVALHO, David Ferreira. Desenvolvimento Sustentável e seus limites teóricosmetodológicos. IN: Contra-Discurso do Desenvolvimento Sustentável. Org. Marcionila Ferandes
e Lemuel Guerra. 2ºed. Unamaz: 2006. p. 206.
717
CARVALHO, David Ferreira. op. cit., p. 195.
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princípios provenientes da defesa do meio ambiente, o que significa que para
haver um desenvolvimento econômico, de acordo com a norma constitucional, é
necessário, o uso sustentável dos recursos naturais. 718
Ou seja, a proteção do meio ambiente está ligada a alternativas que
viabilizam a conservação dos recursos naturais e da mitigação de danos, sendo
estes, pressupostos para ensejar a continuidade do desenvolvimento das
atividades econômicas. Para Cristiane Derani a prática econômica deve estar
vinculada com a relação de sustentabilidade ambiental onde: “qualquer política
econômica deve zelar por um desenvolvimento da atividade econômica e de todo
instrumental tecnológico ajustados com a conservação dos recursos naturais e
com a melhora efetiva da qualidade de vida da população.” 719
Eis que são medidas que complementam as estratégias políticas
de sustentabilidade tanto ambiental quanto econômica, uma vez que o
desenvolvimento econômico sustentável pressupõe uma melhora na qualidade
de vida e harmonização dos objetivos sociais e econômicos. Demais, a Lei
12.305/2010 traz em seu artigo 8º, instrumentos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos e no inciso IV, a possibilidade de utilizar incentivos fiscais, financeiros e
creditícios para contribuir na gestão destes resíduos.
A Lei, no entanto, não traz quais tipos de incentivos fiscais podem ser
garantidos aos que executam uma adequada gestão dos resíduos sólidos, mas
informa que é tarefa do Poder Público de administrar e legislar sobre a matéria.
Deste modo, competem à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir
normas que possam conceder incentivos fiscais, financeiros e creditícios,
respeitando as limitações estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 720
3. OS INCENTIVOS FISCAIS COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 8º, IV, traz a
possibilidade dos incentivos fiscais, financeiros e creditícios serem instrumentos
para a gestão de resíduos sólidos.
Estes instrumentos de ordem econômica provenientes da lei, por exemplo,
podem ser estabelecidos pelos entes federados concedendo os incentivos fiscais
para indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem
de resíduos sólidos produzidos no território nacional; projetos relacionados à
responsabilidade compartilhada, principalmente, em parceria com cooperativas
ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis formadas
718
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3ªed. Editora Saraiva: 2009.p.226.
719
DERANI, Cristiane. op. cit. p.227.
720
BRASIL. Lei n. 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Art. 44.
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por pessoas físicas de baixa renda e empresas dedicadas à limpeza urbana e
atividades a ela relacionadas, conforme prevê os incisos do artigo 44 da Lei
12.305/2010.
Para tanto é necessário compreender o que são os incentivos fiscais e de
que forma eles poderão contribuir para a gestão de resíduos sólidos.
3.1 Incentivos fiscais
Incentivo fiscal é um instrumento econômico que visa desenvolver
determinada região do país ou atividade econômica e, se caracteriza com uma
renúncia total ou parcial por parte do Estado sendo também, designado como
espécie do gênero subvenções. Nestes termos, as subvenções, de acordo com
Schoueri são conhecidas como prestação pecuniária advindas do Estado, o que
difere da renúncia de receita atribuída pelos incentivos fiscais. 721
Deste modo, usar do direito tributário, por meio de incentivos fiscais,
como instrumento para induzir a mudança do comportamento social, podendo
ser, em face de uma adequada gestão de resíduos sólidos, é amplamente válido,
quando se alcança benefícios tanto econômicos como medidas protetivas ao
meio ambiente.
No mais, a concessão de incentivos fiscais, consoante dispõe o artigo
150, parágrafo 6º da Constituição Federal, em atendimento ao Princípio da
legalidade, apenas podem ser prestados por lei específica federal, estadual ou
municipal que regule as matérias que sejam de subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos
a impostos, taxas ou contribuições ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no artigo 155, §2º, XII, g’. 722
Deste modo, somente por lei específica, de acordo com o Princípio da
legalidade, poderá existir a concessão e a revogação dos incentivos fiscais no
intuito de haver transparência e segurança jurídica, tudo em consonância com
a Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na tentativa de
mitigar a guerra fiscal e prevenir os desequilíbrios das contas públicas. 723
Eis que, não adianta apenas conceder incentivos fiscais sem antes
obedecer ao que dispõe a lei de Responsabilidade Fiscal, pois o objetivo é
manter o controle das contas do Estado e assim poder garantir os incentivos aos
consumidores. A Lei Complementar 101/2005 dispõe em seu dispositivo legal no
artigo 14, §§ 1º e 2º724 acerca do instituto dos incentivos fiscais.
721
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de
Janeiro: Forense, 2005. p. 57.
722
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada
em 05 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
723
SCHOUERI, Luís Eduardo. op. cit. p. 59.
724
No art. 14, §§ 1º e 2º da Lei Complementar 101/2005 dispõe acerca do instituto dos
incentivos fiscais nos seguintes termos: “A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
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No aludido artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, compõe-se as várias
formas jurídicas manifestadas pelos incentivos fiscais, sendo elas: a renúncia,
anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de
alíquota, etc., tais quais proporcionam tratamento tributário mais ameno para o
contribuinte que adotar o comportamento previsto na legislação.
No mesmo sentido Matheus Carneiro Assunção considera os incentivos
fiscais como sendo: “(i) isenções; (ii) reduções de alíquotas; (iii) reduções de
bases de cálculo; (iv) anistia; (v) moratória; (vi) remissão; (vii) concessão de
créditos tributários; (viii) subsídios; (ix) subvenções.” 725
Os incentivos fiscais, portanto, são instrumentos indutores de
comportamento que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do
país. Sendo o desenvolvimento social garantido quando se reduz os impactos
ambientais, ao mitigar a proliferação dos resíduos sólidos, por meio de políticas
econômicas que proporcionem métodos ambientalmente adequados.
3.2 Os incentivos fiscais e sua contribuição para a gestão de resíduos sólidos
A lei 12.305/2010 – Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em seu
artigo 8º, já prevê a possibilidade de adotar os incentivos fiscais como medida
contributiva para alteração do comportamento humano quando estes adotarem
o que está disciplinado na legislação, consoante os ditames estatais.
Como visto, existem vários tipos de incentivos fiscais que podem
ser concedidos para o contribuinte que se adequar ao previsto na legislação,
entretanto, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não estabelece quais
incentivos podem ser concedidos, mas informa que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, de acordo com suas competências, poderão
instituir normas, respeitando as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal,
com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios.
Após a instituição da norma, as indústrias e entidades dedicadas à
reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e
nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma
das seguintes condições:(...) §1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. (...) §3º O disposto neste artigo não se
aplica: I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153
da Constituição, na forma do seu §1º; II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior
ao dos respectivos custos de cobrança.”
725
ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Econômico: a
função das normas tributárias indutoras em tempo de crise. In: Política Fiscal e a Crise Econômica
Internacional – Menção Honrosa. Finanças Públicas – XV Prêmio tesouro Nacional, 2010. Disponível
em: http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XVPremio/politica/MHpfceXVPTN/Tema_3_
MH.pdf . Acesso em: 02 jan. 2015. p. 21.
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país, os projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos,
e principalmente os que adotarem parcerias com cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda, bem como, as empresas dedicadas à limpeza
urbana e a atividade a ela relacionadas, poderão obter a concessão dos incentivos
fiscais. 726
Uma das medidas adotadas pelo governo federal foi à instituição da Lei
Federal nº 12.375 de 30 de dezembro de 2010, que em seu artigo 5º e 6º, designa
que os estabelecimentos industriais que reciclam resíduos sólidos, poderão obter
até 31 de dezembro de 2018, crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI devido na aquisição dessa matéria-prima para fabricar seus
produtos.
Consoante disciplina a Lei Federal e o Decreto regulamentador nº 7.619/2011
torna-se possível por meio do incentivo fiscal do crédito presumido induzir as
empresas industriais a utilizar os resíduos sólidos a fim de adquirir o crédito e,
ainda, contribuir para o desenvolvimento social e econômico, viabilizando uma
adequada gestão de resíduos sólidos.
4. A LEI FEDERAL 12.375/2010 E O DECRETO REGULAMENTADOR 7.619/2011
Com o advento da Lei Federal nº 12.375 de 30 de dezembro de 2010, os
estabelecimentos industriais poderão ter direito ao crédito presumido quando
valer-se dos resíduos sólidos utilizados como matéria-prima, isto em conformidade
com a tabela TIPI – Tabela de incidência do IPI.
Do mesmo modo, o Decreto Federal nº 7.619/2011 regulamenta a concessão
do crédito presumido do IPI na aquisição dos resíduos sólidos e, ainda, traz os
percentuais apurados pelo adquirente mediante a aplicação da tabela TIPI. Sendo
que, este percentual pode variar entre 10 e 50%727, conforme a classificação dos
resíduos sólidos constante no documento fiscal.
O Decreto também define os resíduos sólidos como sendo: os materiais,
objetos, substâncias ou bens descartados decorrentes de atividades humanas

726
BRASIL. Lei n. 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Art. 44.
727
De acordo com o artigo 5º do Decreto 7.619/2011, dispõe que - O crédito presumido
de que trata o art. 1º será apurado pelo adquirente mediante a aplicação da alíquota da TIPI a
que estiver sujeito o produto final resultante do aproveitamento dos resíduos sólidos que se
enquadram nas condições estabelecidas neste Decreto, sobre os seguintes percentuais do valor
inscrito no documento fiscal referido no art. 4º: I - cinquenta por cento, no caso dos resíduos
sólidos classificados na posição 39.15 e no código 7001.00.00 da TIPI; II - trinta por cento, no
caso dos resíduos sólidos classificados nas posições 47.07 e 72.04 da TIPI; ou III - dez por cento,
no caso dos resíduos sólidos classificados nos códigos 7404.00.00, 7503.00.00, 7602.00.00,
7802.00.00 e 7902.00.00 da TIPI.
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em sociedade e informam quais resíduos728 os estabelecimentos industriais
poderão utilizar como matéria-prima ou produtos intermediários na fabricação de
seus produtos.
As indústrias só poderão ter acesso aos resíduos que forem provenientes
de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, composta de pelo menos,
vinte cooperados pessoas físicas, sendo proibidas, as pessoas jurídicas. Eis que
a participação de cooperativas de catadores contribui para diminuir os resíduos
sólidos que podem ser reaproveitado como material reciclável, ao invés de
destinar estes resíduos para aterros sanitários ou lixões.
Além de que, ao adquirir os resíduos sólidos advindos de cooperativas
de coleta seletiva, as indústrias também contribuem para efetivar os benefícios
ambientais, por meio da reciclagem dos resíduos coletados, bem como para
a inclusão social destes catadores na sociedade, os quais estes catadores
obtêm emprego e renda para sustentar a sua família. Pois, é difícil manter uma
determinada atividade econômica sem antes, resguardar os recursos naturais,
no intuito de poder dar continuidade à qualidade de vida da sociedade.
A Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê, no artigo 8º, inciso
IV, a necessidade de incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas
ou de outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis. Através desta necessidade, a Legislação que institui a concessão
de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre
resíduos sólidos, apenas possibilita a atribuição dos incentivos fiscais para os
estabelecimentos industriais que obtenham os resíduos sólidos de associações
ou cooperativas de catadores.
4.1 Crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados – IPI
Realmente a concessão de incentivos fiscais é um instrumento em que
se torna mais adequado para alcançar a modificação de comportamento humano
como objetivo primordial de proteção ao meio ambiente. E como já visto, para
obtenção dos incentivos fiscais é necessário observar os preceitos disponíveis
na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000, tendo em vista
a prevenção de desequilíbrios orçamentários.
O incentivo fiscal pode ser constituído pelo - crédito presumido, que
consiste em creditar um valor presumido em substituição de quaisquer outros
728
De acordo com a tabela TIPI os resíduos sólidos são classificados de acordo com o
código previsto na tabela, ou seja, o código 39.15 descreve: Desperdícios, resíduos e aparas,
de plásticos; 47.07 - Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); 7001.00.00 - Cacos,
fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro, vidro em blocos ou massas; 72.04 Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes;
7404.00.00 - Desperdícios e resíduos, de cobre; 7503.00.00 - Desperdícios e resíduos, de níquel;
7602.00.00 - Desperdícios e resíduos, de alumínio; 7802.00.00 - Desperdícios e resíduos, de
chumbo; 7902.00.00 - Desperdícios e resíduos, de zinco. Dados disponíveis no site: http://www.
receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/TabIncidIPITIPI.htm .
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créditos, que é utilizado para reduzir a carga tributária do contribuinte e sendo
um modo de conceder incentivo fiscal. De acordo com as palavras de Henrique
Sampaio Goron, o crédito presumido: “pode confundir-se, em determinadas
situações, com as subvenções ou com os subsídios, pois se trata de um auxílio
monetário concedido pelo Estado em razão de algum interesse.” 729
O Estado, neste sentido, ao conceder aos estabelecimentos industriais o
incentivo de crédito presumido de IPI na aquisição de resíduos sólidos, consoante
dispõe os artigos 5º e 6º da Lei nº 12.375/2010, tem o interesse de contribuir
para com o desenvolvimento sustentável. A vantagem deste incentivo está
atrelada, tanto ao contribuinte, que obterá crédito presumido na aquisição de
produtos, como também ao meio ambiente, que a partir do incentivo concedido
aos empreendimentos estes poderão promover uma de destinação adequada
aos resíduos sólidos.
A obtenção do crédito presumido será realizada, no momento em que,
o incentivo proveniente de um crédito fictício é lançado no documento fiscal
do contribuinte, consubstanciado assim, na diminuição ou anulação da carga
tributária da mercadoria. Tal entendimento está previsto no artigo 5º, §1º do
Decreto 7.619/2011, que regulamenta a concessão de crédito presumido sobre
Produtos Industrializados –IPI na aquisição de resíduos sólidos. 730
Nesse viés, consta previsto na legislação que para creditar o valor
presumido, este deve estar incluído no documento fiscal de entrada emitida pelo
estabelecimento industrial. Sendo que o valor é calculado pela aplicação de uma
determinada alíquota sobre o valor do imposto devido na operação. Tal imposto
trata-se do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em que as alíquotas são
estabelecidas pela Tabela de Incidência do IPI – Tabela TIPI, conforme preconiza a
legislação que concede o crédito presumido.
O Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI está previsto
constitucionalmente no artigo 153, inciso IV, que outorga competência à União
para a instituição de imposto sobre produtos industrializados. De acordo com
Leandro Paulsen e José Eduardo Soares de Melo o imposto sobre produtos
industrializados tem incidência nas operações em que participa o industrial
que industrializou o produto, e não: “na venda por comerciante ao consumidor
porque, embora possa se tratar de produto industrializado (como qualidade do
produto), não se trata de operação com produto que tenha sido industrializado
pelo comerciante.” 731
729
GORON, Henrique Sampaio. As condutas “verdes” e a finalidade extrafiscal da tributação.
Disponível em < http://online.sintese.com > Acesso em 03 jan. 2015.
730
Consoante dispõe o artigo 5º, §1º do Decreto 7.619/2011 prevê que: “Art. 5º: (...)§ 1º O
valor do crédito presumido apurado deverá: I - constar de nota fiscal de entrada emitida pelo
estabelecimento industrial adquirente dos resíduos sólidos; e II - ser escriturado no item 005 do
quadro “Demonstrativo de Créditos” do Livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, observandose ainda as demais regras de escrituração constantes da legislação do imposto.
731
PAULSEN, Leandro. DE MELO, José Eduardo Soares. Impostos, Federais, Estaduais e
Municipais. 5º ed. Porto Alegre. Livraria do advogado: 2010. p. 80.
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Por este motivo, a lei 12.375/2010 que consagra a concessão de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelece o incentivo
apenas para os estabelecimentos industriais que de certo modo, industrializam a
matéria-prima, proveniente de resíduos sólidos. Isto é, consoante preceitua o §3º,
do artigo 153 da Constituição Federal o negócio jurídico a ser tributado diz respeito
apenas à “operação” do produto submetido ao processo de industrialização. 732
A classificação do Imposto sobre Produtos Industrializado é prevista como
um imposto indireto, em que o ônus financeiro repercute ao consumidor final.
Trata-se também, de um imposto extrafiscal, pois tem a finalidade reguladora
de mercado ou da economia de um país. No mais, o imposto sobre produtos
industrializados é um imposto em que não leva em consideração a capacidade
econômica da pessoa, mas sim a matéria tributária – bem ou coisa, por isso tem
sua classificação designada como impostos reais. 733
E, ainda, de acordo com a divisão do Código Tributário Nacional o IPI está
previsto no artigo 46 e no parágrafo único dispondo que: “Para efeitos deste
imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido
a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o
aperfeiçoamento para o consumo.”
O Imposto sobre produtos industrializados, além de ter estas características
acima abordadas, pode também, obter créditos a título de incentivos fiscais aos
estabelecimentos industriais que adquirirem matéria prima de resíduos sólidos
para fabricação de seus produtos, em que tal configuração é o que preceitua os
artigos 5º e 6º da Lei 12.375/2010 regulamentado pelo Decreto nº 7.619/2011.
O Decreto regulamentador nº 7.619/2011 determina em seu artigo art. 5º
§2º que a possibilidade de aproveitar o crédito presumido só poderá ser realizada
mediante sua dedução com o IPI devido nas saídas do estabelecimento industrial
de produtos que possuam os resíduos sólidos. Já o §3º, preceitua acerca da
impossibilidade de escriturar o crédito presumido quando os produtos que
contenham os resíduos sólidos deixarem o estabelecimento com imunidade,
isenção ou suspenção do IPI.
O Crédito presumido, como incentivo fiscal, previsto na Lei 12.375/2010
e regulamentado pelo Decreto 7.619/2011 corrobora com a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, prevista na Lei Federal nº 12.305/2010 e regulamentada pelo
decreto 7.404/2010, eis que no artigo 6º, inciso VII, estabelece como um dos
princípios da política, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, incluindo as atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores,
consumidores e titulares dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos.
Nesse mesmo sentido, a Lei que prevê a concessão do crédito presumido
732
733
e 411.

PAULSEN, Leandro. DE MELO, José Eduardo Soares. op. cit. p. 81.
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 4º ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 410
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incentiva também a não geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos
sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,
que são um dos objetivos previstos no artigo 7º, inciso II da Lei 12.305/2010.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A gestão integrada de resíduos sólidos entre Poder Público e sociedade
civil, prevista pela Lei 12.305/2010, é capaz de contribuir com a promoção do
bem estar para toda a coletividade.
5.2 A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que os incentivos fiscais,
instrumentos econômicos capazes de induzir a mudança do comportamento
humano, estimulam uma adequada gestão de resíduos sólidos e a consequente
preservação do meio ambiente.
5.3 A partir da leitura da Lei 12.375/2010 e do Decreto 7.619/2011, que
regulamenta a primeira, extrai-se que há a possibilidade de conceder o incentivo
fiscal por meio do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI na aquisição de resíduos sólidos.
5.4 A concessão do crédito presumido sobre produtos industrializados
estimula a gestão compartilhada entre Estado e a coletividade, pois os agentes
econômicos serão beneficiados com a aquisição deste crédito presumido,
enquanto o Poder Público disciplina a legislação que estabelece tal incentivo.
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2. DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO CONSUMIDOR:
INTERCONEXÕES À LUZ DA TEORIA DO DIÁLOGO DE
FONTES
ALANA RAMOS ARAUJO
Doutoranda em Ciências Jurídicas pela UFPB. Mestre em Recursos Naturais
pela UFCG. Professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
JOSÉ FLÔR DE MEDEIROS JÙNIOR
Especialista em História do Nordeste (UEPB). Graduado em História (UEPB).
Professor da Faculdade Maurício de Nassau (FMN). Graduando em Direito
(FACISA).

1 INTRODUÇÃO
O Direito ambiental, ramo do conhecimento jurídico por excelência
transversal e interdisciplinar, comunica-se com os demais campos do plano
jurídico-gnosiológico, possuindo como característica central uma cognitividade
aberta às interferências e convergências de toda e qualquer área do conhecimento
científico. Tudo isto em virtude de que se ocupa de um objeto de estudo que é
eminentemente tangencial a todos as áreas do conhecimento científico, qual
seja: o meio ambiente, que está presente em tudo quanto os sentidos podem
alcançar e tudo quanto a percepção pode significar.
Neste sentido, dois aspectos são de alto relevo para a interpretação do
direito ambiental numa perspectiva dialógica com o direito do consumidor: em
primeiro lugar, o direito ambiental cuida de um objeto que tem natureza jurídica
metaindividual difusa; em segundo lugar porque o direito do consumidor subjaz um
diploma jurídico que consubstancia uma opção para a defesa desses interesses
metaindividuais difusos em matéria que se tocam com a relação consumerista.
Neste ponto, insta ressaltar que com as mudanças introduzidas pelo
Código de Defesa do Consumidor na década de 90 na ordem jurídica brasileira no
que diz respeito à variável ambiental na relação de consumo, desde então podem
ser encontrados trabalhos acadêmicos – não muitos, mas alguns – estabelecendo
a interconexão entre o Direito Ambiental e o Direito do Consumidor. De fato, há
aí uma inegabilidade de convergência entre estes dois ramos do conhecimento
jurídico. Contudo, uma questão relevante tem ficado à margem das pesquisas
desenvolvidas nesta temática: qual a relevância prática na definição da interrelação entre o Direito Ambiental e o Direito do Consumidor?
Em busca de solucionar este problema de pesquisa, o trabalho ora
delineado, situado no campo das ciências jurídicas, especificamente no âmbito

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

do Direito Ambiental, Direito do Consumidor e Direito Constitucional, tem como
objetivo perquirir o impacto efetivo que a interseção entre o direito ambiental e
o direito do consumidor pode surtir na ordem jurídico-social; particularmente,
o trabalho ainda objetiva apontar quais os elos que ligam estes dois ramos do
positivismo jurídico; promover uma reflexão sobre a necessidade de fazer dialogar
estas duas fontes do Direito e propor uma categoria do Direito dialogada que seja
protetiva de um sujeito que coaduna a relação consumerista ambiental.
Para tanto, por meio de uma abordagem integradora e de caráter descritivo,
perfaz-se um caminho metodológico guiado pelo método hermenêutico jurídico,
com base numa interpretação teleológica, em busca de harmonizar os dois
campos jurídicos aqui pretendidos com vistas a fazer apontamentos sobre a
finalidade – a aqui jaz o caráter pragmático – de se estabelecer este diálogo.
Neste sentido, o trabalho expõe o tema numa série escalonada de
argumentos que visam corroborar o necessário diálogo de fontes que existe
entre o direito ambiental e o direito do consumidor – e que já foi apontado pela
literatura atinente – para em seguida, apontar a relevância social que se verifica a
partir da realização no mundo fático-jurídico desta relação convergente.
Deste modo, a tese levantada situa-se centralmente em defender a
institucionalização de um direito ambiental do consumidor na dogmática jurídica
e na atividade interpretativa desta dogmática através dos órgãos constituídos
como o Ministério Público na condição de curador do meio ambiente e do
consumidor; como também o aplicador do Direito, que é o juiz, por meio da sua
jurisprudência; e que esta institucionalização produza reflexos na proteção dos
interesses do que está sendo chamado neste trabalho de consumidor ambiental,
o qual será definido oportunamente.
Diante destes pressupostos, no intuito de fornecer uma visão apriorística
do trabalho, mencione-se que a seção 2 trata de apresentar noções gerais
sobre o Direito Ambiental e já realiza apontamentos iniciais sobre a relação que
este mantém com o Direito do Consumidor; na seção 3 descreve-se de forma
pormenorizada a relação que há entre estas duas esferas do saber jurídico,
partindo da Constituição Federal e chegando à legislação pertinente; a seção 4
ocupa-se de descrever a importância de estabelecer um diálogo entre as fontes
em alusão, despertando a atenção para uma percepção da relevância empírica
que surge com esta relação; na seção 5 são apresentadas as considerações
finais a que chega este trabalho e aponta-se a contribuição com este pretendida.
2 O DIREITO AMBIENTAL E O DIREITO DO CONSUMIDOR:
PRESSUPOSTOS PARA A INTER-RELAÇÃO
Após longo e obscuro período de limbo ao qual foi relegado o meio
ambiente em todo o decorrer da história civilizatória ocidental, por ocasião das
muitas conferências internacionais para discutir sobre o meio ambiente, tais como
a Conferência de Estocolmo que ocorreu em 1972 na Suécia, as Conferências
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorridas em 1992

298

299

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

e em 2012 no Brasil – para citar algumas – e após a constitucionalização no Brasil
e no mundo do direito ao meio ambiente, este de 3ª geração734, hodiernamente
de 3ª dimensão na escala de direitos humanos, já não há mais espaço para
se duvidar da autonomia didático-científica, da relevância política, do amplo e
paradoxal (des) interesse econômico e da repercussão social que a complexidade
ambiental adquiriu desde meados do século passado até a atualidade735.
Paulatinamente, o tema ambiental foi aparecendo no debate acadêmico,
despois no círculo econômico, em seguida nas políticas governamentais e,
mais recentemente, no espectro de interesse da sociedade736. Esta gradação
veio a repercutir na ordem jurídica sob um enfoque constitucional, erigindo um
modelo de Estado de Direito pautado pelo que se passou a chamar de Estado
Ambiental737, e particularmente no caso brasileiro de Constituição Ambiental738 a
qual inaugurou um movimento cognominado de ambientalismo constitucional739.
De fato, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988740
(CF/88) configura um marco na questão ambiental, levando-se em consideração
que o constitucionalismo brasileiro anterior a este recorte temporal fazia parcas
menções aos bens ambientais741, tratando-os muito mais como direito de
propriedade da ordem privada e da ordem econômica do que um bem comunal
propriamente dito.
Assim, a CF/88, inaugurando um capítulo específico para o meio ambiente,
erigiu o meio ambiente à categoria de direito fundamental742, primando pelo mesmo
como um bem de uso comum do povo, ecologicamente equilibrado, essencial à
sadia qualidade de vida, sendo imposto ao Poder Público e à sociedade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, consignando,
734
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
735
LEFF, E. Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. In: PHILIPPI Jr, Arlindo;
TUCCI, C. E. M.; HOGAN, D. J.; NAVEGANTES, R. Interdisciplinaridade em ciências ambientais.
São Paulo: Signus Editora, 2000.
736
LEIS, Héctor Ricardo; D’AMATO, José Luis. O ambientalismo como movimento vital:
análise de suas dimensões histórica, ética e vivencial. In: CAVALCANTI, Clóvis. Desenvolvimento
e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação
Joaquim Nabuco, 2003.
737
HARTMANN, Ivar Alberto Martins. E-codemocracia: a proteção do meio ambiente no
ciberespaço. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.
738
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros,
2009.
739
______. Fundamentos constitucionais da proteção ambiental. In: Direito ambiental
comparado. Belo Horizonte: Fórum, 2008a.
740
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro
de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
Acesso em: 13 fev. 2015.
741
CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil.
Compilação e atualização dos textos, notas, revisão e índices. São Paulo: Atlas, 2000.
742
SILVA, Vasco Pereira. Verde direito: o direito fundamental ao meio ambiente. In: Direito
ambiental comparado. Belo Horizonte: Fórum, 2008b.
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desta forma, a noção de desenvolvimento sustentável.
Neste ponto, insta destacar que não se deve compreender o meio
ambiente como um bem de uso comum do povo conforme a perspectiva do
comando normativo civilista. De acordo com o Código Civil bem de uso comum
do povo é espécie do gênero bens públicos, cuja definição é dada pelo diploma
em comento: “Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes
às pessoas jurídicas de direito público interno”, e destaca-se que “referidos bens,
em verdade, pertencem ao ente de direito público (União, Estado ou Município)
que tem a respectiva guarda, administração e fiscalização”743.
Contudo, a doutrina ambientalista aponta que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida não se confunde com os bens públicos descritos no Código
Civil, pois a norma do artigo 225 da CF/88 “configurou nova realidade jurídica,
disciplinando bem que não é público nem, muito menos, particular [...] o bem
ambiental é, portanto, um bem de uso comum do povo, podendo ser desfrutado
por toda e qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais”744.
Nesta esteira deve-se aclarar que o “termo uso traduz o aproveitamento
de algo que possui utilidade para alguém. A fruição, gozo ou proveito decorrem,
assim, da utilização do bem”745 e não traduz a titularidade pública consagrada
pelo Código Civil ao determinar que os bens públicos são pertencentes aos entes
federativos.
Deve-se aludir que a categoria dos bens difusos constitui o caminho mais
coerente para inserir o meio ambiente, pois “como expõe Ana Cláudia Bento Graf,
os autores têm procurado situá-lo, entendendo alguns tratar-se de bem difuso,
com titularidade transindividual, que pode ser desfrutado por todos, dentro dos
limites constitucionais”746.
Esta discussão sobre bens públicos e privados já era aventada por
Capelletti747 que entendia que entre o público e o privado existia uma abismo,
sendo necessário evidenciar e proteger juridicamente uma terceira categoria de
interesses que ultrapassava o interesse individual e o interesse público.
Ante essa controvérsia, atualmente, é pacífico na doutrina ambientalista
que o meio ambiente é um bem difuso. Aliás, afirma-se com veemência que
“nenhum outro interesse tem difusão maior do que o meio ambiente”748. Desta
743
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: parte geral. V. 1. 39. ed. São
Paulo: Saraiva, 2003.
744
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.
745
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
746
POMPEU, Cid Tomanik. Direito de águas no Brasil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006.
747
CAPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977.
748
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,
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feita, a defesa de um bem de tamanha difusão carece de diplomas jurídicos
materialmente adequados e operacionalmente viáveis para fazer valer os ditames
da sustentabilidade e do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Neste esteio, os diplomas jurídicos passaram a regulamentar
paulatinamente a defesa de interesses cognominados de metaindividuais,
dentre os quais os difusos, coletivos e individuais homogêneos: a Lei de Ação
Popular749, Lei nº 4.717/65 – primeiro texto jurídico a mencionar os interesses
metaindividuais; a Política Nacional do Meio Ambiente750 (PNMA), Lei nº 6.938/81
– que veio a tutelar os direitos metaindividuais; a Lei da Ação Civil Pública751, Lei
nº 7.347/85 – que foi a primeira tutela tipicamente instrumental dos interesses e
direitos difusos e coletivos, porém alvo de veto presidencial; o Código de Defesa
do Consumidor752 (CDC), Lei nº 8.078/90 – que consubstanciou a definição dos
direitos metaindividuais e que acrescentou à Lei nº 7.347/85 o dispositivo que
havia sido objeto de veto presidencial.
Nisto mesmo, o CDC define como “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” (ART. 81), de cuja definição participa plenamente o meio ambiente.
Veja-se, neste ínterim, a relevância do CDC para a garantia instrumental dos
bens que são difusos, tal como é o meio ambiente. É aqui que começa a surgir
uma primeira questão fundamental: como se relacionam o direito ambiental e o
direito do consumidor? Basta pensar, ao menos inicialmente, que consumidor
é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final” e que “equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo” (ART.
2º, CDC).
Com base nesta definição de consumidor, clara fica, a priori, a relação que
há entre direito ambiental e direito do consumidor quando a relação de consumo
envolve um bem ambiental, ou envolve o meio ambiente de forma direta ou
glossário. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
749
BRASIL. Lei da Ação Popular. Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm> Acesso em: 13 fev. 2015.
750
______. Política Nacional do Meio Ambiente. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l6938.htm>. Acesso em: 13 fev. 2015.
751
______. Lei da Ação Civil Pública. Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>. Acesso
em: 13 fev. 2015.
752
______. Código de defesa do consumidor. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Institui o Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8078.htm >. Acesso em: 13 fev. 2015.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

indireta. Imagine-se quando a relação de consumo envolve o consumo de água,
de energia, de alimentos, de ecoturismo, dentre tantas outras que poder-se-iam
citar. Nestes casos, fica aparente que aquele que adquire ou usufrui estes bens
ambientais é um consumidor e, portanto, pode ser considerado um consumidor
ambiental, como será doravante denominado.
Com efeito, o meio ambiente possui quatro acepções: meio ambiente
natural, meio ambiente construído, meio ambiente cultural e meio ambiente
do trabalho753. Inobstante quaisquer destas acepções, verificam-se relações de
consumo em torno delas, excetuando-se as que decorrem da relação de trabalho,
a exemplo: turismo religioso, histórico, arqueológico e gastronômico, como
atividades consumeristas em matéria de meio ambiente cultural; atividades
esportivas, como atividade de consumo em matéria de meio ambiente artificial
ou construído; aventuras naturais e paisagísticas como atividade de consumo em
matéria de meio ambiente natural754.
Atividades como as citadas acima, configuram atividades econômicas
vinculadas às relações de consumo em matéria ambiental, daí passar-se a
denominar neste trabalho este tipo de consumidor como um consumidor
ambiental, que para fins desta pesquisa, trata-se da pessoa física ou jurídica
que utiliza ou adquire produto ou serviço ambiental como destinatário final,
sendo portanto, um sujeito de direitos e de deveres, e como sujeito de direitos,
protegido pela legislação ambiental e consumerista.
Outro pressuposto do trabalho, conforme mencionado na introdução, é a
teoria do diálogo de fontes, particularmente o diálogo de influências recíprocas
sistemáticas, que trata da “influência do sistema especial no geral e do geral no
especial, um diálogo de doublé sens”755.
Com supedâneo nesta teoria, na legislação, na defesa do consumidor
ambiental em juízo, na literatura pertinente e na jurisprudência, a pesquisa apoiase em argumentos que visam a reforçar a necessidade de estabelecer a conexão
entre o direito ambiental e o direito do consumidor, conforme será visto a seguir.
3 ARGUMENTOS PARA O DIÁLOGO DE DOUBLÉ-SENS
Considera-se como inegável ponto de partida (primeiro argumento) na
relação convergente entre o direito ambiental e o direito do consumidor, a CF/88,
em cuja ordem econômica estão consubstanciados os princípios que embasam
a existência digna e a justiça social, dentre os quais se destacam dois para os
fins a que se destina este trabalho, tais são: a defesa do consumidor e a defesa
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
753
BARBOSA, Erivaldo Moreira. Direito ambiental e dos recursos naturais: biodiversidade,
petróleo e água. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
754
FIORILLO, op. cit.
755
MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010.
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impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração
e prestação (ART. 170).
Neste particular, tem-se que a defesa do consumidor e a defesa do
meio ambiente, princípios constitucionais impositivos e normas-objetivo com
feição de diretriz756 conformam a ordem econômica de modo a estabelecer um
diálogo em vista do desenvolvimento sustentável, no qual se insere a noção
de desenvolvimento como aglutinador das questões sociais, ambientais e
econômicas757 e no qual também jaz inserto o consumo sustentável.
Isto posto, obtempere-se que um segundo argumento sobre o ponto de
convergência entre o regime jurídico ambiental e consumerista, diz respeito
a que ambos são sistemas normativos muito próximos em razão da proteção
material de cada um que encontra similitude “nos respectivos ‘núcleos’ do bem
da vida [...] é o que ocorre com o meio ambiente, com as relações de consumo
tomadas em uma sociedade de massa, com os interesses coletivos lato sensu,
com o patrimônio histórico, paisagístico, urbano”758.
Com base no artigo 3º da PNMA e no artigo 6º do CDC, o bem da vida
antecidado que liga e identifica o direito ambiental com o direito do consumidor
é a saúde, a segurança e o bem-estar do cidadão consumidor, em melhores
termos, do consumidor ambiental, em cujo aspecto – relevância do bem da vida
que ambos protegem – torna-se nítida a necessidade de diálogo entre estes dois
ramos jurídicos.
Ainda pode ser mencionado como terceiro argumento que o consumidor
ambiental, como usuário de serviço de saneamento básico, por exemplo, possui
direitos como a qualidade da água destinada ao consumo, a coleta do lixo urbano,
o tratamento dos esgotos coletados759. Esta situação pode ser facilmente
visualizada através do Decreto nº 5.440/05 que trata do controle de qualidade
da água de sistemas de abastecimento e cria instrumentos para operacionalizar
a divulgação de informações sobre a qualidade da água para consumo humano.
Com base num quarto argumento não se pode olvidar da presença, ainda
que tímida, de previsão ambiental nos dispositivos legais constantes do CDC.
Podem ser citados quatro dispositivos: art. 4º, inciso III que determina que a
Política Nacional de Relações de Consumo seja exercida de modo a harmonizar
os interesses dos participantes da relação de consumo segundo os princípios da
ordem econômica, na qual está a defesa do meio ambiente; art. 37, § 2º cuida
da questão ambiental na matéria referente à coibição da publicidade abusiva que
desrespeita valores ambientais; art. 51, XIV, segundo o qual se considera abusiva
756
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 15. Ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2012.
757
SACHS, Ignacy. Inclusão Social pelo Trabalho: desenvolvimento humano, trabalho decente
e futuro dos empreendedores de pequeno porte. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.
758
CUNHA, Belinda Pereira da. Direito ambiental: doutrina, casos práticos e jurisprudência.
São Paulo: Alameda, 2011.
759
GRANZIERA, op. cit.
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a cláusula contratual que infringe ou possibilita a violação de normas ambientais;
art. 6º, II, trata da previsão expressa de um direito à educação para o consumo
que abrange, dentre outras situações, a necessidade de uma educação para o
chamado consumo sustentável760.
Seguindo a escala de argumentação até então apresentada, um quinto
argumento pode ser levantado: a tratativa do tema Meio Ambiente e Relação
de Consumo Sustentável em nosso sistema jurídico revela-se de grande
importância em virtude de que propicia um aparelhamento estatal adequado para
o incentivo e a realização do consumo sustentável que a Organização das Nações
Unidas (1995) define como: “uso de serviços e produtos que correspondem às
necessidades básicas de toda a população e trazem a melhoria da qualidade de
vida, ao mesmo tempo que reduzem o uso dos recursos naturais e de materiais
tóxicos, a produção de lixo e as emissões de poluição”761.
Tomando o ecoturismo como exemplo desta relação meio ambiente e
consumo, observa-se que este constitui uma atividade econômica de grande
impacto ambiental, tendo em vista o uso do meio ambiente cultural para turismo
religioso, turismo gastronômico, turismo histórico, turismo arqueológico; o uso do
meio ambiente artificial para uso do espaço construído; o uso do meio ambiente
natural para turismo de aventura; e os decorrentes fornecimento de produtos e
prestação de serviços que se observam nestas atividades.
Nesta atividade econômica, os fornecedores têm o direito constitucional
de explorar o meio ambiente com o intuito de lucro por meio do fornecimento
de produtos e da prestação de serviços; além disso tem deveres de preservação
ambiental para as presentes e futuras gerações, de promover o consumo
sustentável, de preservação das condições ambientais, do bem da vida, da
saúde762.
No que concerne ao ecoturista consumidor ambiental, ainda conforme o
autor acima, este goza de direitos de ter acesso ao meio ambiente cultural, artificial
e natural; proteção à vida, à saúde e à segurança; proteção contra publicidade
enganosa e abusiva; informação sobre produtos e serviços; modificação das
cláusulas contratuais; efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais,
morais, individuais, coletivos e difusos; e tem também o dever de preservar os
bens ambientais por meio de convivência harmoniosa.
Diante do acima exposto, além destas reflexões teóricas, o diálogo entre
as fontes ambiental e consumerista traz implicações de ordem prática que
760
AZEVEDO, Fernando Costa de. O direito do consumidor e a questão ambiental. In:
Âmbito Jurídico. Rio Grande do Sul. XII. n. 68. set 2009. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6592>. Acesso em: 07
fev. 2015.
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SOARES, Inês Virginia Prado. Meio ambiente e relação de consumo sustentável.
Disponível
em:
<http://www.prsp.mpf.mp.br/prdc/area-de-atuacao/deconsoccult/meio%20
ambiente%20e%20relacao%20consumo%20sustentavel.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2015.
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geram impacto positivo – no sentido de benefício – na proteção do consumidor
ambiental, conforme esboçado a seguir.
4 A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR AMBIENTAL EM JUÍZO: A AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AMBIENTAL
Conforme aduzido na seção acima, o consumidor ambiental, sendo uma
pessoa física, jurídica ou a coletividade que adquire ou utiliza produto ou serviço
ambiental como destinatário final, é um sujeito de danos em potencial a partir do
momento em que se configura a relação consumerista ambiental. No instante
em que surge um dano ou prejuízo através do produto – qualquer bem móvel ou
imóvel, material ou imaterial – ou do serviço fornecido – qualquer atividade posta
no mercado de consumo, mediante remuneração –, tal como o ecoturismo, por
exemplo, surge a questão central: como deverá proceder-se em relação a este
consumidor ambiental?
Ao consumidor ambiental assiste-lhe, coletivamente, a ação civil pública,
conforme previsto no CDC e na Lei da Ação Civil Pública nº 7.347/85 para a defesa
de interesses difusos, como é o meio ambiente quando este é utilizado para
fornecimento de produto ou serviço como nos exemplos de ecoturismo e outras
atividades anteriormente mencionadas.
Para Alonso Jr. (2006, p. 222) esta ação traz a “nítida vantagem de possibilitar
que o povo, pelos corpos intermediários legitimados, democraticamente
intervenha em bens de seu uso comum ou interesse, sobre os quais a
conflituosidade é constante em face dos valores envolvidos”.
Não obstante algumas definições teóricas que diferenciam a ação coletiva
citada no CDC e a ação civil pública referida na CF/88, artigo 129, III e na Lei da
Ação Civil Pública763, defende-se neste trabalho que o instrumental adequado
para defesa do consumidor ambiental em juízo é a ação civil pública ambiental,
terminologia didaticamente adotada por Milaré764 para referir-se à ação civil
pública.
Duas são as razões que justificam a ação civil pública ambiental para a
defesa do consumidor ambiental em juízo: em primeiro lugar pela natureza do
bem protegido que é o meio ambiente como interesse difuso; segundo porque
através desta ação protegem-se especialmente os direitos do consumidor
ambiental, ou seja, a vida, a segurança, a saúde da coletividade que utiliza ou
adquire um bem ou um serviço ambiental.
Esta é uma perspectiva que veio a se tornar possível particularmente
em virtude de uma mudança introduzida pelo CDC na Lei da Ação Civil Pública,
qual seja: ampliou a abrangência da ação civil pública para a tutela de qualquer
interesse difuso ou coletivo, no qual se compreende o interesse difuso do
763
2008.
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consumidor ambiental, como se verifica do artigo 110 do CDC que acrescentou o
inciso IV ao artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública.
Dessa forma, “a ação civil pública passa a abarcar, por força do Código
do Consumidor, a tutela das questões ambientais [...] para atingir a todas as
espécies de ações capazes de tutelar adequada e efetivamente os interesses e
direitos protegidos pelo código”765.
Esta é a ratio derradeira e cabal para confirmação da tese de que o diálogo
de fontes entre o direito ambiental e o direito do consumidor é necessário, em
melhores termos, é indispensável para a defesa do consumidor ambiental em
juízo, perfazendo a justificativa que interessa à compreensão destes dois campos
jurídicos de forma convergente e sendo esta a utilidade, a finalidade de ordem
prática desta utilização unitiva destes dois comandos normativos num escorço
harmonioso.
O Ministério Público, instituição permanente e independente, curador
do meio ambiente e do consumidor, possui legitimidade ativa para propor a ação
civil pública ambiental em defesa do interesse difuso do consumidor ambiental,
conforme atestam a Lei da Ação Civil Pública e o CDC nos artigos 8º, §1º e 82,
respectivamente. A relevância do papel do Ministério Público na caracterização
do direito ambiental do consumidor é profunda e se revela, como exemplo,
através de dois casos que podem ser mencionados.
O primeiro exemplo trata-se do caso em que o Ministério Público de
Pocinhos, localizado no Estado da Paraíba, impetrou uma ação civil pública
ambiental contra a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) em virtude
da constatação de irregularidades no abastecimento de água deste município.
O resultado desta ação foi uma decisão judicial que interpretou o conflito de
forma dialogada e integradora vivificando a validade de um direito ambiental do
consumidor tendo em vista que determinou à população o não pagamento da
conta de água, pois o fornecimento desta é precário, mesmo na zona urbana,
cuja situação é agravada em razão de que em algumas localidades do município
a água só é distribuída 2 (duas) vezes por mês766.
Outro caso emblemático, também na Paraíba, trata-se do caso em que O
MPF/Prm-CG/PB767 propôs a ação civil pública ambiental n.° 2008.82.01.002853-2
em face do DNOCS e do IBAMA, por inércia destes órgãos na conservação da
área de preservação permanente (APP) situada às margens do Açude Epitácio
765
CUNHA, op. cit., p. 50.
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NÓBREGA, Wanja. Justiça suspende pagamento das contas de água em Pocinhos;
Cagepa vai recorrer. In: Portal Correio Online. 2012. Disponível em: <http://portalcorreio.uol.com.
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Pessoa (Açude Boqueirão) cujo açude destina-se ao abastecimento humano,
dessedentação de animais, regularização de trecho do Rio Paraíba, irrigação,
psicultura, contenção de cheias e turismo, usos múltiplos da água, sendo que
destas atividades surgem variadas relações de consumo em torno dos bens
ambientais explorados em razão da água e da vegetação ao redor do mesmo.
Esta ACP tramita na Justiça Federal, Seção Judiciária da Paraíba, Subseção
Judiciária de Campina Grande, Fórum Juiz Federal Nereu Santos, 4ª Vara Federal
da Seção Judiciária da Paraíba, Processo n° 2008.82.01.002853-2 que possui 3
volumes e que, inobstante o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que foi
firmado em 2011, até o corrente ano ainda não chegou ao seu termo, tamanha é
a complexidade da relação consumerista ambiental ali imbricada.
Com o que foi até aqui apresentado e através destes dois casos
tomados como exemplo e que possibilitam uma visualização e dão notoriedade
à importância do direito ambiental do consumidor e da defesa do consumidor
ambiental em juízo para a promoção da existência digna e da justiça social
enlevadas na ordem econômica constitucional, torna-se oportuno passar-se às
considerações finais do trabalho.
5 CONCLUSÃO
5.1 À guisa de conclusão, constatou-se que o próprio ordenamento
jurídico brasileiro cuidou de inter-relacionar o Direito Ambiental e o Direito do
Consumidor por meio da vontade do legislador insculpida na Constituição Federal,
na Política Nacional do Meio Ambiente, no Código de Defesa do Consumidor e na
Lei da Ação Civil Pública.
5.2 Além deste arcabouço normativo, verificou-se que a literatura
pesquisada aponta no sentido de que há uma relação convergente entre estas
esferas jurídico-normativas, o que ficou demonstrado através do diálogo de
fontes estabelecido por intermédio da abordagem integradora desenvolvida a
partir da legislação investigada.
5.3 Observou-se ainda, utilizando-se de uma interpretação teleológica
dos microssistemas jurídicos em tela, que o impacto social desta conexão
inequívoca entre direito ambiental e direito do consumidor é notório e de grande
relevância no sentido de fornecer ao consumidor um caminho para a garantia dos
seus interesses quando se trata de matéria difusa.
5.4 Concluiu-se, inclusive, pela necessidade de uma categoria dialogada
de compreensão do fenômeno pesquisado, qual seja, o Direito Ambiental do
Consumidor que tem como objeto central uma categoria de consumidor que
se pode diferenciar do consumidor ordinário – aquele previsto na regra geral do
CDC: o consumidor ambiental.
5.5 Neste esteio, constatou-se, que o dano ou prejuízo ocasionado ao bem
da vida que o direito ambiental do consumidor insta proteger encontra guarida
na ação civil pública ambiental, a qual denota um instrumento de tecnologia
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ambiental-consumerista de feição interconectada e eficaz na proteção jurídica
dos interesses difusos do consumidor.

308

309

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

3. A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E DIREITO NOS TEMAS
AMBIENTAIS: CTNBIO E O CASO DO MEL DE FLORADA DE
EUCALIPTOS TRANSGÊNICOS
ALEBE LINHARES MESQUITA
MESTRANDO EM DIREITO INTERNACIONAL PELA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO (USP) E PESQUISADOR DO CCGI/FGV
FERNANDA GIANESELLA BERTOLACCINI
MESTRANDA EM DIREITO INTERNACIONAL PELA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO (USP) E PESQUISADORA DO CCGI/FGV

Introdução
A relação entre Ciência e Direito é um tema que sempre despertou
profundas reflexões sobre o papel do desenvolvimento tecnológico nas dinâmicas
econômicas, sociais e ecológicas. Nas últimas décadas, o conhecimento
científico vem cada vez mais ganhando espaço, de modo a orientar a aplicação e a
formulação do Direito. A ligação entre as duas áreas é mutuamente complementar,
principalmente no que tange a questões ambientais.
No Brasil, a Coordenação-Geral da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio) é o órgão nacional que instrumentaliza a Lei de
Biossegurança, constituindo-se como uma instância colegiada multidisciplinar
de caráter consultivo e deliberativo que operacionaliza a referida lei e a política
nacional de biossegurança. Assim, a CTNbio apresenta-se como a entidade do
aparato burocrático estatal voltada à promoção do diálogo entre Ciência e Direito
e à solução de controvérsias que possam surgir dessa interação.
Nesse aspecto em específico, o presente artigo analisa o caso do mel
de florada dos eucaliptos transgênicos. Recentemente, a FuturaGene, filial da
Suzano Papel e Celulose apresentou proposta de liberação comercial dessa
variedade de eucalipto à CTNBio. Se o pedido for aprovado, o Brasil será o
primeiro país do mundo a plantar árvores transgênicas em escala comercial. No
entanto, isso pode prejudicar as exportações de mel de abelha do país, um vez
que os principais mercados internacionais, como Estados Unidos e Europa, não
importam mel que seja produzido a partir do pólen de plantas geneticamente
modificadas.
A importância deste artigo é refletida nos acalorados debates entre
sociedade civil, acadêmicos e setor produtivo. A questão da liberalização e
comercialização do eucalipto transgênico tem gerado tanta polêmica que a última
audiência da CTNBio sobre o assunto (5 março de 2015) teve de ser adiada,
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devido a intervenção de manifestantes.
Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo geral investigar a
relação entre ciência e direito nos temas ambientais. Já no que concerne aos
objetivos específicos, pretende-se analisar o papel da CTNBio na promoção do
diálogo entre Ciência e Direito, discorrer sobre a necessidade de realização dos
estudos de impacto ambiental e apresentar o caso do mel de florada de eucaliptos
transgênicos. Para tanto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento da
pesquisa caracteriza-se como teórica, bibliográfica, descritiva e exploratória.
Destarte, este trabalho encontra-se divido em quatro momentos distintos.
Primeiramente, discorre-se sobre a relação entre ciência e direito nos temas
ambientais. Em um segundo momento, aborda-se o papel da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio) na aplicação de conhecimentos científicos
no embasamento de suas decisões. Em seguida, analisa-se a importância
do estudos de impacto ambiental e de risco no Direito Internacional. Por fim,
examina-se os impactos ambientais, sociais e econômicos do caso do mel de
florada de eucaliptos transgênicos.
1 A Relação entre Ciência e Direito nos Temas Ambientais
A relação entre Ciência e Direito é sempre permeada por uma tensão
dialética. A sua interface suscita mudanças na dinâmica com a qual o conhecimento
técnico e a expertise são concebidos e levados em consideração na solução
de controvérsias. Salienta-se que o conhecimento científico advém de uma
construção social e está sujeito ao crivo de contextos jurídicos diversos768.
Nesse sentido, Berger e Solan argumentam que a tarefa da ciência reside
em investigar a gama de possíveis variáveis e selecionar aquelas com maior
probabilidade de produzir um diagnóstico correto769. Entretanto, ressalta Maders,
“o conhecimento científico não está imune ao erro, além de sozinho, não poder
tratar de problemas epistemológicos, filosóficos e éticos que decorrem da própria
invenção”770.
Ademais, outra questão delicada na busca do conhecimento científico
reside na “falta de elaboração de metapontos que permitem a reflexividade, bem
como a integração observador-conceptualizador no contexto cultural em que vive
para evitar que o sujeito, ao invés de beneficiar-se do referido conhecimento,
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FOSTER, Caroline. Science and the Precautionary Principle in International Courts
and Tribunals: expert evidence, burden of proof and finality. Cambridge: Cambridge University
Press, 2013, p. 10.
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BERGER, Margaret; SOLAN, Lawrence. The uneasy relationship between Science and
Law: an essay and introduction. Brooklyn Law Review, vol. 73, n. 3, p. 847-855, nov. 2010,
p. 850.
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MADERS, A.M. O Direito frente à incerteza: um olhar sobre os avanços biotecnológicos
à luz do Biodireito de da Teoria da complexidade de Edgar Morin. Prisma Jurídico, São Paulo, v.
9, n. 1, p. 105-122, jan./jun. 2010, p. 107.
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submeta-se a ele”771. Assim, o Direito fornece à Ciência a reflexão necessária
para que ela esteja de acordo com os ditames éticos da sociedade na qual está
inserida.
No que concerne ao meio ambiente, as discussões se concentram no
conflito entre o avanço de novas tecnologias e seus impactos na manutenção
do equilíbrio ecológico do planeta e nos direitos fundamentais do cidadãos.
Observa-se, assim, a necessidade de delinear os limites, as potencialidades e os
resultados das pesquisas científicas no desenvolvimento e aplicação do Direito
Ambiental.
Nas últimas décadas, os sistemas legais de diversos países têm
se desdobrado para acompanhar a rápida evolução da ciência e das novas
tecnologias. Em diversas ocasiões, assevera Foster, a evolução da compreensão
técnica e científica revelou graves erros em relação a segurança de determinados
produtos e práticas. Dentre os exemplos mais conhecidos, destacam-se: o uso
de amianto, de talidomida e de substâncias que destroem a camada de ozônio772.
Diante disso, Morin defende que, a fim de se minimizar as incertezas
do conhecimento racional, faz-se necessário suspeitar das teorias tidas como
produtos ideais, verdades absolutas, evitando-se idealismos e racionalizações
exageradas773. Deve-se ter em mente que o conhecimento produzido pelas
diversas ciências também é passível de erro e ilusão.
Destarte, Maders defende que o Direito tem de assumir uma função
indicadora de condutas justas, bem como de procedimentos apropriados para que
as decisões resolvam os problemas suscitados pela avanço de novas tecnologias.
Ademais, deve-se entender o caráter interdisciplinar e multidimensional do
Direito, bem como a sua indissociação da Ética e da Ciência774.
Portanto, para os fins da discussão que se segue, pode-se afirmar que
a “incerteza científica” reflete duas situações distintas: (i) a concordância
de renomados cientistas de que um determinado assunto precisa ser mais
profundamente pesquisado ou (ii) a discordância desses especialistas sobre
questões essenciais da problemática analisada775. É nesse contexto que se parte
para a avaliação do papel da Coordenação-Geral da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio).
2 Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio
A segurança jurídica advém de um arcabouço composto por normas e
instituições governamentais. Leis sobre biossegurança são importantes para
771
Ibid., p.107.
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previnir riscos advindos de patógenos, procedimentos operacionais, práticas e
instalações. Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, biossegurança compreende
um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos
inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de
vida, a saúde humana e o meio ambiente776.
Segundo Castro, empresas de biotecnologia só iniciam suas atividades em
determinado país quando a estrutura normativa estiver composta por garantias
de propriedade intelectual, que permitam que as empresas detentoras destes
direitos recebam pela utilização de suas criações, e a lei sobre biossegurança,
que permite a divisão da responsabilidade das empresas com o governo pela
difusão dos transgênicos no meio ambiente777. Essa divisão de responsabilidade
se dá pela obrigatoriedade concorrente do Governo e contraparte em realizar
Avaliação de Impacto Ambiental, obrigação presente na Constituição Federal de
1988, em sua artigo 225 que versa:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;

No Brasil, motivada pelas questões referente à pesquisa e aos usos dos
organismos geneticamente modificados, foi criada uma comissão mista, com
juristas e cientistas da Fiocruz778. Em 1995 foi editada a Lei sob Biossegurança,
sob o número 8.974. Suas instruções previam o estabelecimento de normas
e regulamentos relativos a atividades e projetos relacionados aos organismos
geneticamente modificados (OGMs), emissão de Certificados de Qualidade em
Biossegurança e de pareceres técnicos. A Lei de 1995, no entanto, não previa a
criação de uma Comissão Nacional de Biossegurança - o artigo havia sido vetado,
e a lei foi aprovada sem um órgão para instrumentalizar suas disposições.
Não obstante, foi criada por meio do Decreto n° 1.520/1995 a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), vinculada ao Conselho Nacional de
Ciências e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, sem nunca ter sido
prevista em lei. Segundo o Ministério de Agricultura e Meio Ambiente (MAPA), a
776
Ministério da Saúde, Biossegurança em Saúde: Prioridades e Estratégias de Ação,
Brasília, 2010, p. 15
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CASTRO, Biancca Scarpeline de, A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio): palco de crises entre leigos e peritos, apresentado no XXVIII Congresso Internacional
da ALAS, 6 a 11 de setembro de 2011, UFPE, Recife, p. 2
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Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) é uma instância colegiada
multidisciplinar, com funções consultivas e deliberativas, institucionalmente
integrada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, constituída para prestar apoio
técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e
implementação da Política Nacional de Biossegurança (PNB) de OGMs e seus
derivados779.
Competia à CTNBio elaborar as normas técnicas de segurança e pareceres
técnicos previstos pela Lei de Biossegurança. Em seu artigo 2o, competia à
CTNBio “exigir, como documento adicional, se entender necessário, o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente
(RIMA) de projetos que impliquem a liberação de OGM no meio ambiente”780. Ou
seja, a CTNBio detinha o poder discricionário para afastar a necessidade dos EIAs
sobre os projetos em tramitação se considerasse que o uso de determinado
OGM não causaria dano potencial à vida humana, vegetal e ao meio ambiente.
Foi apenas com a aprovação do uso da soja transgênica pela Monsanto
sem a necessidade de EIA que a legitimidade do órgão para afastar a obrigação
foi questionada juridicamente pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(IDEC) e Greenpeace. Foi apenas após algumas decisões apontarem a
inconsistência formal em relação à competência da comissão781 - nas palavras
do Procurador da República, “pelo princípio de aplicação de normas, o decreto
só poderia regulamentar aquilo que foi determinado em lei. E a CTNBIO não
existia na lei” - foram editadas novos dispositivos normativos.			
Em 2005, foi promulgada a nova Lei de Biossegurança, de número
11.105/05, que regulamenta e confere poderes decisórios e discricionários
à instancia colegiada multidisciplinar. Isso significa, segundo Palma, que a
CTNBio será formada por pessoas notório saber científico e técnico, de diversos
conhecimentos e disciplinas, não podendo uma delas predominar, ou seja, as
disciplinas deverão ser distribuídas por igual782. Segundo Machado, todos devem
obrigatoriamente portar grau de doutor, pois é preciso que haja continuidade ativa
na pesquisa, atestada pela publicação de trabalhos e participação em cursos e
conferências783.
A Comissão, conforme regulamentado pelo Artigo 6°do Decreto 5.591/05,
779
MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. CTNBio. MA. Disponível em: <http://www.agricultura.
gov.br/portal/page/portal/Internet-MAPA/pagina-inicial/vegetal/organismos-geneticamentemodificados/ctnbio>. Acesso em: 7 abr. 2015.
780
Decreto n° 1.520/1995, Art. 2.
781
CASTRO, Bianca, op. cit., p. 5.
782
PALMA, Carol Manzolini, A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e as Comissões
Internas de Biossegurança: competências e funcionamento. Revista âmbito jurídico, 2007.
Disponível
em:
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=5974>. Acesso em 7 abr. 2015.
783
MACHADO, Paulo Affonso Lemes. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros,
2013. 21ª ed., p. 1007.
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é composta por vinte e sete membros titulares, e seus respectivos suplentes,
sendo três especialistas da área de saúde humana, três da área animal, três da área
vegetal, três da área de meio ambiente, os outros 15 representando cada um dos
seguintes órgãos, indicados pelos respectivos titulares: a) Ministério da Ciência e
Tecnologia; b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; c) Ministério
da Saúde; d) Ministério do Meio Ambiente; e) Ministério do Desenvolvimento
Agrário; f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; g)
Ministério da Defesa; h) Ministério das Relações Exteriores; i) Secretaria Especial
de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República; j) um especialista em defesa
do consumidor, indicado pelo Ministro de Estado da Justiça; k) um especialista
na área de saúde, indicado pelo Ministro de Estado da Saúde; l) um especialista
em meio ambiente, indicado pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente; m) um
especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; n) um especialista em agricultura familiar, indicado
pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; o) um especialista em
saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuação pela observância
estrita dos conceitos ético-profissionais, sendo vedado participar do julgamento
de questões com as quais tenham algum envolvimento de ordem profissional ou
pessoal, sob pena de perda de mandato, na forma do regulamento784. A reunião da
CTNBio poderá ser instalada com a presença de 14 (catorze) de seus membros,
incluído pelo menos um representante de cada uma das áreas.
Nesse aspecto, Castro ressalta que a composição da comissão nega
a sua característica apenas cientifica, uma vez que, dos 27 membros, nove
representam Ministérios e seis especialistas são indicados pela sociedade civil
e escolhidos pelos Ministérios. Essas pessoas representam politicamente os
órgãos aos quais estão ligados, inviabilizando a isenção cientifica dos seus votos
em relação a algum pleito na CTNBio785, especialmente em deliberações sobre a
necessidade de realização de Estudos de Impacto Ambiental.
A comissão permaneceu responsável por autorizar liberações de caráter
experimental e comercial de organismos geneticamente modificados e por definir,
em última instância, a necessidade de se realizar avaliações de risco antes da
introdução de qualquer organismo transgênico no Brasil. A comissão deve, ainda,
classificar cada OGM conforme o risco que apresenta aos biomas brasileiros786.
Segundo Palma, avaliação de riscos pela CTNBio é indispensável e seu parecer é
vinculante, uma vez que obriga o requerente a tomar o posicionamento deliberado
pela Comissão787. a decisão pela aplicação do Estudo de Impacto Ambiental
deve levar em conta os elementos elencados no Protocolo de Cartagena sobre

784
Segundo o Ministério da Industria e Desenvolvimento. Disponível em: <http://www.
mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=800>. Acesso em: 7 abr. 2015.
785
CASTRO, Biancca Scarpeline de, op. cit, p. 14
786
Lei 11.105/05, Artigo 14, incisos incisos XIII e XIV, do artigo 14
787
PALMA, Carol Manzolini, op. cit.
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Biossegurança788, que entrou em vigor em 2003.
Esse posicionamento é corroborado por Derani, que afirma que,
por ser uma norma legal de atribuição de competência, está-se
diante de um dever que não permite juízo pela Administração,
ou em variação do cumprimento desta norma em razão de
circunstâncias. Competência é a atribuição de um poder-dever, a
que a entidade CTNBio está vinculada. Sem a realização total de
toda a sua competência, o ente desvia sua ação da lei.789

A necessidade de se realizar Estudos de Impacto Ambiental encontra
respaldo internacional, e o afastamento da necessidade de uma avaliação técnica
de riscos é condenável perante a jurisprudência internacional.
3 Estudos de Impacto Ambiental e Risco no Âmbito Internacional
O processo evolutivo do conceito de desenvolvimento sustentável é
intrínseco à multidisciplinaridade inerente das questões ambientais. Nas palavras
do Relatório Brundtland, o desenvolvimento sustentável não é um estado
constante de harmonia; é um processo de mudanças constantes no qual a
exploração do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais devem
ser consistentes tanto com as necessidades futuras, quanto com as presentes790.
Dentro do grande arcabouço que consiste no desenvolvimento
sustentável, os Estudos de Impacto Ambiental exercem função essencial para a
mitigação dos riscos ao meio ambiente. A necessidade de se realizar Estudos de
Impacto Ambiental dentro do Direito Internacional do Meio Ambiente conseguiu,
nos últimos 30 anos, não apenas capturar a pauta internacional, encontrando
reflexos nos tratados internacionais, como também conseguiu penetrar o direito
interno por meio da inserção da definição de desenvolvimento sustentável nos
planos de investimento, contratos bilaterais, conferências, acordos, declarações,
resoluções e Constituição Federal.
Na Declaração do Rio, a natureza procedimental do conceito de
desenvolvimento sustentável é abordada pelos princípios 10 e 17, que tratam da
participação pública nas decisões e nas Avaliações de Impacto Ambiental.
O princípio 15 trata da precaução, responsável pela proteção do meio
ambiente não obstante a ausência de provas científicas incontestáveis. Este
princípio “deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas
788
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. The Cartagena Protocol. CBD. Disponível
em: <http://bch.cbd.int/protocol>. Acesso em: 7 abr. 2015.
789
DERANI, Cristiane. Competência Normativa e Decisória da Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança e a Avaliação de Risco: o caso do Algodão Bollgard, Evento 531. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, v. 41, p. 237-270, Jan/Mar. 2006, p. 246.
790
UNITED NATIONS. Report of the World Commission on Environment and Development:
Our Common Future. UN. Disponível em: < http://www.un-documents.net/our-common-future.
pdf>. Acesso em: 7 abr. 2015.
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capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência
de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de
medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental791.”
É um princípio cuja incidência substantiva ocorre procedimentalmente por
meio da inversão do ônus da prova. A dificuldade na aplicação do princípio da
precaução nos casos fáticos é sempre acompanhada da afirmação do princípio
dos EIAs, contidos no principio 17 que reza que: “a avaliação do impacto ambiental,
como instrumento nacional, será efetuada para as atividades planejadas que
possam vir a ter um impacto adverso significativo sobre o meio ambiente e
estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional competente.” Há, no
entanto, dificuldade de se inverter o ônus da prova, uma vez que as cortes evitam
se valer do princípio da precaução, e evidência científica de dano ambiental raras
vezes é capaz de comprovar conclusivamente o dano iminente792.
Esse fenômeno pode ser visto nos dois principais casos sobre Direito
Internacional do Meio Ambiente na Corte Internacional de Justiça. Em GabcikovoNagymaros Dam, a CIJ pacificou a relevância procedimental dos EIAs para a
manutenção do meio ambiente: “a consciência da vulnerabilidade do meio
ambiente e o reconhecimento de que os riscos ambientais devem ser avaliados
continuamente se tornaram mais fortes com o passar dos anos desde a conclusão
do Tratado793.”
Ou seja, os projetos econômicos que envolvam o meio ambiente devem,
independentemente de cláusulas contratuais, estar à par dos avanços tecnológicos
e conscientes dos impactos ao meio ambiente, podendo ser responsabilizados
juridicamente.
O caso Pulp Mills confirma o posicionamento da Corte no caso anterior,
adotando uma interpretação extensiva do Estatuto em análise para que englobasse
os EIAs de forma retroativa e contínua, que dever ser posto em prática durante
toda a duração do projeto das papeleiras como uma obrigação das partes dentro
do ideal do desenvolvimento sustentável. Assim, a decisão estabelece que:
The Court is of the opinion that both Parties have the obligation to
enable CARU, as the joint machinery created by the 1975 Statute,
to exercise on a continuous basis the powers conferred on it by
the 1975 Statute, including its function of monitoring the quality
of the waters of the river and of assessing the impact of the
operation of the Orion (Botnia) mill on the aquatic environment.
Uruguay, for its part, has the obligation to continue monitoring
the operation of the plant in accordance with Article 41 of the
Statute and to ensure compliance by Botnia with Uruguayan
791
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
792
HOWLEY, Jessica. The GabcikovoNagymaros Case: The Influence of the International
Court of Justice on the Law of Sustainable Development. Queensland Law Student Review, v.
2, n.1, 2009, Queensland, p. 1-19, p.14.
793
Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Dam (25 September 1997) (Hungary v
Slovakia) I.C.J. p. 44 (68)
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domestic regulations as well as the standards set by CARU. The
Parties have a legal obligation under the 1975 Statute to continue
their co-operation through CARU and to enable it to devise the
necessary means to promote the equitable utilization of the river,
while protecting its environment794 .

Pode-se afirmar, portanto, que no caso das Papeleiras, a CIJ corroborou o
entendimento de que o monitoramento das condições do meio ambiente é uma
obrigação contínua e permanente.
Ambos os julgados, no entanto, permanecem conservadores ao analisar a
aferição do risco ambiental, sobre o princípio da precaução na proteção do meio
ambiente e inversão do ônus da prova, se valendo dos mecanismos tradicionais
de avaliação de risco e necessidade de realização dos EIAs.
O caso húngaro afirma que vigilância e prevenção são necessários
à proteção do meio ambiente perante sua vulnerabilidade795. No entanto,
determinou que, no caso as provas não foram conclusivas ou suficientes796. No
caso das papeleiras o posicionamento da Corte foi no sentido de que a prova
deve ser inequívoca797. O risco de dano potencial ao meio ambiente, portanto,
continua não sendo apreciado pela Corte, e tampouco seus efeitos na inversão
do ônus da prova, conforme ressalta Trindade:
In the more recent Gabcíkovo-Nagymaros Project case (Hungary/
Slovakia), the ICJ took note of Hungary’s invocation of the
“precautionary principle” (Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 62,
para. 97), and recognized that “both Parties agree on the need to
take environmental concerns seriously and to take the required
precautionary measures, but they fundamentally disagree on
the consequences this has for the joint Project” (ibid., p. 68,
para. 113). The ICJ unfortunately refrained from acknowledging
the precautionary principle as such, and from elaborating on the
legal implications ensuing therefrom.The Court had a unique
opportunity to do so, in the present case of the Pulp Mills, when
both contending Parties, Uruguay and Argentina, expressly
referred to both the preventive principle and the precautionary
principle. Yet, the Court, once again, preferred to guard silence
on this relevant point798.

Fica claro, portanto, que, ao passo que a aplicação do princípio da precaução
ainda esbarra nas questões procedimentais da inversão do ônus da prova, os EIAs
são as ferramentas apontadas para a prevenção e análise de riscos ambientais.

794
Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina vs. Uruguay), p. 266.
795
Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Dam (25 September 1997) (Hungary v
Slovakia) I.C.J. p. 65 (112).
796
Idem, p. 42 (57)
797
Pulp Mills, supra, p. 228
798
Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, Pulp Mills, p. 66-67.
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Tendo isto em mente, convém analisar o caso do mel de florada de eucaliptos
transgênicos que está sendo atualmente discutido no Brasil.
4 O Caso do Mel de Florada de Eucaliptos Transgênicos
O mel é um dos produtos brasileiros com maior competitividade no
mercado internacional. Em 2014, foram exportados 25.317.263 kg do produto,
totalizando US$ 98,576 milhões, informa a Associação Brasileira de Exportadores
de Mel (Abemel). Esse resultado representa um crescimento de 82,13% em
valor exportado na comparação com o ano de 2013 e expansão de 56,46%
em termos de volume. O principal mercado para o mel brasileiro é os Estados
Unidos, seguido pela Alemanha, Canadá e Reino Unido799. Do total exportado,
aproximadamente 80% apresenta procedência orgânica, a maioria da agricultura
familiar.
O Eucalipto é uma das principais plantas utilizadas pelas abelhas para
produzir mel. Cerca de 25% a 30% das 50 mil toneladas de mel produzidas
no Brasil são provenientes do néctar das flores de eucalipto.800 Todavia, caso o
plantio dessa variedade transgênico venha a acontecer, grande parte da produção
de mel brasileiro e de própolis poderá ser ameaçada, uma vez que a produção
de mel orgânico destinada à exportação não poderá ter nenhum indício de pólen
transgênico.801
Em setembro de 2014, a FuturaGene, filial da Suzano Papel e Celulose
apresentou proposta de liberação comercial do eucalipto transgênico à Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Se o pedido for aprovado, o
Brasil será o primeiro país do mundo a plantar árvores transgênicas em escala
comercial.802 As pesquisas apontam que o eucalipto transgênico teria uma
produtividade 20% maior do que a do convencional e atingiria o ponto de colheita
em apenas cinco anos e meio, ao contrário dos atuais sete anos.803
Todavia, representantes dos diversos setores da cadeia produtiva do
mel já se posicionaram contra a liberação comercial do eucalipto transgênico,
argumentando que essa variedade, que seria a primeira do gênero no mundo,
inviabilizaria as exportações do produtos para os países europeus, asiáticos e para

799
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPORTADORES DE MEL. Exportações de Mel
tiveram em 2014 seu melhor ano. ABEMEL. Disponível em: <http://brazilletsbee.com.br/noticia.
aspx?id=98>. Acesso em: 7 abr. 2015.
800
ZAIA, Cristiano. Para produtores de mel, eucalipto transgênico inviabiliza exportações.
Valor Econômico. São Paulo, 4 set. 2014. Disponível em: <http://www.valor.com.br/agro/3683684/
para-produtores-de-mel-eucalipto-transgenico-inviabiliza-exportacoes>. Acesso em: 7 abr. 2014.
801
COMETTI, Any. Eucalipto Transgênico da Suzano Prejudica Exportação Brasileira de Mel.
Século Diário. 10 nov. 2014. Disponível em: <http://www.seculodiario.com/19602/10/eucaliptotransgenico-da-suzano-ameaca-producao-brasileira-de-mel-1>. Acesso em: 7 abr. 2015.
802
COMETTI, op. cit.
803
ZAIA, op. cit.
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os Estados Unidos, que restringem importações de organismos geneticamente
modificados (OGMs).804
Ademais, biólogos, ambientalistas e pequenos agricultores vêm lutando
contra a aprovação da variedade transgênica do eucalipto sob a alegação de que
ela traria consequências terríveis para a sociedade e para o meio ambiente. Dentre
elas destacam-se: o empobrecimento do solo, o esgotamento das reservas
hídricas, o afastamento da fauna da região e o prejuízo à agricultura familiar.
Por outro lado, os representantes da FuturaGene alegam que há testes
e pesquisas que comprovam que o eucalipto geneticamente modificado, que
vem sendo chamado de H421, não causa alteração na quantidade de mel em
comparação com o eucalipto tradicional. Ademais, argumenta-se que os estudos
realizados constataram que o eucalipto transgênico é seguro para as abelhas e
não afeta a produção de mel.
Nesse contexto, a CTNBio promoveu audiência pública no dia 4 de
setembro de 2014, com o objetivo de se debater, com a sociedade civil, o pleito
da Futura Gene Brasil Tecnologia Ltda. sobre o livre uso no meio ambiente do
eucalipto geneticamente modificado (H421), bem como o seu registro, comércio
uso industrial e a qualquer outro uso ou atividade relacionada ao evento ou a
seus subprodutos.805 Diversos representantes da sociedade civil, da comunidade
científica, das organizações não-governamentais e do setor produtivo participaram
dos debates sobre a problemática em análise, marcando-se para o ano seguinte
a divulgação da decisão por parte da Comissão.
No dia 5 de março de 2015, em seção designada para tal finalidade,
a CTNbio decidiu adiar a votação sobre a liberação do uso da variedade de
eucalipto geneticamente modificada. A suspensão decorreu em razão da forte
mobilização de militantes, que ocuparam o plenário onde a reunião ocorria e
impediram a deliberação da questão.806 Apesar dos protestos, a CTNBio aprovou
duas novas variedades de milho transgênico, uma delas resistente ao agrotóxico
2-4-D. Diante do impasse, a reunião foi cancelada e a decisão sobre o eucalipto
transgênico foi postergada para abril.807
Diante do exposto, pode-se afirmar que o caso do mel da florada de
eucaliptos transgênicos representa um caso emblemático tratado pela CTNBio.
Ele demonstra a constante tensão entre o avanço o das técnicas científicas,
o direito e a ética. O decisão que o Comitê tomará afetará não somente os
804
ZAIA, op. cit.
805
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, Edital de Audiência Pública n. 05/2014.
806
ZANVETTOR, Rafael. Eucalipto transgênico: mel e oferta de água em risco: mobilização
faz CTNBio suspender votação. Caros Amigos. Disponível em: <http://www.carosamigos.
com.br/index.php/cotidiano-2/4882-ctnbio-nao-aprova-eucalipto-transgenico-apos-mobilizacaocampesina>. Acesso em: 7 abr. 2014.
807
GREENPEACE BRASIL. Votação sobre o eucalipto transgênico é adiada.
Greepeace. Disponível em: <https://docs.google.com/document/d/19yCScqlwFSXo71SI1H_
O316a11AULn89U_qxW25tpiw/edit>. Acesso em: 7 abr. 2015.
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produtores nacionais de mel mas também a sociedade e o meio ambiente como
um todo. Observa-se, assim, a importância que as deliberações desse órgão tem
para segurança biológica nacional.
Conclusão
1 - O conhecimento científico não é absoluto e não está imune ao erro. A sua
interface com o Direito é essencial para lhe ajudar a resolver problemas de cunho
epistemológicos, filosóficos e éticos que decorrem da sua própria invenção.
2 - Diante de certezas científicas, o campo de deliberação é a ciência. Em se
tratando dos possíveis efeitos de transgênicos, estão em jogo riscos, e as
deliberações da CTNBio quanto ao afastamento dos Estudos de Impacto
Ambiental se vestem de natureza ética e política.
3 - Ainda que haja previsão do princípio da precaução dentro do conceito de
desenvolvimento sustentável, a implementação jurídica da contenção de risco
ambiental é feita pelos EIAs, obrigatórios para projetos que tenham impacto no
meio ambiente.
4 -Fica claro, portanto, que, ao passo que a aplicação do principio da precaução
ainda esbarra em questões procedimentais da inversão do ônus da prova, os EIAs
são as ferramentas apontadas para a prevenção e análise de riscos ambientais.
5 - A decisão que o CTBio tomará sobre problemática dos eucaliptos transgênicos
afetará não somente os produtores nacionais de mel mas também a sociedade e
o meio ambiente como um todo, de modo que, diante dos argumentos expostos,
o presente artigo se posiciona contra a sua liberalização e comercialização.
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1.

Introdução

O trabalho que se inicia tem como tema a construção da Usina Hidrelétrica
de Belo Monte, que será abordado dentro da problemática delimitada pelo
chamado “Estado Socioambiental.
A escolha do assunto justifica-se diante da polêmica e da atualidade, sendo
o estudo relevante para os operadores do Direito e para aqueles que buscam as
áreas correlatas ao meio ambiente e à engenharia.
Com base na análise jurisprudencial, na legislação pertinente e nos
pensamentos desenvolvidos por Beck (2001), Canotilho (1996), Fleury (2013),
Leite e Ayala (2002), Machado (2010), Molinaro (2007), Morin e Kern (2011), Sachs
(2002), Sarlet e Fensterseifer (2012) e Sen (2000), busca-se resposta ao seguinte
questionamento: as decisões proferidas na Ação Civil Pública (ACP) estão ou não
estão em conformidade com o chamado Estado Socioambiental?
Para tanto, tem-se como objetivos, no primeiro momento, apresentar
o contexto fático a ser analisado, com dados oficiais e midiáticos sobre os
impactos trazidos com a construção de Belo Monte. Em seguida, parte-se do
estudo específico no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo quanto às Ações Civis
Públicas (ACPs) ajuizadas pelo Ministério Público Federal e, mais estritamente,
a ACP 2006.39.03.000711-8/PA, que deu ensejo à Suspensão de Liminar 125 e
à Medida Cautelar na Reclamação 14404, ambas perante o Supremo Tribunal
Federal.
2.

Considerações sobre as consequências da construção da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte

A polêmica que envolve a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte
vem desde 1975, quando se iniciaram os estudos sobre o potencial hidrelétrico
da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, localizada no Estado do Pará, justificado pelo
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contexto do “milagre econômico” da expansão industrial e consequente busca
por alternativas mais baratas de energia. Mesmo com a obra sem terminar e
idealizada para se tornar a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, desde
então, os acontecimentos dividem opiniões, que levam entre si todo um contexto
de interesse político para se chegar às conclusões.
Em 1987, o Governo Federal publicou o Plano Nacional de Energia Elétrica,
que propôs, entre os anos de 1987 a 2010, a construção de 165 usinas hidrelétricas,
sendo 40 delas na Amazônia Legal. Para tanto, foram inventariados na Bacia do
Rio Xingu, seis locais para barramentos, com o intuito de dobrar o potencial de
geração de energia elétrica. Todavia, corresponderia a uma área alagada de cerca
de 14.500 Km², afetando aproximadamente 7 mil indíos808.
Sabe-se que a construção de quaisquer empreendimentos é alvo de
algum impacto, para melhor ou para pior. No caso da Hidrelétrica de Belo Monte,
as consequências são peculiares, tanto em razão dos investimentos, estimados
em cerca de 30 bilhões de reais, para atingir uma capacidade instalada de 11.233
megawatts, quanto pela localização, no Estado do Pará, na chamada “Volta
Grande do Xingu”, em plena área de Floresta Amazônica, com rica biodiversidade e
recursos naturais, além dos povos ribeirinhos, indígenas e das cidades próximas,
que serão afetadas diretamente809.
Há quem defenda que a referida usina exercerá papel importante na matriz
energética, na industrialização e no desenvolvimento do Brasil, já que o potencial
hidrelétrico da Amazônia representa 60% do total do país810.
Por outro lado, há os ambientalistas e os povos locais, que protestam
contra a construção dessa usina, diante da extensão dos impactos ambientais,
socioeconômicos e culturais, pois a região na qual que se pretende construir a
hidrelétrica contém parte da biodiversidade proveniente da Floresta Amazônica,
além de significar, em certa dose, a estiagem do Rio Xingu e, consequentemente,
a morte de peixes, base da alimentação da população indígena residente no
local, a ausência de água para navegar de uma margem a outra, a probabilidade
de proliferação de insetos vetores de doenças, o desmatamento, a alteração do
equilíbrio ecossistêmico e o alagamento de áreas que servem de residência para
índios e ribeirinhos, o que causará deslocamento interno não planejado.
Este quadro tem sido alvo de críticas, chegando a dimensões internacionais.
A resistência mais acirrada se iniciou a partir de 1980. A oposição com maior
projeção data de 1980, quando os caciques Paulo Paiakan e Kube I Kayapó,
em convite num Simpósio na Universidade da Flórida (EUA), denunciaram que
o Banco Mundial (BIRD) estava envolvido no financiamento de um complexo
808
XINGU VIVO. Cronologia de Belo Monte. 2012. Disponível em: <http://www.xinguvivo.
org.br/x23/?page_id=3012>. Acesso em: 16 nov. 2014.
809
CATARSE. Belo Monte – anúncio de uma guerra. 2014. Disponível em: <http://catarse.
me/pt/projects/459-belo-monte-anuncio-de-uma-guerra>. Acesso em: 16 nov. 2014.
810
CATARSE. Belo Monte – anúncio de uma guerra. 2014. Disponível em: <http://catarse.
me/pt/projects/459-belo-monte-anuncio-de-uma-guerra>. Acesso em: 16 nov. 2014.
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hidrelétrico no Rio Xingu, que inundaria 7 milhões de hectares e desalojaria
13 grupos indígenas. No entanto, os índios não foram consultados e foram
ameaçados de expulsão do país811.
Em fevereiro de 1989, é realizado em Altamira (PA) o I Encontro dos Povos
Indígenas do Xingu, considerado o marco do socioambientalismo no Brasil,
que contou com aproximadamente 3000 pessoas, dentre autoridades, líderes
indígenas, como o cacique Raoni, mídias nacional e internacional e o cantor inglês
Sting. Ficou conhecido o episódio em que a índia Tuíra, como sinal de protesto
e descontentamento, encosta a lâmina de seu facão no rosto do presidente da
Eletronorte, José Antônio Muniz, que falava sobre a construção da então chamada
Usina Kararaô, atual Belo Monte812.
Posteriormente, em respeito ao que ficou decidido no encontro de 1989,
no sentido de revisar os projetos e, principalmente, por conveniência política aos
investidores estrangeiros e aos ambientalistas, o empreendimento tem as regras
mitigadas e, em 1993, após estudos de viabilidade sociopolítica, foi proposta
alteração do sítio de barramento, sendo as atividades retomadas com maior ênfase
a partir de 2000, quando o Plano Plurianual de 2000-2003, do Governo Fernando
Henrique Cardoso (FHC) prevê Belo Monte como obra estratégica contida no
programa Avança Brasil, após ser divulgado pelo Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica (CEPEL) a avaliação que inferiu pela alta atratividade econômica.
Incluída como o maior projeto do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), nos Governos Lula e Dilma, a construção da usina Hidrelétrica de
Belo Monte é alvo de várias ações judiciais, que apontam desde falhas nos
procedimentos, ausências de fundamentos constitucionais para a realização da
obra e, até mesmo, ações por improbidade administrativa contra envolvidos em
convênio ilegal com a Eletrobrás e funcionário do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que assinou Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) incompleto. Contudo, para operacionalizar, foi necessária
a autorização do Congresso Nacional, que se deu através do Decreto Legislativo
788/2005. Depois desses acontecimentos, a construção ora pára, ora retorna,
devido às controvérsias nos Estudos de Impacto Ambiental, sobretudo quanto às
discussões jurídicas do licenciamento no Poder Judiciário.
O caso Belo Monte é fruto de intensas discussões, trazidas por iniciativa
da sociedade civil, da Defensoria Pública, do Ministério Público, das empresas
fornecedoras de energia elétrica, dos Ministérios de Minas e Energia e do
Meio Ambiente, entre outros, com destaque para o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Fundação Nacional
do Índio (FUNAI), as Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás), as Centrais
811
XINGU VIVO. Cronologia de Belo Monte. 2012. Disponível em: <http://www.xinguvivo.
org.br/x23/?page_id=3012>. Acesso em: 16 nov. 2014.
812
XINGU VIVO. Cronologia de Belo Monte. 2012. Disponível em: <http://www.xinguvivo.
org.br/x23/?page_id=3012>. Acesso em: 16 nov. 2014.
ISA. Instituto Socioambiental. Especial Belo Monte. Disponível em: <http://www.socioambiental.
org/esp/bm/index.asp>. Acesso em: 16 nov. 2014.
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Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), a Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), o Instituto Socioambiental (ISA), o Movimento pelo Desenvolvimento
da Transamazônica e Xingu (MDTX), o Movimento Xingu Vivo para Sempre813, a
Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP) e o Greenpeace.
Além disso, alguns marcos merecem atenção, como a publicação dos livros “As
Hidrelétricas do Xingu e os Povos Indígenas”, por Leinard Ayer Santos e Lúcia
Andrade, em 1989, publicado pela Comissão Pró-Índio, e “Tenotã-mõ: alerta
sobre as consequências dos projetos hidrelétricos no Rio Xingu”, de Oswaldo
Sevá e Glenn Switkes, em 2005, a Carta Aberta ao Presidente Lula814, subscrita
por lideranças indígenas e instituições da sociedade civil, em 2010, e o filme “Belo
Monte, anúncio de uma guerra”815, lançado em 17 de junho de 2012 e dirigido
por André D’Elia, o qual foi produzido através de financiamento coletivo de 3429
apoiadores que contribuiram usando o sistema Catarse. Trata-se de documentário
que foi filmado durante três expedições à região do Rio Xingu, contém alguns
detalhes sobre os efeitos da construção e entrevistas com envolvidos, como
os caciques Raoni e Megaron, o Procurador da República Felício Pontes e o
Presidente da FUNAI, Márcio Meira816.
As mudanças, logicamente, são visíveis. Altamira, Município localizado no
Estado do Pará e conhecido como “a princesinha do Xingu”, eis que se desenvolveu
às margens do Rio Xingu, formou-se a partir do aldeamento indígena e da
Rodovia Transamazônica. Quanto à extensão territorial, é considerada a primeira
maior cidade do Brasil e a terceira maior do mundo817. Em razão das licenças
prévia e de instalação emitidas pelo IBAMA em 2010 e 2011, respectivamente, o
empreendimento hidrelétrico trouxe mais consequências, como o crescimento
populacional, que saltou de 99 mil pessoas, em 2010, conforme o Censo
813
“O Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS) é um coletivo de organizações e
movimentos sociais e ambientalistas da região de Altamira e das áreas de influência do projeto
da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que historicamente se opuseram à sua instalação no rio
Xingu.” Disponível em: <http://www.xinguvivo.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 16 nov. 2014.
814
CARTA Aberta: Belo Monte e a palavra do Presidente. Disponível em: <http://sosriopelotas.
wordpress.com/2010/10/18/carta-aberta-belo-monte-e-a-palavra-do-presidente/>. Acesso em: 16
nov. 2014.
815
BELO MONTE, anúncio de uma guerra. Direção: André D’Elia. Produção Executiva: Beatriz
Vilela; Francisco D’Elia. Direção de Fotografia: Rodrigo Levy Piza; Federico Dueñas. Direção de
Som: Téo Villa; Diego Depane. Desenho Gráfico: Federico Dueñas. Montagem: Mauro Moreira.
Assistente de Montagem: André Souza. Campanha e Mobilização: Digo Castello; Daniel Joppert;
Caio Tendolini e Mundano. [s.l.]: Cinedelia; Duca Filmes; Cinepro/DOT, 2012, 144 min., son., color.
816
CATARSE. Belo Monte – anúncio de uma guerra. 2014. Disponível em: <http://catarse.
me/pt/projects/459-belo-monte-anuncio-de-uma-guerra>. Acesso em: 16 nov. 2014.
PORTAL Aprendiz. Filme independente sobre Belo Monte já pode ser visto na internet. 19 jun.
2012. Disponível em: <http://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2012/06/19/filme-sobre-belomonte-ja-pode-ser-visto-na-internet/>. Acesso em: 16 nov. 2014.
817
VIGNON, Luana. Quais as maiores cidades do mundo? 2014. Disponível em: <http://
www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/quais-as-maiores-cidades-do-mundo.html>. Acesso
em: 16 nov. 2014.
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Demográfico do IBGE, para 145 mil pessoas, em 2012, de acordo com dados da
Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Altamira818.
Ademais, o aumento da população de forma desordenada interfere nas
áreas da saúde, da educação, na infra-estrutura urbana e está diretamente
ligado à violência em Altamira. Em 15 de fevereiro de 2013, a Agência Brasil
noticiou que, no período entre 2011 e 2012, coincidente com o início das obras
de instalação da usina, a apreensão de crack cresceu em 900% e a de cocaína
cresceu 12 vezes. Houve, também, aumento da exploração sexual, envolvendo
mulheres em cárcere privado e em regime de escravidão, travestis e prostituição
infantil819. Aliás, há indícios de que existe prostíbulo dentro do canteiro de obras
da hidrelétrica. A Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 2013, instalou a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o tráfico de pessoas no
local820.
Também por causa da construção da hidrelétrica, ocupações indígenas
paralisaram as estradas e os canteiros de obras, em 2013, os trabalhadores
fizeram greves em razão das más condições de trabalho, em 2011 e 2012, e os
povos afetados são vítimas de humilhações, como a desapropriação de suas
terras, consoante Declaração de Utilidade Pública (DUP), emitida no dia 20 de
dezembro de 2011, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através da
Resolução Autorizativa nº 3.290, que declarou como de utilidade pública as áreas
necessárias à realização do empreendimento.821
Ao que aparenta pelas notícias divulgadas na mídia, as controvérsias em
torno da Usina Hidrelétrica de Belo Monte limitam-se às consequências trazidas
aos povos indígenas e ribeirinhos. Entretanto, uma análise mais minuciosa e
menos ingênua, leva a outras percepções que se tornam reais. Em resumo, o
caráter meramente político do empreendimento faz com que se beneficie uma
minoria quantitativa de poderosos que comandam o setor energético nacional,
além de favorecer a corrupção no sentido mais amplo do termo, principalmente
porque não há transparência nas divulgações oficiais, seja nos repasses de
verbas feitas pelo BNDES822, seja no envolvimento dos mesmos políticos durante
décadas.
818
BERTOLOTTO, Rodrigo. Prostituição Infantil é o reflexo perverso de Belo Monte
em Altamira (PA). 28 maio 2012. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimasnoticias/2012/05/28/prostituicao-infantil-e-o-reflexo-perverso-de-belo-monte-em-altamira.htm>.
Acesso em: 16 nov. 2014.
819
PEDUZZI, Pedro; RODRIGUES, Alex. Apreensão de crack aumenta 900% em município
próximo a Belo Monte. 15 fev. 2013. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/
noticia/2013-02-15/apreensao-de-crack-aumenta-900-em-municipio-proximo-belo-monte>.
Acesso em: 16 nov. 2014.
820
MELO, Karine. CPI vai à região de Belo Monte apurar exploração sexual de mulheres.
EBC, Brasília, 19 fev. 2013. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/02/cpido-trafico-de-pessoas-vai-a-regiao-de-belo-monte-apurar-exploracao>. Acesso em: 16 nov. 2014.
821
ANEEL. Resolução Autorizativa 3.290/2011. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/
cedoc/rea20113290.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2014.
822
G1. BNDES aprova financiamento de R$ 22,5 bilhões para Belo Monte. 26 nov. 2012.
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Nessa esteira, em entrevista à Revista Época, no dia 31 de outubro de
2011, Célio Bermann, professor da Universidade de São Paulo na área energética
e ex-assessor da presidenta Dilma Rousseff no Ministério de Minas e Energia,
explica à jornalista Eliane Brum que por traz do argumento de geração de energia
elétrica com a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, há percalços
históricos, com destaque para o superfaturamento de obras, pois “o que está em
jogo é a utilização do dinheiro público e especialmente o espaço de cinco, seis
anos em que o empreendimento será construído”823.
Infelizmente, a história brasileira é marcada por episódio de corrupção e
de desrespeito aos interesses públicos primários. Numa obra com a extensão da
hidrelétrica de Belo Monte torna-se lugar comum dizer que quem perde com isso
é o povo. Quem ganha? As empreiteiras, as empresas de energia elétrica, os
políticos corruptos. Aplica-se mal o dinheiro público. Bermann alerta para as falhas
de Belo Monte que, embora construída sob a justificativa de melhorar a matriz
energética, a potência instalada só funcionará durante quatro meses por ano,
porque depende da vazão do Rio Xingu. O documentário “Belo Monte: anúncio
de uma guerra” elucida esta questão quando diz que, após os estudos para
constatar este dado do aproveitamento, a iniciativa privada, que originalmente
iria financiar a obra, transferiu totalmente os encargos para o Poder Público.
E as discussões sobre esta usina não param por aqui, adentram,
inclusive, o âmbito da justiça brasileira e internacional. Dentro do contexto do
socioambientalismo, interessa a análise de alguns tópicos, como as consequências
diretamente sofridas pela população local, brevemente abordadas neste subtítulo,
e o modo como este assunto vem sendo tratado judicialmente, bem como uma
análise crítica, como proposta ao que se tem visto no mundo fático, conforme se
verificam a seguir.
3.

O Poder Judiciário diante das consequências do caso “Usina
Hidrelétrica de Belo Monte” e análise pontual da ACP 2006.
39.03.000711-8/PA

Atualmente, há 58 ações judiciais movidas em decorrência da construção
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. São elas: 17 pelo Ministério Público
Federal (MPF), 22 pela Defensoria Pública do Pará (DPEPA) e 19 pela Sociedade
Civil. Dentre todos estes processos, apenas um foi concluído. Trata-se da ACP
2001.39.00.005867-6, movida pelo MPF, com o intuito de que o licenciamento
seja feito pelo IBAMA, e não pela FADESP, órgão estadual. Tal ação foi julgada
procedente824.
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/11/bndes-aprova-financiamento-de-r22-bilhoes-para-belo-monte.html>. Acesso em: 16 nov. 2014.
823
BRUM, Eliane. Belo Monte, nosso dinheiro e o bigode do Sarney. Época, São Paulo, 31
out. 2011. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2011/10/belo-montenosso-dinheiro-e-o-bigode-do-sarney.html>. Acesso em: 16 nov. 2014.
824
FLEURY, Lorena Cândido. Conflito Ambiental e Cosmopolíticas na Amazônia Brasileira: a
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Dos 58 processos ajuizados, um se refere à denúncia, encaminhada em
novembro de 2010 em nome de várias comunidades tradicionais da Bacia do
Xingu, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização
dos Estados Americanos (OEA). Em resposta, a CIDH reconheceu o direito à
oitiva prévia à construção da usina das comunidades afetadas, determinando a
paralisação da construção para garantir o direito à decisão e à integridade pessoal
aos povos indígenas, sob pena de o governo brasileiro ser responsabilizado
internacionalmente pelos impactos causados. O Brasil rebateu as determinações
por meio do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que as
orientações são precipitadas e injustificáveis825.
Salienta-se a atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública do
Pará no que tange à hidrelétrica. No documentário “Belo Monte: anúncio de uma
guerra”, a Defensoria Pública enfatiza que as questões oriundas do caso não se
referem tão-somente aos aspectos das indenizações por danos materiais, pois
abrangem também os costumes, as culturas, o bem-estar. Do mesmo modo, o
Ministério Público também se manifestou. Inclusive, no site da Procuradoria da
República do Pará, o MPF disponibilizou dados relevantes sobre as Ações Civis
Públicas (ACPs) que foram ajuizadas pelo Parquet. Tais informações são dignas
de relevo. Cabe, pois, adaptá-las ao presente estudo.
De acordo com informações atualizadas em 2012826, o Ministério Público
Federal (MPF), através da Procuradoria da República do Pará (PR-PA), ajuizou
15 ACPs, a maioria delas em face da Eletronorte, da Eletrobrás e do IBAMA.
Um contrassenso, já que órgãos que têm o dever de zelar pelo meio ambiente,
incluindo o consumo de energia elétrica, acabam por fraudar normas em prol de
ganhos ilícitos.
No presente artigo, em que pese a existência dessas diversas ACPs
relacionadas ao tema, ater-se-á a ACP 2006.39.03.000711-8827, proposta pelo
MPF em face do IBAMA, da Eletronorte e da Eletrobrás, perante a Subseção
Judiciária de Altamira. O motivo da escolha se deu em razão da Suspensão de
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte em perspectiva. Tese (Doutorado em Sociologia).
Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013.
825
OBSERVATÓRIO Eco. OEA determina suspensão das obras de Belo Monte. 2011.
Disponível
em:
<http://observatorio-eco.jusbrasil.com.br/noticias/2635589/oea-determinasuspensao-das-obras-de-belo-monte>. Acesso em: 16 nov. 2014.
826
Atualmente, são 17 ACPs.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria da República do Pará. Ações MPF/PA – caso Belo
Monte. Disponível em: <http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2012/arquivos/Tabela%20de%20
acompanhamento%20atualizada%20em%2028082012.pdf/view>. Acesso em: 16 nov. 2014.
827
ALMEIDA, Marco Antonio Delfino de; PONTES JÚNIOR, Felício. Petição inicial da Ação
Civil Pública 2006.39.03.000711-8. Ministério Público Federal: Procuradoria da República do Pará,
2006. Disponível em: <http://www.prpa.mpf.gov.br/news/2011/Belo%20Monte%20-%20ACP2001.pdf/at_download/file>. Acesso em: 15 nov. 2014.
NACIF, Herculano Martins. Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 2006.39.03.0007118. Pará: Altamira, 27 de março de 2007. Disponível em: <http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2012/
Belo%20Monte%20-%20acao%20civil%20publica%20consulta%20previa%20-%20
sentenca-2007.pdf/view>. Acesso em: 16 nov. 2014.
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Liminar (SL) 125, proferida pelo STF, o que causa estranheza diante dos preceitos
relacionados ao Estado Socioambiental.
A ACP 2006.39.03.000711-9 foi ajuizada com o intuito de obstar o
licenciamento, pelo IBAMA, da Hidrelétrica de Belo Monte, com supedâneo na
nulidade do Decreto Legislativo 788/2005, do Congresso Nacional, e após ter sido
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.573-8/DF, em decisão
datada de 01 de dezembro de 2005, que entendeu que a inconstitucionalidade
deste decreto é matéria que envolve a análise em concreto, e não em abstrato,
sendo, portanto, impossível a utilização de ADI.
De acordo com o exposto pelo Ministério Público Federal, na petição
inicial, o processo legislativo que promulgou o Decreto Legislativo 788/2005
possui vícios de ordem material, em razão da inexistência de prévia consulta
às comunidades afetadas, sobretudo às indígenas (desrespeito aos artigos 170,
inciso VI, 231, § 3º, ambos da CF, e ao artigo 6º, “1”, “a”, da Convenção da OIT
nº 169, ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 142/2002; Plano
2015 do Governo Federal), como também possui vícios de ordem formal, porque
houve acatamento de proposta de emenda ao decreto que, posteriormente, não
retornou à Câmara dos Deputados para a devida apreciação, em conformidade
com o artigo 123 do RICD, bem como pelo fato de a situação ser ilegal, diante
da ausência de lei complementar que dispõe sobre a forma de exploração dos
recursos hídricos em área indígena, conforme o artigo 231, § 6º, da CF.
Quanto aos aspectos materiais, o Plano 2015 do Governo Federal considerou
que a Usina Hidrelétrica de Belo Monte afetará cerca de 7 mil indígenas, além do
impacto socioambiental-cultural, devido à modificação do curso do rio. Segundo
o “Livro Verde”, editado pela Eletronorte, 344 indígenas sofreriam o impacto de
forma direta.
O Parquet destacou que o Congresso Nacional, cuja competência é
exclusiva, não procedeu à oitiva prévia das comunidades indígena ao emitir o
Decreto 788/2005, limitando-se a delegar essa oitiva ao Poder Executivo, o que
é incompatível com as regras constitucionais de competência, afrontando a
necessidade de incluir os indígenas na tomada de decisões políticas. Assim, o
IBAMA, ao proceder aos Estudos sem fazer tais procedimentos, exerce conduta
eivada de inconstitucionalidade.
O órgão ministerial salientou, ainda, que, em relação ao Decreto Legislativo
788/2005, paira a irregularidade em decorrência da ausência de previsão de retorno
de vantagens financeiras auferidas com o empreendimento às comunidades
indígenas atingidas.
Nos pedidos, o Ministério Público Federal requereu, liminarmente, com
confirmação através de sentença de mérito, a sustação de qualquer procedimento
empreendido pelo IBAMA para a condução do licenciamento da Usina Hidrelétrica
de Belo Monte, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais). O magistrado deferiu a liminar, inaudita altera pars, com fundamento nos
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artigos 11, 12, 19 e 21, todos da Lei 7.347/1985, nos artigos 461, § 4º, 798 e 799,
todos do CPC, e no artigo 84, § 3º, do CDC.
Em seguida, a FUNAI manifestou o interesse em integrar a lide na condição
de litisconsorte ativo e a Eletrobrás requereu seu ingresso no polo passivo da
demanda, o que foram deferidos. A União interviu como assistente simples
da Eletronorte. A Associação dos Municípios da Região da Transamazônica
e Santarém Cuiabá (AMUT) também requereu o ingresso na lide, porém foi
indeferido.
A ACP 2006.39.03.000711-9 foi julgada totalmente improcedente, pelo juiz
Nacif, em 27 de março de 2007, acatando os argumentos da União, da Eletrobrás
e da Eletronorte, que sustentaram a necessidade de ampliação da matriz
energética nacional, como condição essencial à promoção do desenvolvimento.
Os integrantes do polo passivo da demanda rebateram a ideia de que o
Decreto Legislativo 788/2005 é nulo, tendo em vista que foi objeto de deliberação
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com aprovação maciça dos
presentes nas sessões de votação.
Além disso, defenderam que a autorização legislativa do Congresso
Nacional é necessária somente no início da construção do Aproveitamento
Hidrelétrico Belo Monte, com fulcro nos artigos 49, incio XVI, e 231, § 3º, da
Constituição, o que não se aplica ao caso, vez que os trabalhos desenvolvidos pelo
IBAMA e pela Eletrobrás limitam-se a meros estudos e coletas de informações
junto à comunidade do entorno, o que não são mencionados pela Carta Magna.
Ao contrário do entendimento do Ministério Público Federal, o juízo
prolator da sentença observou que a consulta às comunidades afetadas não deve
ser prévia à edição de decreto legislativo autorizativo da exploração de recursos
hídricos em áreas indígenas e que tal fato não contraria o disposto no § 3º do
artigo 231 da Constituição, inclusive porque seria irrazoável, pois é o estudo de
viabilidade/antropológico que definirá os dados técnicos oficiais e quais são as
comunidades diretamente afetadas. De acordo com o magistrado, as análises
preliminares da Usina Hidrelétrica de Belo Monte demonstram que nenhuma
terra indígena será afetada por alagamento decorrente da implantação, salvo,
indiretamente, a comunidade Paquiçamba, que ocupa uma área à jusante do
barramento previsto.
Compreendeu o juízo de primeira instância que o Decreto Legislativo
788/2005 revela-se protetivo ao estabelecer a realização de Estudos de
Natureza Antropológica, EIA/RIMA e Avaliação Ambiental Integrada (AAI),
sendo desnecessário o retorno do projeto alterado por emendas à Câmara dos
Deputados, eis que o artigo 65 da Constituição fala em “projeto de lei”, e não em
“projeto de decreto legislativo”, e, também, porque as alterações não tiveram o
condão de modificar a interpretação do teor da redação original, não ocorrendo
prejuízo ao interesse público.
A sentença baseou-se, também, na interpretação pela ausência de
necessidade de Lei Complementar para a exploração de recursos energéticos
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em área indígena, por interpretação sistemática dos artigos 21, “b”, 49, inciso XVI,
231, §§ 3º e 6º, da Constituição, concluindo que tal diploma legislativo é condição
para a exploração de riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras
indígenas, e não para exploração de potencial hidrelétrico. Ainda que se admitisse,
a situação fática é legítima diante da justificativa do interesse público, com o
propósito de tornar eficaz a previsão dos objetivos fundamentais elencados no
artigo 3º da Constituição, principalmente para garantir o desenvolvimento do País
como alternativa diversa da utilização de termelétricas e para eximir o Brasil da
dependência de importação de gás da Bolívia. Assim, a postergação dos estudos
de viabilidade de Belo Monte comprometeria o abastecimento de energia elétrica,
acarretando prejuízos irreversíveis, além de prejudicar os Municípios em que as
obras serão feitas, que poderiam arrecadar tributos sobre os serviços realizados
e investimentos sociais, como melhorias na qualidade de vida com os empregos
gerados.
Quanto aos aspectos ambientais, o magistrado ponderou que o bem
jurídico “liberdade humana” não pode limitar-se em razão da natureza, confinando
o desenvolvimento e equiparando o ser humano a um peixe, como sugere a
teoria malthusiana. Do contrário, evidencia-se a fragilidade do ambientalismo
para cujo posicionamento que, em prol do equilíbrio do meio ambiente, há
de inexistir o desenvolvimento. Logo, os indígenas devem ser integrados e o
pretexto de serem “desvirtuados culturalmente” não pode servir para que sejam
submetidos a condições precárias, negando a esses povos a aplicabilidade dos
direitos fundamentais.
Inicialmente, a liminar, nos autos dessa ACP, foi deferida. Posteriormente,
o juízo a quo a revogou, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento
(AI) pelo Ministério Público Federal. O referido recurso foi recebido e o efeito
suspensivo foi concedido pelo Desembargador Relator, no Tribunal Regional
Federal (TRF) da 1ª Região. Assim, com o efeito suspensivo, a decisão agravada,
que julgou no sentido de não obstar o licenciamento pelo IBAMA, ficou ineficaz,
o que deu causa à Suspensão de Liminar (SL) 125, perante o Supremo Tribunal
Federal (STF). Na Corte Suprema, a Ministra Ellen Gracie discorreu sobre a
necessidade de corroborar com a matriz energética brasileira, suspendendo em
parte a execução do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento, para permitir
que o IBAMA procedesse à oitiva das comunidades indígenas interessadas,
mantida a necessidade do EIA e do laudo antropológico.
O julgamento pela improcedência da ACP 2006.39.03.000711-9
motivou a interposição de Recurso de Apelação (0000709-88.2006.4.01.3903
(2006.39.03.000711-8)) pelo Ministério Público, perante o TRF da 1ª Região,
que negou provimento, mantendo a sentença. Deste decisum, foram opostos
Embargos de Declaração, que foram acolhidos parcialmente, o que resultou na
Medida Cautelar em Reclamação, perante o STF (Rcl 14404 MC/DF), em que
o Ministro Ayres Britto deferiu a liminar para suspender os efeitos do acórdão
proferido nos Embargos de Declaração, decisão publicada em 30 de agosto de
2012.
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Dessa forma, a situação fática da construção da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte, atualmente, não está paralisada, porque as decisões mais restritivas
foram suspensas pelo STF, o que abre margem à execução dos trabalhos, antes
mesmo da decisão de mérito. Em outras palavras, eventual demora no julgamento
definitivo poderá levar à perda do objeto dessas ações, pois, até esperar que o
mérito seja apreciado, a hidrelétrica já estará construída, sem o devido respeito às
prioridades levadas ao apreço do Poder Judiciário, preterindo a importância que o
assunto requer e tornando sem efeito quaisquer esforços. Cabe, portanto, tecer
críticas quanto às consequências irreversíveis que estas suspensões trazem,
além da omissão do STF em situação de tamanha relevância.
4.

Uma proposta de reconstrução interpretativa das decisões
proferidas pelo STF na SL 125 e na Rcl 14404 MC/DF a partir do
Estado Socioambiental

A Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”,
deu ênfase à questão ambiental, dispondo regras principiológicas em capítulo
próprio, mais especificamente no artigo 225, que prevê no caput a condição do
meio ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à sadia qualidade
de vida. Por intepretação teleológica, depreende-se que o constituinte originário
articulou o meio ambiente com os aspectos sociais. Fala-se, portanto, em
“Estado Socioambiental”828, o qual guarda valores do Estado Liberal e do Estado
Social. Dessa forma, o marco jurídico-constitucional socioambiental se dá pela
“convergência necessária da tutela dos direitos sociais e dos direitos ambientais
num mesmo projeto jurídico-político para o desenvolvimento humano em padrões
sustentáveis.”829.
Molinaro830 explica que o adjetivo “socioambiental” relaciona-se à ação
social e ambiental, isto é, o autor vê um certo dinamismo nessa expressão que
devem se articular com a finitude dos recursos naturais, em meio à produção de
capital e aos padrões desenfreados de consumo831.
No caso da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, pelas
consequências já expostas nos itens anteriores, depreende-se que a instalação
828
A terminologia é alvo de divergências doutrinárias. Assim, “Estado Socioambiental” é
a mais aceita. Todavia, há autores que adotam outros termos: Estado Pós-Social (Vasco Pereira
da Silva; José Manuel Pureza; e Daniel Sarmento); Estado Constitucional Ecológico (Canotilho);
Estado de Direito Ambiental (Morato Leite); Estado do Ambiente (Häberle); Estado Ambiental
de Direito (Amandino Teixeira Nunes Júnior); Estado Ambiental (Kloepfer); Estado de Bem-Estar
Ambiental (Portanova) (SARLET; FENSTERSEIFER, 2010, p. 13).
829
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo
existencial (ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Estado
Socioambiental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 11-38.
830
MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007, p. 80.
831
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade
de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
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deste empreendimento vai de encontro com o Estado Democrático de Direito e
Socioambiental e, ao deferir Suspensão de Liminar (SL 125) e Medida Cautelar
na Reclamação Constitucional (Rcl 14404 MC/DF), o STF, com o devido respeito
aos entendimentos contrários dos Ministros, fere as próprias justificativas em
que se tenta fundamentar, já que há forte resistência da sociedade civil, tanto
por meio de protestos, quanto através de ações judiciais, inclusive com jurisdição
internacional. O mesmo se diz dos povos locais que, acostumados com a
qualidade de vida que o ambiente lhes oferecia, de repente se veem apenas no
viver em si, ausentes a água para navegar, ausentes os peixes para se alimentar,
trechos alagados, tudo sob o viés de um (sub)desenvolvimento econômico.
Não basta viver ou conservar a vida. É justo buscar e conseguir
a “qualidade de vida”. A Organização das Nações Unidas-ONU
anualmente faz uma classificação dos países em que a qualidade
de vida é medida, pelo menos, em três fatores: saúde, educação
e produto interno bruto. “A qualidade de vida é um elemento
finalista do Poder Público, onde se unem a felicidade do
indivíduo e o bem comum, com o fim de superar a estreita visão
quantitativa, antes expressa no conceito de nível de vida”.832

O Estado Socioambiental alicerça-se em vários princípios, como o mínimo
existencial ecológico e o desenvolvimento sustentável, que, por diversas vezes,
acabam esbarrando nos desafios oriundos da Sociedade de Risco, em que a
economia se sobrepõe a qualquer custo, causando, pois, insegurança e falhas na
justiça distributiva dos recursos existentes, eis que os mecanismos jurídicos não
se adequam às soluções que os problemas requerem833.
Outrossim, para Canotilho834, a juridicidade, a democracia, a sociabilidade
e a sustentabilidade ambiental formam as dimensões fundamentais integradas,
de modo que têm relevância duas dimensões jurídico-políticas. São elas: a
obrigação do Estado, em cooperação com outros Estados e cidadãos ou grupos
da sociedade civil, de promover políticas públicas pautadas na exigência de
sustentabilidade ecológica, e o dever de adotar comportamentos públicos e
privados voltados ao ambiente, dando concreção à responsabilidade perante as
gerações futuras.
É evidente que, no caso em análise, o Estado descumpriu com as obrigações
de sustentabilidade descritas por Canotilho, já que o IBAMA concedeu a licença
para instalação da usina sem preencher todos os requisitos necessários, o que
compromete a dignidade das presentes e das futuras gerações. Neste mesmo
832
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São Paulo:
Malheiros, 2010, p. 61.
833
BECK, Ulrich. A sociedade do risco: face a uma nova modernidade. Tradução de Sebastião
Nascimento. Barcelona: Paidós, 2001.
LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: ______; CANOTILHO, José Joaquim
Gomes (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
834
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Privatismo, associacionismo e publicismo no direito
do ambiente; ou o rio da minha terra e as incertezas do Direito Público. In: Textos “Ambiente e
Consumo”. Lisboa: Centro de Estudos Jurídicos, 1996. v. 1, p. 157-158.
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sentido expressam-se Sarlet e Fensterseifer:
Da mesma forma, a reflexão se propõe tanto a apontar para a
necessidade de reconhecimento de uma dignidade da vida em
geral, portanto, não apenas da vida humana, quanto a sugerir a
necessidade não apenas da atribuição e reconhecimento de uma
dignidade às gerações humanas futuras, mas, para, além disso,
da existência de deveres jurídico-constitucionais de proteção
desta dignidade não humana e das futuras gerações.835

As suspensões colocadas pelo STF, através da SL e da MC, ferem o
interesse público, à medida que deixam de buscar o desenvolvimento como
liberdade, ideias esboçadas pelo economista indiano Amartya Sen836, impondo à
coletividade o uso irracional do meio ambiente ao construir o empreendimento
com grande parcela de dinheiro público e em detrimento dos interesses do povo.
Na mesma direção encontram-se reflexões de juristas brasileiros, que assim
escrevem:
Desta forma no Estado democrático ambiental, o bem ambiental
deve pertencer à coletividade e não integra o patrimônio
disponível do Estado, impedindo o uso irracional e autoritário do
patrimônio ambiental pelo Poder Público e particular. Trata-se,
assim, de uma verdadeira realização de justiça social-ambiental
em que a sua consecução deve ser compartilhada por todos
os componentes da sociedade, exigindo-se o exercício de
responsabilidade solidária na gestão ambiental e que pressupõe
uma unidade de ação de multiatores.837

Além disso, a construção de Belo Monte desrespeita os preceitos
constitucionais, também, porque não se aplica o desenvolvimento sustentável.
Nos moldes estabelecidos por Ignacy Sachs838, comumente apontado como
precursor das qualificações conceituais deste princípio, a sustentabilidade
abrange diversos fatores. Podemos resumi-los nos seguintes itens:
a) o social, em que se deve buscar um grau razoável de homogeneidade
na distribuição de renda, emprego e igualdade de acesso aos recursos e serviços
sociais;
b) o cultural, referente ao equilíbrio entre a tradição e a inovação;
c) o ecológico, em que se inclui a preservação do capital natural na sua
produção de recursos renováveis e a limitação do uso dos não renováveis;
835
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental:
constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 63.
836
SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das
Letras, 2000.
837
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade
de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 33.
838
SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro:
Garamond, 2002.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

d) o ambiental, respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos
ecossistemas naturais;
e) o territorial, em que se busca a superação de disparidades inter-regionais
e a formação de estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para
áreas ecologicamente frágeis;
f) o econômico, equilíbrio no desenvolvimento dos diversos setores
produtivos, segurança alimentar, modernização contínua e inserção soberana na
econômica internacional;
g) a política nacional, com o fortalecimento da democracia e dos direitos
humanos;
e h) a política internacional, com o fortalecimento de organismos
multilaterais para garantir a paz e a cooperação entre os países do Norte e do
Sul para um desenvolvimento mais homogêneo e mecanismos de controle
institucional à depredação do meio ambiente.
Observa-se que, no caso da construção da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte, quando confrontado com as qualificações definidoras da sustentabilidade
dispostas acima, o máximo que dá para incluir é no econômico e, ainda assim,
de maneira forçada, já que a obra não acabou e os gastos são bilionários, além
das estimativas da baixa produção de energia elétrica na maior parte do ano, em
decorrência da vazão do Rio Xingu.
Destaca-se, ainda, que tal empreendimento hidrelétrico não condiz com
os demais critérios de sustentabilidade. Muito pelo contrário, afronta-os, porque
demonstram as contradições. A título exemplificativo, a usina é insustentável
porque não respeitou a cultura indígena, como se percebe nos protestos, feriu
a política internacional, como se pode verificar pela resposta à CIDH da OEA, o
mínimo existencial ecológico e social estão defasados, como se confirma pelo
EIA/RIMA e pela autorização do IBAMA, mesmo sem o preenchimento dos
requisitos necessários. A questão territorial também restou comprometida diante
do aumento da violência e da falta de infra-estutura na saúde e na educação para
albergar o crescimento populacional desenfreado.
A ideia de que o desenvolvimento restringe-se ao setor industrial delimita
a liberdade e atrapalha a pensar em outras soluções para o Estado do Pará.
Eventual saída para tamanha crise seria utilizar o que se tem de natural, em
vez de imaginar e colocar em prática algo que será artificial e que impossibilita
dimensionar os impactos negativos. Neste diapasão, o Procurador da República
do MPF em Belém, Felício Pontes, destaca em entrevista à jornalista Daniela
Chiaretti:
Chiaretti: Na sua opinião, como a região poderia se desenvolver?
Pontes: Para mim é uma questão de biotecnologia. Cerca de 25%
dos remédios no mundo têm como base insumos florestais.
Nós só estudamos 5% do potencial farmacológico da floresta.
Desperdiçamos o conhecimento que está com quilombolas e
indígenas há séculos, concebemos a floresta como obstáculo,
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não como aliada. Nos Estados Unidos vi açaí em pó, iogurte de
açaí, pílula de açaí, o mercado internacional é muito aberto a esse
patrimônio. Mas nós estamos destruindo sistemas ecológicos
que não foram nem estudados e poderiam gerar mais divisas do
que exportar lingotes de alumínio. Porque o BNDES, em vez de
gastar R$ 31 bilhões com Belo Monte, não gasta com indústrias
de biotecnologia? Quem está promovendo o desenvolvimento
da Amazônia não conhece a floresta.839

Outro argumento digno de apreço é o chamado “Princípio da Proibição
do Retrocesso Ecológico” que, em síntese, traz a ideia de que não se pode
admitir normas com proteção inferior àquelas anteriormente implementadas,
“(...) sobretudo quanto ao chamado núcleo legislativo duro do arcabouço do
Direito Ambiental, isto é, os direitos e instrumentos diretamente associados à
manutenção do ‘meio ambiente ecologicamente equilibrado’ e dos ‘processos
ecológicos’”840. Deste modo, admitir a procedência da Suspensão de Liminar
estar-se-ia violando tal princípio, já que, com a Liminar deferida protege-se o
meio ambiente, enquanto que, ao colocar em prática o instituto da Suspensão de
Liminar, retorna-se ao contexto ditatorial de seu surgimento841.
Da mesma forma, internacionalmente, Michel Prieur associa o Princípio da
Proibição do Retrocesso Ambiental não só às questões jurídicas, como também
na abrangência das dimensões ética e moral, principalmente quando se refere ao
direito à vida, sendo que eventual retrocesso levaria à imoralidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade842.
A situação dos indígenas atingidos pelos impactos provocados pela
construção de hidrelétricas remete-nos, também, às questões relacionadas à justiça
ambiental843, já que os custos ambientais advindos destes empreendimentos
energéticos afeta ainda mais aqueles que são pobres economicamente e
socialmente, como se não bastasse a ocupação em locais de risco, fortalecendo
a vulnerabilidade, o que justifica ainda mais a responsabilidade socioeconômica
839
CHIARETTI, Daniela. Belo Monte pode levar caos a Altamira, diz procurador. 21 set. 2011.
Disponível em: <http://telmadmonteiro.blogspot.com.br/2011/09/belo-monte-pode-levar-caosaltamira-diz.html>. Acesso em: 16 nov. 2014.
840
BENJAMIN. Antônio Herman. Princípio da proibição do retrocesso ambiental. In: Brasil.
Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (CMA).; Colóquio Internacional sobre o Princípio da Proibição de
Retrocesso Ambiental (2012 : Brasília, DF). p. 55.
841
Interessante observar que a Suspensão de Segurança se originou, no Brasil, com a antiga
lei do Mandado de Segurança (Lei nº 1.533/1951), durante o período ditatorial.
842
PRIEUR, Michel. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: Brasil. Congresso
Nacional. Senado Federal. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA).; Colóquio Internacional sobre o Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental
(2012 : Brasília, DF).
843
ACSELRAD, Henri. Justiça Ambiental e Construção Social do Risco. In: XIII Encontro
da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, Ouro Preto, 4 a 8 de novembro de 2002.
Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2002/GT_MA_ST5_Acselrad_
texto.pdf. Acesso em: 05 abr. 2015.
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do Estado. Em resumo, o que fica encoberto sob o manto das justificativas
legais para a concessão da Suspensão de Liminar, acaba servindo como “facade-dois-gumes”, onerando o Estado além das previsões, em razão de drásticas
consequências.
Para completar a crítica, Boaventura de Sousa Santos leciona com
brilhantismo ao dizer que não temos uma nova cultural socioambiental. Para
chegar a este patamar, o autor português defende a necessidade de resgatar
os fundamentos da economia política, visto que “não adianta pensar que a luta
de classes não é importante porque já vimos que o colonialismo, o sexismo e
o capitalismo andam juntos, portanto, não faz sentido lutar pelo meio ambiente
se não se luta pelas comunidades quilombolas, pelos territórios dos indígenas,
pelos povos de rua, pela seguranças dos travestis, contra os massacres de
homossexuais”844.
Enfim, “(...) a noção de desenvolvimento se apresenta gravemente
subdesenvolvida. A noção de subdesenvolvimento é um produto pobre e abstrato
da noção pobre e abstrata de desenvolvimento”845. Não se pode deixar que o
desenvolvimento provoque o subdesenvolvimento.
5.

Conclusões articuladas

1.
Verifica-se que a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte continua
atual e polêmica, apesar de as discussões iniciais remeterem ao início da década
de 1980.
2.
Apesar do empreendimento energético estar distante do acabamento,
percebe-se que as consequências são drásticas. Na prática, desmata-se a área
necessária à construção, desapropria-se imóveis particulares, acaba-se com o
potencial de navegação e com os peixes do Rio Xingu, interfere diretamente no
modo de vida da comunidade indígenas e dos povos ribeirinhos.
3.
Com a instalação, surgem outros problemas, como o crescimento
populacional, a intensificação dos movimentos migratórios, o aumento da
violência, o tráfico de pessoas e a prostituição infantil, além da falta de infraestrutura local para o atendimento adequado de todos nas áreas da saúde e da
educação.
4.
Apesar de todo este panorama trágico e das 58 ações judiciais em trâmite,
observa-se a ineficácia da atuação do Supremo Tribunal Federal ao decidir pela
Suspensão da Liminar 125 e pela concessão da Medida Cautelar na Reclamação
14404, nos autos da Ação Civil Pública 2006.39.03.000711-8/PA.
844
AUGUSTO, Ronaldo de Carvalho. Boaventura de Sousa Santos: “A economia verde
é um cavalo de Tróia invisível”. In: Política Ambiental, 30 jun. 2012. Disponível em: <http://
ambientalistasemrede.org/boaventura-de-sousa-santos-a-economia-verde-e-um-cavalo-de-troiainvisivel/>. Acesso em: 05 abr. 2015.
845
MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Tradução de Paulo Neves da Silva. 6 ed.
Porto Alegre: Sulina, 2011, p. 78.
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5.
Tais decisões não observaram os preceitos do Estado Democrático de
Direito e do Estado Socioambiental. Neste sentido, propõe-se com este breve
estudo, a reformulação interpretativa em prol do interesse público ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
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5. A DIMENSÃO CULTURAL DA ALIMENTAÇÃO E A
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
ANA CAROLINA WOLFF
Mestranda em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UNESP/
Campus Franca
ELISABETE MANIGLIA
Professora Livre-docente de Direito Agrário e Direito Ambiental da Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais - UNESP/Campus Franca

1. Segurança alimentar: meta do Estado para a realização do direito
humano à alimentação adequada
A fome é uma praga permanente, tão velha quanto a própria humanidade.
Ela é a encarregada de lembrar ao homem que ele precisa alimentar-se para
sobreviver - dia após dia. Compreendendo-se a alimentação como indispensável
à vida humana, bem como se percebendo que, muitas vezes, próprio ser humano
é responsável pela fome de seus semelhantes, surge o interesse social de
identificação da alimentação adequada como um direito do ser humano, oponível
a todos que, de qualquer forma, prejudicam ou não colaboram com a satisfação
de necessidade o tão essencial846.
Atualmente, entende-se que o direito humano à alimentação adequada
deve ser assegurado por meio de políticas públicas de Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN). Segurança, numa acepção relacionada ao direito humano à
alimentação adequada, traduz uma ideia de garantia, de preservação, de proteção
ou de reserva. Com efeito, segurança consiste na ação ou efeito de garantir-se
a satisfação de determinadas necessidades, e ao estado, qualidade ou condição
de estar-se livre de perigos e incertezas847.
Para Renato Maluf, é pouco provável uma compreensão única a respeito
de SAN. A diversidade de compreensões e conflitos nesse campo envolvem
governos, organismos interacionais, representantes de setores produtivos,
organização da sociedade civil e movimentos sociais, entre outros. Diferenças
de visão não impedem, no entanto, a construção de consensos ou acordo, ainda
que parciais, visando a implementar as ações e políticas de SAN848.
846
BEURLEN, Alexandra. Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil. Curitiba: Juruá,
2008. p. 39
847
GRASSI, Roberto Neto. Segurança alimentar: da produção agrária à proteção do
consumidor. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 47.
848
MALUF, Renato S. Segurança alimentar e nutricional. Petrópolis: Vozes, 2007,
p.15-16.
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A SAN trata exatamente de como uma sociedade organizada, por meio de
políticas públicas, de responsabilidade do Estado e da sociedade como um todo,
pode e deve garantir o direito humano à alimentação adequada a todos. Assim, a
alimentação adequada é um direito humano, e a SAN para todos é um dever do
Estado e responsabilidade da sociedade849.
O Estado, então, deve prover, sem desculpas, a segurança alimentar de
seus governados, exercendo sua responsabilidade de guardião das garantias
individuais, da democracia e dos direitos humanos. “A segurança alimentar,
como direito à alimentação adequada, é meta a ser cumprida pelo Estado, que,
na impossibilidade de fazê-lo, deve buscar no âmbito internacional ajuda para o
seu cumprimento” 850.
A primeira vez que o direito à alimentação enquanto um direito fundamental
foi contemplado num diploma internacional foi no art. 25851 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948852. Para que fosse possível
assegurar de modo mais eficaz a observância universal dos direitos previstos na
Declaração Universal, esta foi “juridicizada” com a elaboração de dois distintos
tratados internacionais no âmbito das Nações Unidas: o Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, que passaram a incorporar de maneira mais precisa e detalhada, os
direitos constantes na referida Declaração Universal853.
Assim, o direito humano à alimentação foi reafirmado internacionalmente
no art. 11854 do Pacto internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais
849
VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Do combate à fome à segurança alimentar e nutricional:
o direito à alimentação adequada. In: VALENTE, Flávio Luiz Schieck (org.). Direito Humano à
Alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: Cortez, 2002a, p.40.
850
MANIGLIA, Elisabete. Por uma reforma agrária sustentável. In: MANIGLIA, Elisabete
(org.). Direito, políticas públicas e sustentabilidade. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora UNESP,
2013, p. 54.
851
Artigo 25. 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e
a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos
e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle
(ONU, 1948).
852
PIOVESAN, Flávia. Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Direito à
Alimentação Adequada: mecanismos nacionais e internacionais. In: CONTI, Irio Luiz; PIOVESAN,
Flávia (coords.). Direito humano à alimentação adequada. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2007, p.23.
853
(...) em face da indivisibilidade dos direitos humanos, há de ser definitivamente afastada
a equivocada noção de que uma classe de direitos (a dos direitos civis e políticos) merece interiro
reconhecimento e respeito, enquanto a outra classe de direitos (a dos direitos sociais, econômicos
e culturais), ao revés, não merece qualquer observância. Sob a ótica normativa internacional, está
definitivamente superad a concepção de que os direitos sociais, econômicos e culturais não
são direitos legais. A ideia da não-acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica e
não cientifica. São eles autênticos e verdadeiros direitos fundamentais, acionáveis, exigíveis e
demandam séria e responsável observância. Por isso, devem ser reivindicados como direitos e
não como caridade, generosidade ou compaixão (PIOVESAN, op.cit. p.25-26).
854
Artigo 11§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda
pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à alimentação,
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(PIDESC), de 1966, cuja efetivação não é apenas uma obrigação moral dos
Estados, mas uma obrigação jurídica, que tem por fundamento um tratado
internacional de proteção dos direitos humanos. A única diferença está na
aplicação progressiva dos direitos sociais, econômicos e culturais, que somente
implica no reconhecimento de que a realização desses direitos não pode ser
alcançada em um curto período de tempo855.
Em 1999, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das
Nações Unidas, órgão de monitoramento do PIDESC, elaborou o Comentário
Geral número 12 a respeito, exclusivamente, do direito humano à alimentação,
neste momento já com a adjetivação “adequada” no texto.
No Comentário, o direito à alimentação adequada aparece essencialmente
ligado ao acesso aos meios produtivos que garantam possibilidade dos indivíduos
e comunidades alimentarem-se a si próprias e à uma estrutura de abastecimento
que garanta a existência de alimentos a um preço razoável856.
Também de acordo com o Comentário Geral, a questão da alimentação
adequada aparece vinculada à dignidade humana e, por conseguinte à justiça
social, requerendo a adoção de adequadas políticas econômicas, sociais e
ambientais.
Esse Comentário enfatiza que o direito humano à alimentação adequada
é de importância crucial para a fruição de todos os direitos enunciados nos
tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, sendo a alimentação um
requisito fundamental à vida humana, o direito à alimentação pode também ser
interpretado de forma implícita no âmbito do direito à vida857.
Além disso, o Comentário Geral n. 12 vai fundo nas raízes do problema
da fome e da desnutrição, afirmando que elas não residem na falta de alimento,
vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de
vida. Os Estados-partes tomarão medida apropriadas para assegurar a consecução desse direito,
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre
consentimento. §2. Os Estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental
de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante
cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessários
para: 1. Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios
pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de
educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que
se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais. 2. Assegurar uma
repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levandose em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros
alimentícios.
855
PIOVESAN, op. cit., p.27-28.
856
VALENTE, Flávio Luiz Schieck. O direito à alimentação. In: LIMA JÚNIOR, Jayme
Benvenuto; ZETTERSTROM, Lena. Extrema pobreza no Brasil: a situação do direito à alimentação
e moradia adequada. Rio Grande do Sul: Loyola, 2002c, p.62.
857
PIOVESAN, Flávia. Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Direito à
Alimentação Adequada: mecanismos nacionais e internacionais. In: CONTI, Irio Luiz; PIOVESAN,
Flávia (coords.). Direito humano à alimentação adequada. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2007, p.31.

340

341

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

mas na falta de acesso ao alimento disponível, entre outras razões por causa
da pobreza de grandes segmentos da população mundial. Ou seja, tem-se a
afirmação, a nível internacional, de que a fome está intrinsecamente relacionada
com a pobreza.
No sistema regional de proteção dos direitos humanos, o direito humano
à alimentação adequada está previsto na Convenção Americana de Direitos
Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, que
determina que os Estados devam alcançar, progressivamente, a plena realização
dos direitos sociais mediante a adoção de medidas legislativas e de outras que
se mostrem apropriadas, nos termos do seu art. 26858.
Posteriormente, em 1988, a Assembleia Geral da Organização Geral dos
Estados Americanos (OEA) adotou um Protocolo Adicional à Convenção Americana
de Direitos Humanos, no qual numerosos direitos sociais estão normatizados.
O art. 12 do chamado “Protocolo de San Salvador” declara que os Estadosparte comprometem‑se a aperfeiçoar os métodos de produção, abastecimento
e distribuição de alimentos, a fim de tornar efetivo o direito à alimentação e de
eliminar a desnutrição, e a promover maior cooperação internacional com vistas
a apoiar as políticas nacionais sobre o tema, para que toda pessoa tenha direito a
uma nutrição adequada que assegure a possibilidade de gozar do mais alto nível
de desenvolvimento físico, emocional e intelectual (OEA, 1988).
Em 1945, cria-se a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), e, em 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS), que
contribuíram para o estabelecimento dessas normas alimentares, inclusive com
a finalidade possibilitar o comércio de alimentos entre grandes distâncias.
Foi no contexto da criação dessas organizações internacionais que houve
a primeira menção de segurança alimentar, associada à autossuficiência dos
Estados quanto ao abastecimento alimentar, em face da vulnerabilidade com
que se expõe um Estado dependente neste aspecto a quaisquer políticas
restritivas de produção e comercialização de alimentos. Nesse contexto, a noção
de segurança alimentar estava diretamente ligada à produção de alimentos,
notadamente diante da escassez por que passaram alguns países859.
Com o crescimento do comércio internacional de alimentos e a constatação
de divergências nas legislações nacionais em matéria alimentar, além da
preocupação pelo uso crescente de substâncias químicas na indústria alimentar,
em 1950, iniciaram-se as reuniões conjuntas da FAO e OMS com especialistas

858
Os Estados-Partes comprometem-se a adotar providência, tanto no âmbito interno como
mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir
progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas,
sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por
via legislativa ou por outros meios apropriados.
859
BEURLEN, Alexandra. Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil. Curitiba: Juruá,
2008. P. 53-54.
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em nutrição, aditivos alimentares e esferas afins com o objetivo de discutir a
criação um código alimentar internacional860.
Foi em 1963 que, finalmente, o Codex Alimentarius foi apresentado para
o mundo, estabelecendo padrões reconhecidos internacionalmente, códigos de
conduta, orientações e outras recomendações relativas a alimentos, produção
de alimentos e segurança alimentar, que é adotado até hoje pela Organização
Mundial do Comércio (OMC)861.
Nesse momento, a SAN visava apenas à facilitação do comércio
internacional, baseando-se em critérios de controle na produção e inspeção dos
alimentos, principalmente em razão da globalização econômica e do consequente
incremento do comércio internacional, acarretando o risco de propagar, à
escala mundial e a uma velocidade sem precedentes, os mais variados perigos
sanitários862.
Essa noção restrita de SAN será ampliada na Conferência Mundial sobre
a Alimentação convocada pela FAO, em 1974, diante da grave crise alimentar que
afligia principalmente os povos dos países em desenvolvimento. Naquela ocasião,
entendeu-se que a crise era resultado de circunstâncias históricas, em especial
desigualdades sociais e, em muitos casos, do domínio estrangeiro e colonial que
continuava a impedir a plena emancipação e o progresso desses países.
A “Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e Má Nutrição”
produzida durante a Conferência proclama que “(...) cada homem, mulher
e criança tem o direito inalienável de estar livre da fome e má nutrição a fim
de desenvolver em pleno e de manter as suas faculdades físicas e mentais”,
considerando-se inalienável o direito humano a não padecer dos males da fome
e da má nutrição863
A partir de então, a SAN passa a ser associada às questões relativas à
produção agrícola, tornando-se um dos temas da Conferência Mundial sobre
Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural realizada pela FAO, em 1979, cujas
conclusões estão reunidas na “Carta do Campesino”, dentre elas: “Proporcionar
maior segurança alimentar aos pobres, fixando metas para o fornecimento de
alimentos essenciais e garantindo sua distribuição justa rápida em períodos de
escassez”864
Entretanto, essa ampliada noção de SAN, que passou a integrar as
metas nacionais e internacionais de realização do direito humano à alimentação
adequada, foi prejudicada por um contexto de hegemonia das políticas neoliberais
860
ESTORNINHO, Maria João. Segurança alimentar e protecção do consumidor de
organismos geneticamente modificados. Coimbra: Almedina, 2008, p.35.
861
Ibidem, p.36.
862
Ibidem, p.33.
863
BEURLEN, Alexandra.op. cit.,p. 47.
864
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Carta do
Campesino. 1979. Disponível em: <http://repiica.iica.int/DOCS/B0428P/B0428P.PDF>. Acesso
em: 02 de fevereiro de 2015.
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e de ajustes estruturais que redefiniram o papel dos Estados e desmontaram
instrumentos e políticas públicas.
Nesse sentido, um estudo publicado pelo Banco Mundial, no ano de
1986, intitulado “Pobreza e fome: questões e opções para a segurança alimentar
nos países em desenvolvimento”, reconheceu que o crescimento da produção
global de alimentos foi mais rápida do que o crescimento da população, “(...) no
entanto, muitos países pobres e centenas de milhões de pessoas pobres não
compartilham esta abundância. Eles sofrem com a falta de segurança alimentar,
causada principalmente pela falta do poder de compra”865.
Diante deste contexto, em 1996 houve a reunião internacional conhecida
por Cúpula Mundial da Alimentação, em Roma, da qual resultou na Declaração
de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial, cujo conceito de segurança
alimentar e nutricional estabelecido foi:
(...) garantir a todos, condições de acesso a alimentos básicos de
qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base
em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma
existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da
pessoa humana866.

Nesta ocasião também se estabeleceu o Plano de Ação da Cúpula
Mundial da Alimentação, no qual foram firmados sete compromissos levando
em consideração o caráter multifacetado do direito a uma alimentação adequada,
com o intuito de redução pela metade da fome mundial até o ano de 2015867.
865
BANCO MUNDIAL. Pobreza e fome: questões e opções para a segurança alimentar nos
países em desenvolvimento. Disponível em: <http://www-wds.worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/WDSP/IB/1999/09/17/000178830_98101901455676/Rendered/PDF/multi_
page.pdf>. Acesso em: 30 de janeiro de 2015.
866
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Declaração
de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial, 1996. Disponível em: < http://www.fao.org/
docrep/003/w3613p/w3613p00.HTM>. Acesso em: 04 de fevereiro de 2015.
867
O Primeiro Compromisso a busca de um ambiente político, social e econômico que
estimule a igualdade entre homens e mulheres, visando à paz e à erradicação da pobreza
para a realização da segurança alimentar. No Segundo Compromisso, estava a garantia da
implementação de políticas visando a melhorar o acesso físico e econômico de todos, e a todo
o tempo, a alimentos suficientes e adequados. O Terceiro Compromisso visava à adoção de
políticas relacionadas a uma prática sustentável de desenvolvimento alimentar, florestal, rural,
agrícola, da pesca, nos âmbitos familiar, local, regional e global, combatendo também as pragas,
a seca e a desertificação. O Quarto Compromisso apontava para assegurar políticas de comércio
e comércio em geral que fomentem uma alimentação adequada, no marco de um mercado
mundial no qual vigore o comércio justo e responsável. O Quinto Compromisso indicava a garantia
da formulação de políticas de preparação e prevenção de catástrofes naturais e emergências de
caráter humano, as necessidades transitórias e urgentes de alimentos, visando à recuperação da
capacidade de satisfazer necessidades futuras. O Sexto Compromisso procurava promover uma
distribuição de investimentos públicos e privados para promover recursos humanos, sistemas
alimentares, agrícolas, pesqueiros e florestais sustentáveis, e o desenvolvimento rural em áreas
de baixo e alto potencial. Finalmente, mas não menos importante, o Sétimo Compromisso
consistia em monitorar e executar o Plano em todos os níveis em cooperação com a comunidade
internacional.
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Ademais, em 2000, ao analisar os maiores problemas mundiais, a ONU
estabeleceu oito Objetivos do Milênio (ODM) - que no Brasil são chamados de “8
Jeitos de Mudar o Mundo”. O primeiro desses objetivos é, justamente, acabar
com a fome e a miséria. Para o ano de 2015, o objetivo era reduzir, pela metade,
a proporção da população com renda inferior a um dólar por dia e a proporção da
população que sofre de fome.
Em 2004, a FAO aprovou as “Diretrizes Voluntárias do Direito à Alimentação”
que contêm um conjunto de recomendações para apoiar os países a realizar,
progressivamente, suas obrigações em relação a esse direito humano. Essas
diretrizes têm por objetivo garantir a disponibilidade de alimentos em quantidade
suficiente e de qualidade apropriada para satisfazer as necessidades alimentares
dos indivíduos e a acessibilidade física e econômica universal, inclusive dos grupos
vulneráveis, a alimentos adequados, livres de substâncias nocivas e aceitáveis
no contexto de uma determinada cultura ou os meios para consegui-los.
Como o próprio nome indica, as Diretrizes Voluntárias são orientações
não obrigatórias, de natureza operacional (não-normativa) cujo intuito principal é
ajudar os Estados-membros da ONU a compreender a “progressividade” com
que o direito humano à alimentação adequada deve ser realizado868.
Tal como ocorre com os demais direitos sociais, o direito à alimentação
adequada previsto em todos os documentos internacionais trazidos à baila impõe
três obrigações aos Estados: obrigação de respeitar, proteger e implementar. A
obrigação de respeitar o acesso à alimentação adequada exige que o Estado
não tome nenhuma medida que resulte em dificultar tal acesso; a obrigação de
proteger requer medidas do Estado para assegurar que empresas ou indivíduos
não privem pessoas de seu acesso à alimentação adequada; por fim, a obrigação
de implementar significa que o Estado deve se engajar proativamente em
atividades para fortalecer o acesso da população e a utilização dos recursos, e
também assegurar seu sustento e segurança alimentar869.
A obrigação de implementar pode ser dividida em duas: facilitar e prover.
A obrigação de facilitar seria a elaboração e execução de políticas públicas que
ofereçam condições que permitam ao ser humano, por si, assegurar a si e aos
demais membros do núcleo familiar a plena realização de tal direito, como políticas
públicas de acesso à terra e à água com qualidade, de geração de emprego e
renda, etc. Por sua vez, a obrigação de prover se daria quando, não estando o
ser humano em condições de assegurar a si e à sua família, por qualquer razão,
uma alimentação adequada, encontrando-se em situação de risco nutricional
ou desnutrição, o Estado tem a obrigação de fornecer alimentação ou renda,
garantindo-lhe dignidade, ou seja, o provimento está ligado ao direito humano de
868
BEURLEN, Alexandra. Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil. Curitiba:
Juruá, 2008. p.153.
869
PIOVESAN, Flávia. Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Direito à
Alimentação Adequada: mecanismos nacionais e internacionais. In: CONTI, Irio Luiz; PIOVESAN,
Flávia (coords.). Direito humano à alimentação adequada. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2007, p.33.
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estar livre a fome, que apenas uma parte do DHAA, que também demanda ações
de facilitação870.
Ou seja, o direito humano à alimentação adequada entendido
internacionalmente como um direito social obriga o Estado a respeitar a capacidade
de indivíduos, famílias e comunidades de produzir sua própria alimentação e/
ou de obter a renda monetária suficiente para adquirir alimentos adequados. O
Estado também está obrigado a proteger a capacidade dos seres humanos de
produzir e/ou ter condições monetárias pra adquirir sua alimentação. O Estado
ainda tem a obrigação de elaborar e implementar políticas, programas e ações,
que promovam a respectiva realização do direito para todos871.
2. Alimentação, comida e cultura alimentar
Sabe-se que a fome biológica é, após a respiração e a ingestão de água, a
mais básica das necessidades humanas. Porém, os variáveis desejos humanos
não se satisfazem com o curto trajeto que vai do prato à boca. A alimentação
é, além de uma necessidade biológica, um complexo sistema simbólico de
significados sociais, sexuais, políticos, religiosos, éticos, estéticos, etc.
Nesse sentido, Mabel Gracia Arnaiz afirma que os alimentos não se
compõem somente de nutrientes, mas também de significações, ou seja, não
cumprem unicamente uma função fisiológica, senão social, e não se digere
de forma exclusiva mediante processos orgânicos internos, mas através de
representações que vem de fora e que são geradas no entorno cultural. Isso
significa que ao introduzir um alimento à boca, por mais simples que pareça essa
ação, o indivíduo põe em marcha processos complexos e de diferentes ordens;
uns são fisiológicos, sem dúvida, mas outros são ecológicos, psicológicos,
econômicos ou culturais. Todos eles, e estritamente vinculados, constituem os
condicionantes do comportamento alimentar humano872.
Por sua vez, Luce Giard aprofunda essa ideia quando revela que antes
mesmo de passar por qualquer processo de cozimento, o fruto in natura, cru e
diretamente colhido da árvore já é um alimento culturalizado, pelo simples fato
de ser tido como comestível, afinal, nada é mais variável de um grupo humano
a outro que esta noção de ser comestível. Ou seja, os alimentos (culturalizados)
são escolhidos e preparados de acordo com leis de compatibilidade e regras de
conveniência próprias de cada região, segundo um código detalhado de valores,
de regras e de símbolos, em torno do qual se organiza o modelo alimentar de
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BEURLEN, Alexandra. Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil. Curitiba: Juruá,
2008. p.70.
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VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Segurança alimentar e nutricional: transformando natureza
em gente. In: VALENTE, Flávio Luiz Schieck (org.). Direito Humano à Alimentação: desafios e
conquistas. São Paulo: Cortez, 2002b, p.108-109.
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ARNAIZ, Mabel Gracia. La transformación de la cultura alimentaria: câmbios y
permanências en um contexto urbano. Madrid: Ministerio de Educacion y Cultura, 1997, p.14.
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uma área cultural num determinado período873.
No mesmo sentido, segundo Raul Lody, comer não é apenas um ato
biológico. É, antes de tudo, um tradutor e um sinal simbólico de reconhecimento
formal, cores, texturas, temperaturas e estética. Se comer é um ato que une a
memória, o desejo, a fome, significados, sociabilidade, rituais que falam sobre
a pessoa e do lugar onde se vive, alimentar-se está muito além daquilo que se
coloca na boca. Alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social, pois
se constitui de atitudes, ligadas aos usos, costumes, protocolos, condutas e
situações874.
Juntamente com Raul Lody, quer-se enfatizar aqui que nenhum alimento
que entra em nossas bocas é neutro, pois é, antes de nutriente, manifestação
cultural que marca uma época. Nesse sentido, o que se come é tão importante
quanto quando se come, onde se come, como se come e com quem se come875.
Similar entendimento é o de Roberto DaMatta, para quem cada sociedade
manifesta-se por meio de códigos, sendo que um dos mais importantes o código
da comida. Assim, as expressões brasileiras como “encher a barriga” ou “encher
a pança” dizem respeito a um ato concreto destinado à saciedade do corpo e
também a um modo de se referir a tudo que foi capaz de satisfazer plenamente
uma pessoa876.
Roberto da Matta faz uma distinção muito interessante do alimento e da
comida. Para ele, nem tudo que é alimento é comida: “Alimento é tudo aquilo que
pode ser ingerido para manter uma pessoa viva, comida é tudo que se come com
prazer, de acordo com as regras mais sagradas de comunhão e comensalidade”877.
Assim, a cultura alimentar pode revelar muito de um povo, do que é
plantado, das receitas que foram herdadas e do diferencial que foi adicionado
ao longo do tempo, fazendo parte da identidade desse povo (LIMA, 1999, p.
22). Assim, pode-se dizer que a comida serve para definir e marcar identidades
pessoais e grupais, estilos regionais e nacionais de ser, fazer, estar e viver.
A comida também tem muito a ver com a memória dos saberes nutricionais,
saberes passados de mão em mão, de geração em geração, situados no nível
mais necessário e, talvez, mais desprezado da vida humana. Cozinhar é criar um
suporte material para a memória de uma prática elementar, humilde, obstinada,
repetida no tempo e no espaço, com raízes nas relações com os outros e consigo
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GIARD, Luce. Segunda Parte: Cozinhar. In: CERTEAU, Michel de; GIARD, Luce;
MAYOL, Pierre. A invenção do cotidiano: volume 2 – morar, cozinhar. 2.ed. Petrópolis: Vozes,
1996, p. 232-233.
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LODY, Raul. Brasil bom de boca: temas de antropologia da alimentação. São Paulo:
Senac, 2008, p.23.
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DA MATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p.30.
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Ibidem, p. 33.

346

347

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

mesmo, ou seja, é materializar um processo cultural, uma referência imaterial da
cultura de uma sociedade878.
Enquanto microcosmo da sociedade, a cozinha é uma fonte inesgotável
de memória, tradição e identidade de uma sociedade, sendo importante que
algumas de suas produções sejam consideradas como patrimônio gustativo da
sociedade. Por tudo que venham a representar do ponto de vista da originalidade
e da criatividade, que permitem destacar as identidades locais e regionais, podem
ser considerados bens culturais, patrimônio imaterial879.
Nesse sentido, Roberto da Matta identifica que a culinária brasileira é
especificadamente uma culinária relacional:
Do cozido à peixada e à feijoada. Da farofa ao pirão e aos molhos,
guisados e mexidos, às dobradinhas e papas. Parece que temos
especial predileção pelo alimento que fica entre o líquido e sólido,
evitando – nessas grandes refeições onde se celebram as amizades –
o assado, alimento que não permite a mistura. Daí, também, por que
temos sempre que usar a farinha de mandioca em sua forma simples
ou como farofa em todas as refeições. De fato, a farinha serve como o
cimento a ligar todos os pratos e todas as comidas. Enquanto ingleses
e franceses usam molhos para pratos específicos, nós temos comidas
que são múltiplas com seus caldos, molhos e sucos. Mas é importante
acentuar que a comida misturada é uma espécie de imagem perfeita
da própria situação que ela mesma engendra e ajuda a saborear. E isso
é desses traços mais importantes a transformar o ato de comer num
gesto brasileiro880.

A cultura alimentar brasileira representa um legado construído através do
compartilhamento de saberes e sabores ao longo do tempo. A agrobiodiversidade
de todas as regiões do país resulta em características próprias de alimentação
em cada uma delas, que possui sua representação de prazer em comer e beber.
Assim sendo, revalorizar, dinamizar e potencializar essa cultura alimentar é um
meio para o reconhecimento e fortalecimento das diversas identidades do país.
3. Dimensão cultural da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil
Se o ato de se alimentar passa pela cultura de cada povo, pelas formas de
acesso para produzir ou adquirir seus alimentos881, pode-se dizer que a dignidade
do ser humano só estará verdadeiramente assegurada se, ao oferecer alimento
aos famintos, forem garantidas a quantidade, a qualidade nutricional e a segurança
do alimento, bem como o respeito aos seus hábitos culturais882.
878
GIARD, op. cit., p.218.
879
LODY, Raul. Brasil bom de boca: temas de antropologia da alimentação. São Paulo:
Senac, 2008, p. 12.
880
DA MATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 38-39.
881
MANIGLIA, Elisabete. As interfaces do direito agrário e dos direitos humanos e a
segurança alimentar. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009, p.115.
882
BEURLEN, Alexandra. Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil. Curitiba: Juruá,
2008, p.53.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

Ao alimentar-se junto de amigos e família, comendo pratos característicos
de sua infância e de sua cultura, o indivíduo se renova em outros níveis,
fortalecendo sua saúde mental e também sua dignidade humana:
Ao comer, portanto, não só satisfazemos nossas necessidades
nutricionais, como também nos refazemos, nos construímos e nos
potencializamos uns aos outros como seres humanos em nossas
dimensões orgânicas, intelectuais, psicológicas e espirituais. Não é
sem razão que muitos rituais religiosos envolvem atos de preparo e
comunhão de alimentos883

Afinal, o ser humano precisa de muito mais do que uma ração básica
nutricionalmente balanceada, que pode ser válida para gado de corte, mas não
para gente. A alimentação para o ser humano tem outras conotações importantes
e, por isso, deve ser entendida como processo de transformação de natureza em
gente, em seres humanos, ou seja, em humanidade884.
Assim, a alimentação para o ser humano é muito mais do que um ato
instintivo de caça, movido exclusivamente pela fome. Também vai muito além da
mera ingestão de nutrientes presentes na natureza e sua digestão e transformação
em corpo, em vida. O ser humano alimenta-se de comida socialmente produzida
desde o momento de sua obtenção (coleta produção, caça, pesca, etc.) até
o momento do preparo e partilha, passando por todas as possíveis fases de
transporte, armazenamento, conservação, etc.885
Nesse sentido, ainda que o direito humano à alimentação comece pela
luta contra a fome, ou seja, pela garantia a todos os cidadãos de ter acesso diário
a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para atender as necessidades
nutricionais básicas essenciais para a manutenção da vida, ele não pode parar
por aí.
Ou seja, a realização do direito humano à alimentação significa, além de
prover o acesso físico e econômico ao alimento, a garantia que o alimento ao
qual se tem acesso é adequado, sendo que é justamente no adjetivo “adequado”
que se encontram as condições sociais, econômicas, climáticas, ecológicas e,
obviamente, culturais da alimentação humana886.
Desta feita, pode-se dizer que vivenciar o direito humano à alimentação
adequada não é apenas comer regularmente, mas também comer bem, com
883
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alimentos de qualidade e adequados aos hábitos culturais, com base em práticas
saudáveis e que preservem o prazer associado à alimentação887. Em outras
palavras, somente uma alimentação adequada conjuga tanto o direito à vida
como o direito à humanidade, entendido como o direito de acesso à riqueza
material, cultural, científica e espiritual produzida pela espécie humana.
No já mencionado Comentário Geral n. 12 sobre o direito humano à
alimentação previsto no art. 11 do PIDESC, elaborado, em 1999, pelo Comitê
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, já se aponta
para a importância do adjetivo “adequado” para o direito humano à alimentação,
que está condicionado, em grande parte, pelas condições sociais, econômicas,
culturais, climáticas e ecológicas.
Ao definir o conteúdo essencial do direito humano à alimentação adequada,
o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas
entende que um dos elementos é a disponibilidade do alimento, em quantidade
e qualidade suficiente para satisfazer as necessidades dietéticas das pessoas,
livre de substâncias adversas e aceitável para uma dada cultura. De acordo
com o Comentário Geral, essa aceitabilidade cultural implica na necessidade de
tomar-se em consideração, tanto quanto possível, valores que não estão ligados
à valorização do conteúdo nutricional do alimento, mas sim estão ligados ao
alimento, em si888.
Ou seja, segundo o referido Comentário Geral, o conceito de alimentação
enquanto um direito humano não pode ser equacionado a um pacote mínimo de
calorias, proteínas e outros nutrientes, ou seja, são também aspectos essenciais
dessa alimentação a adequação cultural e a disponibilidade de alimentos
culturalmente aceitáveis.
Da mesma forma, as já comentadas Diretrizes Voluntárias do Direito
Humano à Alimentação elaboradas pela FAO, em 2004, em apoio à realização
progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da segurança
alimentar nacional, também mostrou preocupação com a adequação cultural do
direito humano à alimentação. Especificadamente na Diretriz n. 10, considerou-se
que os Estados devem reconhecer que a alimentação é uma parte vital da cultura
de uma pessoa e que, por isso, as práticas, costumes e tradições das pessoas
em relação à alimentação devem ser levados em consideração na elaboração de
políticas públicas para a realização do direito humano à alimentação adequada889.
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Quanto à Segurança Alimentar e Nutricional, entende-se que esta se
inscreve no campo do direito de todo cidadão e cidadã de estar seguro (a) em
relação aos alimentos e à alimentação nos aspectos da suficiência (proteção
contra a fome e a desnutrição), qualidade (prevenção de males associados com
a alimentação) e adequação (apropriação às circunstâncias sociais, ambientais e
culturais)890.
A própria definição de Segurança Alimentar e Nutricional adotada pelo
Brasil desde a II CNSAN, em 2004, e reproduzida no art. 3º da Lei 11.346/06 (Lei
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional) inclui a questão do respeito à
diversidade cultural para a realização do direito de todos ao alimento891.
Pode-se dizer, assim, que o conceito de segurança alimentar e nutricional
(SAN) desenvolvido no Brasil leva em consideração as múltiplas dimensões da
questão alimentar, entre as quais sobressaem, para este trabalho, os aspectos
culturais da alimentação892.
Nesse sentido, destacam-se no Relatório Final da II CNSAN algumas
diretrizes para a valorização da cultura alimentar brasileira, incluindo a promoção de
uma alimentação culturalmente referenciada através da introdução da segurança
alimentar nos currículos escolares, enfatizando os aspectos referentes à cultura
alimentar e a inclusão no cardápio da alimentação escolar de alimentos saudáveis
e da cultura alimentar local893.
Além disso, referido Relatório Final entende ser necessário valorizar a
cultura alimentar, a partir do resgate de hábitos alimentares, produtos e espécies
historicamente inseridas nos sistemas alimentares locais e regionais, destacando
a importância do estímulo de pesquisas interdisciplinares que possibilitem a
identificação e conhecimento das culturas alimentares das diversas regiões e
etnias, inclusive, orientando para que a composição de cestas básicas locais e
regionais se dê em sintonia com cultura alimentar de cada região894.
Ademais, outros são os trechos do Relatório em questão nos quais se
890
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pode observar uma preocupação com a cultura alimentar brasileira, por exemplo,
quando há a defesa da necessidade de uma política de alimentação e nutrição
específica às comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas,
privilegiando a educação nutricional e a produção de alimentos regionais, levando
em conta os conhecimentos tradicionais e as especificidades alimentares e
culturais895.
Ainda, os debates ocorridos nos grupos temáticos e nas plenárias da II
CNSAN, bem como as proposições aprovadas, reafirmaram princípios gerais
associados à segurança alimentar e nutricional a serem contemplados nas ações
e políticas públicas voltadas para promovê-la, tais como: “Respeitar a equidade
de gênero e étnica, reconhecendo a diversidade e valorizando as culturas
alimentares” 896.
Enfim, o Relatório da II CNSAN ainda propõe, no que diz respeito à
dimensão cultural de SAN: facilitar à agricultura familiar, povos indígenas,
quilombolas e pescadores o acesso a instrumentos de crédito rural voltados
ao estímulo de produtos associados aos hábitos alimentares locais/regionais;
estimular iniciativas locais para o desenvolvimento de projetos de produção de
alimentos que respeitem as especificidades locais/regionais, valorizando suas
potencialidades e garantindo que a riqueza produzida seja apropriada pelas
populações locais897.
Na ocasião da III CNSAN, além da valorização da cultura alimentar, o
Relatório Final já utiliza a expressão “patrimônio alimentar”. Segundo o Relatório,
é preciso promover a revitalização e resgate do patrimônio alimentar do povo
brasileiro, concretizado nas dimensões biológicas, simbólicas e culturais do
alimento e da alimentação, num movimento de educação alimentar e nutricional
oposto à globalização da alimentação, do consumo e das dietas inadequadas898.
O Relatório continua: esse resgate e revitalização devem contribuir para
a promoção da saúde, da soberania alimentar e da preservação da identidade
alimentar e cultural no Brasil. As diversas formas dos sistemas de classificação dos
895
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final II
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2004. Disponível em: < http://www4.
planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/2a-conferencia-nacional-de-seguranca-alimentar-enutricional/relatorio-final>. Acesso em: 05 de fevereiro de 2015
896
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final II
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2004. Disponível em: < http://www4.
planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/2a-conferencia-nacional-de-seguranca-alimentar-enutricional/relatorio-final>. Acesso em: 05 de fevereiro de 2015
897
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final II
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2004. Disponível em: < http://www4.
planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/2a-conferencia-nacional-de-seguranca-alimentar-enutricional/relatorio-final>. Acesso em: 05 de fevereiro de 2015.
898
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final III
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2007. Disponível em: < http://www.
planalto.gov.br/consea/3conferencia/Static/Documentos/Documento_%20Final.pdf>.
Acesso
em: 05 de fevereiro de 2015.
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alimentos devem valorizar o conceito “comida” como expressão de identidade
cultural, social, de gênero e da ancestralidade dos povos e das etnias de forma
emancipatória899.
Nessa terceira edição da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, o Relatório Final ainda destaca a importância de reconhecer, respeitar,
resgatar, divulgar e valorizar a gastronomia africana, indígena, cabocla, dos povos
e comunidades tradicionais, como patrimônio cultural e religioso alimentar do
Brasil, que se revelou como verdadeira estratégia alimentar de sobrevivência e
resistência dos povos, contribuindo para a concretização da segurança alimentar
e nutricional e do direito humano à alimentação adequada.
Por sua vez, a IV CNSAN, de 2011, aprofundou ainda mais a questão
da dimensão cultural do direito humano à alimentação adequada. Dentre as
proposições aprovadas no Eixo 1 do Relatório Final da Conferência, intitulado
“Ameaças, avanços e perspectivas para a realização do DHAA e da Soberania
Alimentar”, destacam-se as políticas públicas devem articular todo o sistema
alimentar, desde a produção até o consumo, garantindo uma alimentação que
atenda aos princípios da variedade, qualidade, equilíbrio, moderação, prazer e
sabor, às dimensões de gênero, raça e etnia, respeitando as especificidades
culturais e regionais e as formas de produção ambientalmente sustentáveis,
valorizando a agricultura orgânica e/ou agroecológica, livres de contaminantes
físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados900 .
Além disso, o Relatório Final ainda afirma a necessidade de fortalecer o papel
regulador do Estado na proteção e promoção do Direito Humano à Alimentação
Adequada e da Soberania Alimentar, nas esferas da produção, abastecimento,
distribuição, comercialização e consumo de alimentos, por meio da proibição
da pecuária extensiva e grandes extensões de terras com monoculturas, que
divergem da cultura alimentar local, com desmatamento de plantas nativas e
empobrecimento do solo901.
No que diz respeito a uma Política Nacional de Abastecimento Alimentar
(PNAA), o Relatório aponta como importante a garantia do acesso regular e
permanente da população brasileira a alimentos, em quantidade suficiente,
899
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final III
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2007. Disponível em: < http://www.
planalto.gov.br/consea/3conferencia/Static/Documentos/Documento_%20Final.pdf>.
Acesso
em: 05 de fevereiro de 2015.
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Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final
IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2011. Disponível em: < http://
www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_alimentar_IV/relatorio_
preliminar_4_conferencia_seguranca_alimentar_nutricional.pdf>. Acesso em: 05 de fevereiro
de 2015.
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Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final
IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2011. Disponível em: < http://
www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_alimentar_IV/relatorio_
preliminar_4_conferencia_seguranca_alimentar_nutricional.pdf>. Acesso em: 05 de fevereiro
de 2015.
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qualidade e diversidade, observadas as práticas alimentares promotoras da
saúde e respeitados os aspectos culturais, religiosos e ambientais902.
Quanto à alimentação escolar, o Relatório Final da IV CNSAN ainda
destaca a importância de garantir a oferta de cardápios específicos nas escolas
indígenas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, em articulação
com os mesmos, em defesa da saúde e respeitando suas culturas alimentares,
de assegurar o cumprimento da Lei nº 11.947/2009 e a continuidade e ampliação
da aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar,
estimulando a elaboração de cardápios que respeitem a cultura alimentar local
e de elaborar e implementar uma Política Nacional de Educação Alimentar
e Nutricional na perspectiva da realização do Direito Humano à Alimentação
Adequada e Saudável que considere a diversidade de cultura alimentar e a
agrobiodiversidade nos diferentes biomas e contextos regionais do país903.
Sobre a agricultura urbana e periurbana, o Relatório fala em garantia de
assistência técnica pública qualificada e voltada para a promoção do cultivo
diversificado de alimentos, plantas medicinais, condimentares e aromáticas de
base agroecológica, com organização coletiva, respeito e valorização da cultura
alimentar e dos saberes tradicionais904.
.No tema das políticas afirmativas, o Relatório Final fala sobre a importância
do reconhecimento, por meio do IPHAN, do patrimônio material e imaterial,
legado da diáspora africana, de outras diásporas e as práticas culturais de povos
indígenas, expresso na utilização das plantas e alimentos tradicionais (formas de
cultivo e preparo), na gastronomia e nas práticas de cura, garantindo recursos
financeiros para estas práticas culturais905.
Mais recentemente, no Encontro Nacional “4ª CNSAN + 2”, realizado em
2014, também foram traçados apontamentos sobre a adequabilidade cultural do
902
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final
IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2011. Disponível em: < http://
www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_alimentar_IV/relatorio_
preliminar_4_conferencia_seguranca_alimentar_nutricional.pdf>. Acesso em: 05 de fevereiro
de 2015.
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www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_alimentar_IV/relatorio_
preliminar_4_conferencia_seguranca_alimentar_nutricional.pdf>. Acesso em: 05 de fevereiro
de 2015.
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www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_alimentar_IV/relatorio_
preliminar_4_conferencia_seguranca_alimentar_nutricional.pdf>. Acesso em: 05 de fevereiro
de 2015.
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direito à alimentação e a dimensão cultural da segurança alimentar e nutricional.
Segundo o Relatório Final, muito já foi feito pelo acesso à alimentação, mas
é preciso garantir alimentação adequada, saudável e sustentável, o que requer
mudanças do modelo de produção e consumo de alimentos, baseadas no efetivo
poder de regulação do estado, na promoção da agroecologia, na valorização de
nossa diversidade socioambiental, na proteção de nosso patrimônio cultural
alimentar e no respeito à dignidade humana906.
O texto propaga o estabelecimento do Marco de Referência em Educação
Alimentar e Nutrição para as políticas públicas que confere centralidade ao
alimento e à comida como promotores da saúde e expressão de identidade
cultural e cidadania. Ou seja, a defesa da comida como patrimônio, com seus
vários sentidos para várias culturas alimentares, o reconhecimento das práticas
de resistência e a decorrente valorização de políticas e programas que podem
contribuir para revigorar essa diversidade foram apontados como caminhos a
serem trilhados, na contramão da predominância do modelo agroindustrial de
produção de alimentos e das políticas que os favorecem.
Não se pode deixar de observar que, de acordo com o Decreto Federal
nº 7.272/2010 que regulamenta a LOSAN, a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (PNSAN) objetiva articular programas e ações de diversos
setores que respeitem, protejam e promovam o direito humano à alimentação
adequada, observando a diversidade cultural, e promover sistemas sustentáveis
de produção e distribuição de alimentos que respeitem a diversidade da cultura
alimentar nacional.
Ainda, segundo o Decreto Federal, o Plano Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional deverá incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões
articuladas das demandas das populações, com atenção para as especificidades
dos diversos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade e de
insegurança alimentar e nutricional, respeitando a diversidade social, cultural,
ambiental, étnico-racial e a equidade de gênero.
Portanto, é inegável a perspectiva polissêmica da Segurança Alimentar e
Nutricional, na qual a alimentação adequada é percebida não de modo reducionista
- restrita à dimensão da quantidade ou da qualidade pautada exclusivamente em
aspectos nutricionais e sanitários -, mas sim a partir de uma visão multidimensional
de qualidade do alimento, que contempla, o equilíbrio biológico, a preservação
ambiental e o fortalecimento da diversidade cultural907.
Ou seja, a Segurança Alimentar e Nutricional, enquanto objetivo estatal
para a efetivação do direito humano à alimentação adequada, também está
condicionada ao acesso a alimentos adequados desde a ótica cultural. Isso
906
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Relatório Final IV
+ 2 Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2014. Disponível em: <http://
www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/consea_web.pdf>. Acesso em: 05 de
fevereiro de 2015.
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MALUF, Renato S. Segurança alimentar e nutricional. Petrópolis: Vozes, 2007, p.44.
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porque os distintos grupos sociais expressam suas identidades também através
da alimentação e, sendo assim, a escolha dos alimentos, sua preparação e
consumo estão relacionados com identidades culturais desenvolvidas ao longo
do tempo e que distinguem um grupo social de outro, pela sua história, pelo
ambiente onde vivem e pelas exigências impostas pela vida cotidiana.
Se as práticas alimentares expressam diferentes culturas alimentares,
a efetivação do direito humano à alimentação adequada depende de políticas
que não se furtam de promover a dimensão cultural da Segurança Alimentar
e Nutricional, ou seja, de políticas que incluam a valorização das culturas
alimentares para o exercício universal do direito à alimentação adequada e para
o enfrentamento dos fatores que comprometem a soberania alimentar do país.
Não há como excluir a dimensão cultural da Segurança Alimentar e
Nutricional, pois é parte de seu conceito pluridimensional e complexo que inclui
a memória social e antropológica do homem, isto é, os modos de criar, fazer,
viver das comunidades formadoras da sociedade brasileira, como os indígenas,
os caiçara, os caboclos, etc., relacionados à atividade diária da alimentação.
Entretanto, essa abordagem de SAN e de DHAA empreendida pelos
delegados que integram a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional constitui exceção à regra da prática das políticas públicas no Brasil.
A dimensão cultural passa longe de realizar-se, principalmente porque envolve
questões estruturais e mais profundas do que a transferência de renda que vem
ocorrendo no Brasil.
Diante da evolução dos conceitos de direito humano à alimentação
adequada, segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar, que passaram
a contar com uma incontestável dimensão cultural, cada vez mais destacada e
reconhecida, o Estado não pode limitar-se a cumprir apenas uma das dimensões
desse direito, que somente estará efetivamente assegurado quando contemplado
em todas as suas dimensões.
Se o direito humano à alimentação adequada, a segurança alimentar
e nutricional e a soberania alimentar possuem uma dimensão cultural; e se o
direito à preservação do patrimônio cultural também inclui as fontes de cultura e
o patrimônio cultural referente à cultura alimentar brasileira, o desafio do Estado
brasileiro está em respeitar, promover e implementar um sistema alimentar –
produção, distribuição e consumo de alimentos - capaz de dar efetividade à esses
direitos constitucionalmente garantidos.
4. Conclusões articuladas
1. O direito humano à alimentação adequada deve ser assegurado por meio de
políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional;
2. A alimentação adequada é um direito humano, e a Segurança Alimentar e
Nutricional para todos é um dever do Estado e responsabilidade da sociedade;
3. A alimentação é, além de uma necessidade biológica, um complexo sistema
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simbólico;
4. A cultura alimentar brasileira representa um legado construído através do
compartilhamento de saberes e sabores ao longo do tempo;
5. O enfoque da Segurança Alimentar e Nutricional desenvolvido no Brasil coloca
ênfase nas múltiplas dimensões da questão alimentar, entre as quais sobressaem
os aspectos culturais associados aos alimentos e à alimentação.

356

357

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

6. UMA REFLEXÃO ACERCA DA POLUIÇÃO
ELETROMAGNÉTICA E O DIREITO À INFORMAÇÃO
ANA CRISTINA FOGAÇA
MP Residente da 28ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do
Ministério Público de Santa Catarina; Mestranda em Direito, Cidadania e
Socioambientalismo

O presente estudo apresenta a relação da sociedade contemporânea que
experimenta o ápice do movimento de incentivo ao consumo de aparelhos de
telecomunicação e a importância do direito à informação de toda a coletividade
dos possíveis danos à saúde humana e ao meio ambiente acerca das radiações
eletromagnéticas, tendo em vista o aumento do número de instalações de
antenas de telecomunicação no Brasil. O estudo aborda o conceito de poluição
eletromagnética, a importância do poder de polícia e do licenciamento ambiental
para instalação de torres e antenas e discorre-se do princípio da precaução como
corolário da incerteza científica do dano. A compreensão dessas premissas é
necessária para adentrar na questão do presente estudo acerca do direito à
informação da coletividade sobre os possíveis danos à saúde e ao meio ambiente
com o fim de atender os valores socioambientais do século XXI na defesa de
seus próprios direitos e garantias fundamentais.
Palavras-chave: Meio Ambiente e Consumo. Poluição Eletromagnética. Direito à
informação. Princípio da Precaução.
1. POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA E PRECAUÇÃO
A sociedade contemporânea experimenta o ápice do movimento de
incentivo ao consumo exagerado de bens e serviços, sobretudo, do setor das
telecomunicações que se disseminou pelo mundo nos últimos anos, fato este
influenciado pela ordem econômica capitalista que muitas vezes ultrapassa os
valores socioambientais do século XXI.
No Brasil a crescente utilização dos serviços de telecomunicação
vem aumentando em quantidade a implantação de estações rádio base - ERBs e
antenas que emitem radiação eletromagnética908.
As radiações eletromagnéticas são conceituadas como “ondas que
908
Koenig da Silva,Felipe; Henkes, Jairo Afonso. Uma avaliação sobre o licenciamento
ambiental de torres para instalação de antenas de telecomunicação. R. gest. sust. ambient.,
Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 82 – 146, out.2013/ mar.2014.
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combinam eletricidade e magnetismo de qualquer frequência ou comprimento
de onda, inclusive ondas de rádio, micro-ondas, antenas, aparelhos de celular,
raios infravermelhos, raios x e raios gama”909 .
Tais radiações emitidas por aparelhos eletrônicos ocorrem em
intensidades superiores às naturais (a radiação do sol), uma vez que houve o
significativo aumento da propagação de fontes artificiais eletromagnéticas,
acarretando muitas vezes a chamada poluição eletromagnética, também
conhecida por elettrosmog, uma nova forma de contaminação da atmosfera de
emissão de energia eletromagnética no meio ambiente910.
A poluição eletromagnética derivada das radiações não ionizantes
produzidas pelos aparelhos eletrônicos pode interferir na saúde pública e ao meio
ambiente. Seus efeitos nocivos, ainda que não comprovados cientificamente,
podem gerar danos à saúde911.
Esse dano à saúde se refere à radiação não ionizante, uma vez que
interfere na fisiologia do organismo humano. Dependendo de sua amplitude e
frequência, pode causar aquecimento ou mesmo alterar o padrão de excitabilidade
das células musculares e nervosas. Usualmente esses efeitos são divididos em
térmicos e não térmicos912
No presente estudo, discorre-se do efeito não térmicos causados
diretamente pelos campos eletromagnéticos, induzidos por um aumento
localizado ou distribuído de temperatura, como o uso de aparelho celular, assim,
é justamente em relação a esses efeitos que a polêmica se instaura, tendo em
vista que esse tipo de emissão de energia se situa no marco da incerteza científica,
devido ao seu risco potencial da exposição de radiação eletromagnética, sendo
assim, “Embora não possamos vê-las, as ondas eletromagnéticas estão em toda
a parte ao redor do mundo [...]. O eletromagnetismo, conforme explicam os
cientistas, é uma das quatro forças fundamentais que compõem o Universo”913.
Inúmeros estudos vêm sendo conduzidos para avaliar os possíveis
efeitos adversos sobre a saúde humana decorrentes da exposição à radiação
eletromagnética. O assunto reveste-se de grande relevância tanto no âmbito
909
MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Poluição Eletromagnética nas cidades: possibilidades
de controle e legislação. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: RT . Ano 14 – outubro-dezembro
2009, p.13.
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de controle e legislação. Revista de Direito Ambiental.São Paulo: RT . Ano 14 – outubro-dezembro
2009, p.12.
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BATISTA, Roberto Carlos. Poluição eletromagnética: telefonia celular, risco sanitárioambiental e incidência doprincípio da precaução. Revista de direito sanitário, n. 7. São Paulo: Ed.
LTr, 2006, p.19.
912
Dias MHC & Siqueira GL. Considerações sobre os efeitos à saúde humana da irradiação
emitida por antenas de estações radiobase de sistemas celulares de telecomunicações, 2002;
p.41-54.
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FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13ª ed. São
Paulo: Ed. Saraiva, p.391.
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técnico científico, político, industrial quanto ao âmbito jurídico, principalmente
em consequência de duas situações: o extenso desenvolvimento do sistema de
telefonia móvel que tende a exacerbar-se por conta da tecnologia e o fato de a
Organização Mundial da Saúde (OMS) haver recentemente identificado possível
relação entre o uso de telefones celulares e o desenvolvimento de neoplasias
malignas914.
Assim, “a rotina de exposições às radiações não ionizantes pode
causar uma série de riscos a saúde, meio ambiente (nele incluída a paisagem),
parte dos quais ainda sob investigação científica, despertando uma série de
debates na comunidade científica e recomendando a aplicação do princípio da
precaução”915.
Nesse sentido, nas palavras de Silva e Henkes916:
Além do inequívoco impacto visual negativo sobre a paisagem,
patrimônio ambiental e cultural, com a possível transformação
das cidades em verdadeiros paliteiros, outro fator que motivou
o regramento municipal da instalação das antenas de celular foi
à precaução contra possíveis e eventuais impactos negativos
gerados pela radiação, não ionizante, das Estações de Rádio
Base – ERBs ao ambiente e à saúde humana.

Como exposto, tem-se uma preocupação com a poluição
eletromagnética porque não se pode descartar que a exposição de campos
eletromagnéticos decorrentes de radiação não ionizante pode ser cancerígena a
toda coletividade e não somente usuários de telefonia móvel. Frente a isto está
o princípio da precaução, corolário da incerteza científica, que busca limitar os
riscos hipotéticos, abstratos de ocorrência de dano à saúde pública, mesmo que
pouco prováveis na avaliação de irreversibilidades.
Na sociedade contemporânea, o uso da tecnologia pelos cidadãos
gera uma incerteza de dano que muitas vezes pode ser invisível denominado de
risco.
A sociedade risco denominada por Ulrick Beck é a reflexividade do
desenvolvimento capitalista moderno com a radicalização da modernização da
modernidade (modernidade reflexiva) que repercute na transição da sociedade
industrial (sociedade de classes sociais) para a sociedade de risco (sociedade de
posições de riscos).

914
Koenig da Silva,Felipe; Henkes, Jairo Afonso. Uma avaliação sobre o licenciamento
ambiental de torres para instalação de antenas de telecomunicação. R. gest. sust. ambient.,
Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 82 – 146, out.2013/ mar.2014.
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No mesmo sentido elucida Carvalho917:
Os efeitos colaterais da industrialização (produção industrial
massificada) e da absorção econômica dos desenvolvimentos
tecnocientíficos fomentam a produção e a distribuição de ameaças
à própria sobrevivência da humanidade pela potencialização da
economia capitalista. Enquanto na sociedade industrial podese dizer que há uma certa previsibilidade das consequências
negativas dos processos produtivos capitalistas na sociedade de
risco (que não deixa tratar-se de uma sociedade industrial, porém
potencializada pelo desenvolvimento tecnocientífico) há um
incremento no grau de incerteza quanto às consequências das
atividades e tecnologias empregadas no processo econômico.

Esse cenário de desenvolvimento tecnocientífico remete as atividades
do sistema de telefonia móvel que elege o princípio da precaução como corolário
da incerteza científica do dano, sendo que, é o “princípio basilar na sociedade
de risco, na qual, em havendo a incerteza cientifica acerca das consequências
de determinada atividade ou tecnologia, já existe a imposição da cautela como
diretriz de conduta918”.
Ademais, o princípio da precaução se preocupa com o risco incerto, ou
seja, um perigo abstrato, a incerteza dos saberes científicos em si mesmos919”
No presente contexto, destaca-se que a discussão aprofundada sobre
os efeitos da radiação não ionizante em solo brasileiro vem sendo tratada no
Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário n. 627189 que teve
repercussão geral e vem sendo objeto de audiências públicas. Sendo assim,
observa-se que o tema do presente estudo, objeto de intensa discussão no STF,
estabeleceu como norte, análise do princípio da precaução, tendo em vista que
ainda permanecem desconhecidos em razão da incerteza cientifica existente
quanto aos níveis seguros.
Ementa Direito Constitucional e Administrativo. Ação Civil
Pública Ambiental. Imposição de obrigação à recorrente
para a redução do campo eletromagnético de uma de
suas linhas de transmissão necessidade de composição
de princípios e regras constitucionais. Matéria passível de
repetição em inúmeros processos, a repercutir na esfera de
interesse de milhares de pessoas. Tema com Repercussão
Geral.920
917
CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro. A responsabilização pelo risco
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p.13.
918
CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro. A responsabilização pelo risco
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p.120.
919
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência.
Glossário. Prefácio à 5ª ed. Ada Pellegrini Grinover. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
p.767.
920
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. RE 627189; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado
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No Brasil, os limites de exposição a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos constam da Resolução 303, de 10 de julho de 2002, da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel), que, em seu anexo, estabeleceu o
regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 9kHz e 300GHz, com base
nas diretrizes da ICNIRP. Com tais cuidados, temos como certo que a exposição
humana a campos eletromagnéticos no Brasil se dá de maneira pautada pelo
princípio da precaução921.
2. PODER DE POLÍCIA E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ERBs
Como visto, a atividade de implementação de telefonia móvel causa ao
meio ambiente e a saúde pública um possível potencial de poluição/degradação,
o que torna uma atividade considerada potencialmente poluidora, por esta razão,
o licenciamento ambiental é de suma importância para evitar irregularidades
técnicas e normativas na instalação de estação rádio base e antenas emissoras
de radiação não ionizante.
Neste contexto, o licenciamento ambiental, de índole preventiva, visa
compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente.
É um instrumento de prevenção, controle e gestão em matéria ambiental,
instituído pela Lei n. 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, é objeto da Resolução CONAMA 237/97 que prevê o planejamento
de determinada atividade que se enquadre como potencialmente poluidora922.
Sendo assim, a atividade de instalação de ERBs, está submissa ao
prévio licenciamento ambiental pelos órgãos ambientais competentes, tendo em
vista uma possível degradação na saúde, segurança, bem estar da população,
bem como afeta a paisagem do meio ambiente.
Nesse contexto, pelos possíveis danos que a radiação eletromagnética
pode causar a toda a coletividade é imprescindível o firme exercício legal do
poder de polícia administrativa.
O poder de polícia “é a fiscalização das atividades e bens sujeitos
ao controle da Administração. Essa fiscalização, como é óbvio, restringe-se à
verificação da normalidade do uso do bem ou da atividade policiada”923
Nas lições de Hely Lopes Meirelles, o poder de polícia é “a faculdade
em 22/09/2011, DJe-202 DIVULG 19-10-2011 PUBLIC 20-10-2011 EMENT VOL-02611-02 PP-00147
RT v. 101, n. 915, 2012, p. 525-532.
921
ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for
limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz).
Health Physics, 1998,494-522. Disponível em http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf.
922
OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito Ambiental. 2ª ed. São Paulo: RT, 2010,
p.105.
923
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31. ed. São Paulo:
Malheiros,2005, p.138.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo
de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do
próprio Estado”924.
Dessa maneira, o licenciamento ambiental é uma ferramenta que
a Administração Pública dispõe para conter abusos do direito individual, bem
como “Estado detém a atividade dos particulares que se revelar contrária,
nociva ou inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança
nacional”925.
Da mesma forma, ainda que a implantação de estação de rádio base
não está prevista no rol do Anexo I da Resolução do CONAMA 237/97, uma vez
que é exemplificativo, é necessário o licenciamento ambiental através de órgão
integrante do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente).
De acordo com a Resolução do CONAMA 237/97 no artigo 2º e parágrafo
2º, prevê ao “órgão ambiental competente definir critérios de exigibilidade, o
detalhamento e a complementação do Anexo I, levando em consideração
as especificidades, os risco ambientais, o porte e outras características do
empreendimento ou atividade”.
Diante do exposto, o licenciamento ambiental é uma ferramenta que
a Administração se utiliza no seu poder de polícia para fiscalizar as atividades
poluidoras ou degradadoras da qualidade do meio ambiente onde se insere toda
a coletividade, de maneira que não ocorra um desequilíbrio no ecossistema.
3. DIREITO À INFORMAÇÃO DA COLETIVIDADE ACERCA DOS IMPACTOS
DA POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA
As instalações de estações rádio base em áreas urbanas provocam
impactos importantes na paisagem, na qualidade de vida dos moradores das
áreas circunvizinhas, sem olvidar a possiblidade de efeitos maléficos à saúde da
população.
A população como destinatária primordial da atuação do Estado,
não pode ficar vulnerável à possibilidade de danos à sua saúde por poluição
eletromagnética. Cabe ao aparelho estatal o pleno e efetivo exercício do poder
de polícia administrativa para o fiel cumprimento da legislação, a partir do
licenciamento ambiental.
Do mesmo modo, as empresas que exploram a propagação das
telecomunicações e as fabricantes do aparelho de telefonia celular possuem
uma responsabilidade socioambiental no que tange ao direito à informação aos
usuários (e não usuários) da possibilidade de risco a saúde humana e ao meio
924
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros,
2005, p.131.
925
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros,
2005, p.131.
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ambiente sobre os impactos gerados pela propagação da radiação não ionizante,
ainda que permaneçam desconhecidos os riscos em razão da incerteza científica
existente quanto aos níveis seguros.
Por esta razão, a proteção ao consumidor é antes de tudo uma questão
socioambiental, pois a inexistência de regular informação aos consumidores a
esse respeito traria um clima de insegurança jurídica e para a saúde de toda a
população.
Como se trata de proteção ao consumidor, e sendo este direito difuso
e coletivo, assim, como o meio ambiente, é inquestionável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor – CDC acerca da poluição eletromagnética,
uma vez que existe uma relação de consumo entre a fornecedora de serviço
de telefonia, bem como a fabricante do aparelho de telefonia celular e toda a
coletividade usuária e não usuária de seu serviço, uma vez que prevê o artigo 2º,
parágrafo único do CDC em “equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.
Desse modo, o artigo 8º do CDC obriga o fornecedor de prestar
informações sobre os riscos do produto, como assim diz, “[...] os fornecedores,
em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu
respeito”.
Ademais, é direito do consumidor, como previsto no artigo 6º, inciso
III, do referido Código, dentre outros, “a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem”.
Tal direito está calcado no princípio da transparência, que deve vigorar
desde o momento pré-contratual até eventual conclusão do contrato.
Como supracitado o fornecedor e o fabricante possuem o dever de
informar seus consumidores de potenciais riscos de seus produtos e logo, os
consumidores possuem o direito de serem informados disso.
Sendo assim, no Brasil, o direito de acesso à informação pública está
previsto na Constituição de 1988. Interessa ao presente estudo, sobretudo, a
compreensão dos preceitos inscritos nos artigo 5º, XXXIII e no artigo 37, § 3º, II.
O primeiro determina que todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado. O segundo trata da observância da publicidade como preceito geral e
o sigilo, como exceção.
A noção geral do princípio da publicidade pode ser compreendida
pelas lições de José Afonso da Silva926 “o Poder Público, por ser público, deve
926

SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros,
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agir com a maior transparência possível, a fim de que os administrados tenham,
a toda hora, conhecimento do que os administradores estão fazendo”.
No mesmo sentido, a Lei Federal n. 12.527/2011, que regulamenta
o acesso dos cidadãos às informações públicas, alcançando os Poderes da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, introduz no ordenamento pátrio
a execução do conceito de accountability – compreendida como prestação de
contas e, também, como responsabilidade do agente público – das atividades
estatais927.
O direito de acesso (ou acessibilidade) à informação concretiza
algumas garantias em favor do cidadão (pleno desenvolvimento da pessoa
humana, igualdade, soberania popular), responde aos preceitos democráticos de
publicidade da ação dos órgãos dotados de prerrogativas públicas e contribui
para a eficiência e a imparcialidade da atividade administrativa928.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se posicionou
a respeito do presente tema, no julgado dos Embargos de Declaração em
Apelação Civil na Ação Civil Pública objetivando sejam incluída, de maneira
visível, destacada e compreensível, em toda e qualquer publicidade do serviço
de telefonia celular veiculada no Estado de Santa Catarina, informações sobre os
riscos potenciais à saúde que podem advir do uso de aparelhos celulares tendo
em vista o princípio da precaução, assim:
Uma vez que as pesquisas científicas não são unânimes em
asseverar a inexistência de efeitos nocivos para a saúde humana
por conta da radiação emitida por aparelhos de telefonia móvel
celular, ainda que obedecidos os limites recomendados pela
Anatel, faz-se mister, à luz do princípio da precaução, que os
consumidores recebam a devida informação quanto a esses
possíveis riscos à saúde, pois, a teor do referido postulado,
não é necessária a existência de prova contundente do dano,
quando presente potencialidade, ainda que remota, de lesão à
integridade física e psíquica dos indivíduos, a qual não pode ser
olvidada por razão mercadológica929.

Os Desembargadores decidiram, em votação unânime, manter a
obrigação, por parte das empresas de informar que todo material publicitário
veiculado pelas empresas em território catarinense deve trazer a seguinte
informação “a exposição às radiações emitidas por aparelhos celulares pode
causar efeitos adversos à saúde”.
Além disso, decidiram que os consumidores devem receber a devida
2010, p.341.
927
RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves (Org.). Ministério público: reflexões sobre princípios e
funções institucionais. São Paulo: Atlas, 2010, p.94.
928
MARTINS JÚNIOR. Wallace Paiva. Transparência administrativa. Publicidade, Motivação
e Participação Popular. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.106.
929
SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça de. Embargos de Declaração em Apelação Cível
n. 2010.031787-2/0001.00, da Capital, Relator: Des. João Henrique Blasi.
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informação quanto a esses possíveis riscos à saúde. Para a justiça, não é
necessária a existência de prova contundente do dano. Apenas a possibilidade,
ainda que remota, de lesão à integridade física e psíquica dos indivíduos já é
suficiente para obrigar as telefônicas a informar os consumidores.
O Ministério Público de Santa Catarina - MPSC se manifestou pela
procedência da ação de primeiro grau e ainda solicitou que a obrigação fosse
estendida a todo território nacional.
Como se vê o assunto é de suma relevância na atualidade sendo que
recentemente o MPSC realizou o I Seminário sobre os Impactos Socioambientais
da Poluição Eletromagnética em novembro de 2014 para discutir os possíveis
efeitos nocivos da poluição eletromagnética produzidos por estações de rádio,
televisão, telefones celulares, micro-ondas, controle remoto, entre outros, na
saúde do ser humano e no meio ambiente.
Dessa maneira, o Procurador de Justiça Rui Arno Richter do MPSC
elucida acerca do tema:
O alcance dos efeitos da exposição à RNI (Radiação Não
Ionizante) ainda apresenta estudos muito controversos. Para que
possamos ter um espaço de debate sobre os possíveis impactos
socioambientais e produzir conhecimento sobre esse tema,
resolvemos promover o seminário930.

Diante de toda essa problemática, conclui-se que o assunto é
bastante delicado, pois conforme discorrido neste trabalho, é um tema que
enseja muitos debates e inúmeros estudos científicos, tendo em vista que a
comunidade científica possuem posições antagônicas e não conclusivas acerca
dos riscos provocados pela a utilização dos aparelhos celulares, assim, na
contemporaneidade o direito a informação é de suma importância para tutelar
e garantir o direito a digna qualidade de vida de todos os cidadãos, pois é
constitucionalmente tutelado, bem como pelo Código de Defesa do Consumidor,
cabendo ao Estado e os fornecedores de bens e serviços o dever de informar
seus consumidores dos possíveis riscos a saúde humana do uso de aparelhos
eletrônicos que emitem radiação não ionizante, para que hoje e futuramente
todos os indivíduos tenham uma digna qualidade de vida.
Sendo assim, é um tema que precisa ainda ser muito discutido
pelos operadores do direito, auxiliados por profissionais especializados na área
tecnocientífica, no intuito de estabelecer padrões de segurança no uso dessas
tecnologias, bem como estipular medidas preventivas em material publicitário
nas empresas de telefonias, pois o objetivo deste trabalho não foi encerrar a
discussão e sim trazer maiores esclarecimentos a respeito deste tema.

930
Disponível em: http://portal.mp.sc.gov.br/portal/servicos/imprensa-e-multimidia/noticias/
seminario-discute-efeitos-de-antenas-de-celulares-em-nossa-saude.aspx Acesso em: 05.04.2015.
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4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 O aumento do número de instalações de antenas de telecomunicação no
Brasil é um cenário contemporâneo para refletir sobre o direito à informação
acerca dos impactos socioambientais da poluição eletromagnética na sociedade
de consumo, cada vez mais necessária e disseminada em razão do incremento
dessa tecnologia.
4.2 Como exposto tem-se uma preocupação com a poluição eletromagnética
porque não se pode descartar que a exposição de campos eletromagnéticos
decorrentes de radiação não ionizante pode ser cancerígena a toda coletividade
e não somente usuários de telefonia móvel.
4.3 Nesse contexto faz-se mister a luz do princípio da precaução, princípio-chave
do Direito Ambiental, que os consumidores recebam a devida informação ainda
que remota de lesão a integridade física e psíquica dos indivíduos, como bem
preconiza o Código de Defesa do Consumidor.
4.4 Por mais que existam licenciamentos ambientais que trariam uma segurança
as pessoas e não somente usuários não se traduzem em uma garantia, já que se
pautam em dados científicos inexatos e talvez inócuos.
4.5 Dessa maneira, os consumidores e toda a coletividade, possuem como bem
maior o direito a qualidade de vida digna em um ambiente saudável de higidez
ambiental sendo que para isso devem ser informados a respeito dos potenciais
riscos a saúde como bem preconiza o Código de Defesa do Consumidor e,
sobretudo a Constituição Federal de 1988.
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7. DIREITO À INFORMAÇÃO PARA CIDADANIA
PARTICIPATIVA SOBRE TECNOLOGIA AMBIENTAL:
CONSUMO CONSCIENTE MEDIANTE ROTULAGEM DE
ALIMENTOS TRANSGÊNICOS
ANA PAULA RENGEL GONÇALVES
Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
HONÁCIO BRAGA DE ARAÚJO
Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

1. Introdução
O conceito de acesso à informação adequada, clara e ostensiva sobre os
produtos e serviços postos à disposição no mercado, disposto nos artigos 6º
e 8º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), facilmente se comunica com
a rotulagem de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) ou produtos
derivados de OGM. Assim, as políticas públicas de biossegurança e segurança
alimentar devem objetivar fornecer informação aos consumidores, sobre um
organismo geneticamente modificado específico ou produto dele derivado.
As questões relativas à ética, aos impactos ambientais e à saúde, aos
impactos sociais e econômicos têm relação direta com o direito à informação,
que sempre esteve presente na discussão da introdução de transgênicos no
país, realizada principalmente pelas organizações não governamentais e pelos
movimentos sociais, destacando-se, neste ponto específico, o movimento dos
consumidores.
No Brasil, as discussões a respeito da liberação dos OGM ficaram mais
acirradas em 1998, ano em que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio) autorizou, via parecer, que a empresa Monsanto cultivasse em grandes
escalas a semente de soja transgênica RR. A regulamentação das atividades
envolvendo organismos transgênicos veio entre intensas discussões e conflitos
de interesses. Desde a primeira autorização de plantio em 1998, vários eventos
controversos ocorreram, culminando com a entrada em vigor da Lei nº 11.105/2005,
que estabeleceu as regras de segurança e mecanismos de fiscalização para a
pesquisa e o uso comercial de organismos geneticamente modificados.
O aumento da produção de organismos geneticamente modificados
confere maior relevância à informação como meio de garantir aos cidadãos seu
poder legítimo de escolha. Diversas pesquisas de opinião feitas no país atestam
que os consumidores querem saber se o alimento é ou não transgênico: 74% da
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população (Ibope, 2001)931; 71% (Ibope, 2002); 74% (Ibope, 2003); e 70,6% (Iser,
2005)932.
A opinião dos consumidores e a própria legislação vigente, entretanto, são
atualmente desconsideradas por meio de atividades das empresas produtoras de
biotecnologia que visam dificultar o acesso à informação e reduzir a possibilidade
de escolha.
2. Direito de acesso à informação sobre alimentos transgênicos
2.1. Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança
Durante a Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e
Desenvolvimento de 1992, foi criada a Convenção de Defesa da Biodiversidade
(CDB), com as metas de conservar a biodiversidade, utilizar seus componentes de
forma sustentável e repartir, de modo justo e equitativo, os benefícios derivados
do uso dos recursos genéticos933.
A Conferência das Partes da CDB adotou, em 2000, o Protocolo de
Cartagena sobre Biossegurança, passando a vigorar no Brasil em 2004 e sendo
promulgado em 2006, por meio do Decreto nº 5.705/2006934.
O Protocolo de Cartagena visa regular o movimento de organismos vivos
modificados (OVM) entre países, a fim de evitar danos à biodiversidade e riscos à
saúde humana. Assim, é importante diferenciar o OVM do OGM: ambos derivam
da biotecnologia, mas os OVM têm a capacidade de se multiplicar, como a soja
e as bactérias, e os OGM não são necessariamente vivos, abrangendo produtos
processados, como óleos e farelos935.
Dessa forma, o protocolo trata somente de OVM, pois busca evitar
danos ambientais, não de produtos processados que possam ter um conteúdo
transgênico936. Por isso, ficam de fora do protocolo temas com a rotulagem e o
direito dos consumidores, que envolvem produtos processados937.
931
As pesquisas do IBOPE estão disponíveis em: <http://www.ibope.com.br>. Acesso em:
18.03.2015.
932
Disponível
em:
<http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/8/
greenpeacebr_040731_transgenicos_pesquisa_iser_port_v1.pdf>. Acesso em: 18.03.2015.
933
LIMA, Rodrigo Carvalho de Abreu. Comércio e meio ambiente no âmbito do Protocolo
de Cartagena. In: PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber (Orgs.). Direito ambiental e
desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p. 210.
934
BRASIL. Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. Promulga o Protocolo de Cartagena
sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica. Diário Oficial da União. Brasília,
DF, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/
D5705.htm>. Acesso em: 18.03.2015.
935
LIMA, op. cit., p. 213.
936
Idem.
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Ibidem, p. 216-217.
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Entretanto, o Protocolo de Cartagena trata da informação quando realça
a importância da conscientização e da participação do público no tratamento de
questões relacionadas aos transgênicos. Em seu artigo 23, prevê a obrigação
das partes em informar o público a respeito de todos os aspectos que envolvam
organismos geneticamente modificados, principalmente no que se refere à
segurança e aos riscos decorrentes desses organismos.
De acordo com as diretrizes do protocolo, as partes deverão promover
e facilitar a conscientização, educação e participação do público a respeito do
uso dos organismos vivos modificados, considerando os riscos para a saúde
humana. Além disso, procurarão assegurar que a conscientização e educação do
público incluam acesso à informação sobre esses organismos, inclusive aqueles
que possam ser importados.
Outro aspecto relevante do protocolo é a previsão de consulta pública a
ser adotada pelos países signatários durante o processo de tomada de decisão
sobre os organismos vivos modificados, com o compromisso de divulgarem os
resultados dessas decisões, respeitando as informações confidenciais de acordo
com o disposto no documento.
Os pontos centrais do protocolo são a identificação dos OVM, a
responsabilização e a compensação por danos, contudo, identificação não é o
mesmo que rotulagem de alimentos. E uma vez que o protocolo não regula essa
questão, ela depende de políticas próprias dos países no que tange a segurança
dos alimentos e o direito dos consumidores938.
2.2. Constituição Federal e Código de Defesa do Consumidor
Com respeito a essa relação entre a biotecnologia, a sociedade e o meio
ambiente, tem-se que o art. 225, § 1º, II, da Constituição Federal de 1988939, prevê
que cabe ao Poder Público o dever de “preservar a diversidade e a integridade
do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético”, para assegurar a efetividade do direito de
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Com o Código de Defesa do Consumidor (CDC)940, houve a regulamentação
do art. 5º, XXXII, da CF/88, que elevou a defesa dos consumidores à categoria
de direito fundamental. A partir disso, pode ser percebida uma preocupação
em garantir a prevalência dos valores humanitários no âmbito das relações de
consumo.
938
Ibidem, p. 229.
939
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18.03.2015.
940
BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 18.03.2015.
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Da mesma forma, a Constituição elevou a defesa do consumidor a
princípio da ordem econômica brasileira, conforme disposto em seu art. 170, V.
Entretanto, é possível afirmar, ainda, que o CDC tem o objetivo de dar efetividade
ao princípio da dignidade da pessoa humana, definido pela Constituição como
valor preponderante do sistema constitucional quando o determinou como um
de seus fundamentos no art. 1º, III.
Portanto, se constata que os direitos do consumidor, dentre eles o direito
à informação, são interpretados como direitos fundamentais em virtude de sua
dimensão humanística e de exercício de cidadania. Dessa maneira, esses direitos
ultrapassam as concepções puramente econômicas que encaram o consumidor
apenas como o elo final da cadeia de produção.
Assim, o CDC tem a meta de equilibrar as relações jurídicas de consumo,
protegendo a parte mais frágil dessas relações, o consumidor. Isso porque, devido
à sua vulnerabilidade e hipossuficiência, este não dispõe das mesmas condições
que o fornecedor para fazer valer seus direitos ou pleiteá-los judicialmente941.
Essa vulnerabilidade, porém, não se refere apenas à maior capacidade
econômica que o fornecedor tem frente ao consumidor, mas também a um
aspecto de ordem técnica, pois o consumidor só pode optar por aquilo que o
mercado oferece. E essa oferta é decidida de modo unilateral pelo fornecedor (o
que, quando e como será produzido), visando seus interesses empresariais, que
são os da obtenção de lucro942.
Nesse contexto, o parágrafo único do art. 2º do CDC pretende que o
tratamento dado ao consumidor seja garantido à coletividade de pessoas,
determinável ou não, que possam ser, de alguma forma, afetadas pela relação de
consumo. Isso se deve à sua sujeição a campanhas publicitárias enganosas e ao
consumo de produtos nocivos à saúde e segurança.
Importa destacar que essa coletividade equiparada a consumidor é o
sujeito alvo do direito à informação no que diz respeito aos produtos transgênicos.
Isso porque se observa que a ausência de indicação da presença de OGM afeta
todos os expostos às práticas comerciais de oferta e publicidade, tornando-os
consumidores potenciais, logo sujeitos do CDC.
Os princípios gerais das relações de consumo estão enumerados nos
artigos 1º a 7º do CDC. Em especial, o art. 4º dispõe que, entre os objetivos
da Política Nacional das Relações de Consumo, estão o respeito à dignidade,
saúde e segurança dos consumidores, a melhoria de sua qualidade de vida, a
transparência e harmonia das relações de consumo.
Tanto os demais artigos do CDC quanto os dispositivos legais que tratem
de produtos feitos a partir de OGM, presentes em outras normas, devem ser
analisados consoante essas diretrizes gerais apresentadas pelo CDC, visto
941
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2011. p. 96.
942
Idem.
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que são elas que orientam e fundamentam a aplicação da lei para a defesa do
consumidor.
Destaca-se o princípio da transparência, mencionado no art. 4º, e os
direitos básicos do consumidor previstos no art. 6º, I a IV, que, interpretados de
forma complementar, funcionam como guias para o tratamento dos produtos
transgênicos e para efetivação de um dos objetivos basilares da defesa do
consumidor, no caso, fornecer informação adequada.
Assim como a defesa do consumidor foi elevada à categoria de direito
fundamental, o acesso à informação por todos é também garantia constitucional
prevista no art. 5º, XIV e XXXIII, da CF/1988. Além disso, o art. 220 determina
que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado
o disposto nesta Constituição”.
A Constituição estabelece alguns limites ao direito à informação.
As ressalvas dizem respeito ao caso do sigilo ser necessário ao exercício da
profissão do particular ou à segurança da sociedade e do Estado, bem como
à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, honra e imagem das pessoas,
assegurando, inclusive, o direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.
Ao regular o dever de informar o consumidor, o art. 31 do CDC dispõe que
a oferta dos produtos deve assegurar informações não apenas sobre os riscos
que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores, mas também sobre
as “características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos
de validade e origem do produto, entre outros dados”, de forma correta, clara,
precisa, ostensiva e em língua portuguesa.
Esse dever de informar, no entanto, não está sendo cumprido quando a
embalagem de um alimento não informa qual a origem dos seus ingredientes
ou reduz, de modo proposital, as informações sobre as possíveis consequências
danosas pelo uso do produto, em virtude do estágio ainda incerto do conhecimento
científico ou tecnológico, como é o caso dos alimentos transgênicos. Dessa
maneira, a informação prestada é incompleta, insuficiente.
Em decorrência disso, o CDC apresenta normas que obrigam os
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações a respeito dos possíveis
riscos que os produtos possam apresentar, de maneira evidente, ou que proíbem
a colocação no mercado quando os riscos derivados de determinado produto
forem além do que se pode considerar normal e previsível, conforme dispõem
os seus artigos 8º e 10.
2.3. Lei de Biossegurança e os Decretos Regulamentadores
O art. 9º do CDC prescreve que “o fornecedor de produtos e serviços
potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de
forma ostensiva e adequada, a respeito de sua nocividade ou periculosidade”.
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Portanto, é dever do fornecedor informar de modo claro sobre a presença de
OGM nos produtos colocados no mercado e os possíveis riscos decorrentes
desses organismos.
Essa questão era regulada pela Lei nº 8.974/1995, que, além de ter
autorizado o Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), estabelecia normas
para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação de OGM no meio
ambiente.
Contudo, houve sua revogação pela Lei nº 11.105/2005943, conhecida como
a Lei de Biossegurança, que atualmente disciplina as atividades que envolvam
OGM. Essa lei prevê, em seu art. 40, que “os alimentos e ingredientes alimentares
destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos
a partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus
rótulos, conforme regulamento.”
A redação do citado art. 40 da Lei nº 11.105/2005 se repete de forma
quase idêntica no art. 91 do Decreto nº 5.591/2005944, que regulamenta a lei
citada acima, exceto pela parte final, que na Lei nº 11.105/2005 é “conforme
regulamento” e no Decreto nº 5.591/2005 é “na forma de decreto específico”. E o
decreto específico a que se refere é o Decreto nº 4.680/2003945, que regulamenta
o direito à informação quanto aos alimentos transgênicos.
O art. 2º do Decreto nº 4.680/2003 dispõe sobre a obrigatoriedade de
rotulagem para informar ao consumidor sobre a natureza transgênica de
“alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal
que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente
modificados”, caso sua presença esteja acima do limite de 1%.

943
BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do
§ 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus
derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB,
revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto
de 2001, e os artigos 5º, 6º, 7º, 8ª, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e
dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2005. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 18.03.2015.
944
BRASIL. Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005. Regulamenta dispositivos da
Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, que regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225
da Constituição, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2005. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5591.htm>. Acesso
em: 18.03.2015.
945
BRASIL. Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003. Regulamenta o direito à informação,
assegurado pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes
alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos
a partir de organismos geneticamente modificados, sem prejuízo do cumprimento das demais
normas aplicáveis. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2003. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4680.htm>. Acesso em: 18.03.2015.
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Assim, o § 1º do art. 2º determina que as expressões “(nome do produto)
transgênico, contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s) ou
produto produzido a partir de (nome do produto) transgênico” deverão constar
em destaque no rótulo da embalagem ou do recipiente, tanto nos produtos
embalados como nos vendidos a granel ou in natura.
O art. 3º do mesmo decreto, por sua vez, impõe que seja informado
ao consumidor, através do rótulo do produto, caso contenha “alimentos e
ingredientes produzidos a partir de animais alimentados com ração contendo
ingredientes transgênicos”. E o art. 4º faculta a rotulagem “livre de transgênicos”
aos alimentos que não os contenham nem sejam produzidos a partir deles, desde
que tenham similares transgênicos no mercado brasileiro.
Além disso, o § 2º do art. 2º, citado acima, estabelece que “o consumidor
deverá ser informado sobre a espécie doadora do gene no local reservado para a
identificação dos ingredientes”. Essas informações também deverão constar no
documento fiscal, de modo que estes acompanhem o produto ou ingrediente
em todas as etapas da cadeia produtiva.
3. Rotulagem de alimentos transgênicos no direito brasileiro
O Decreto da Rotulagem, Decreto nº 4.680/2003, impôs a rastreabilidade
como forma de garantir a informação adequada aos cidadãos, determinando a
obrigatoriedade da produção ser identificada por meio de documentos fiscais
como transgênica, de maneira que essa informação acompanhe durante todas
as etapas de transporte, armazenagem, industrialização e venda dos alimentos e
rações (art. 1º, § 3º).
A fiscalização de todas as etapas entre a produção e o consumo, portanto,
restou compartilhada entre os diversos órgãos competentes, de acordo com
suas atribuições legais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), em âmbito federal, tem o dever de fiscalizar a documentação fiscal no
campo, o acompanhamento da indústria alimentícia compete à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, ainda, compete ao Ministério da Justiça
fiscalizar a etapa de oferta dos produtos nos mercados e semelhantes, sendo
também responsabilidade dos órgãos estaduais e municipais, no âmbito se suas
atribuições946.
A ausência de rotulagem gera sanções administrativas e penais, conforme
o disposto no art. 66 do CDC. A falta de informação é, também, tipificada
946
BRASIL. Instrução Normativa Interministerial nº 1, de 01 de abril de 2004. Define os
procedimentos complementares para aplicação do Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003, que
dispõe sobre o direito à informação, assegurado pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
quanto aos alimentos e ingredientes alimentares, destinados ao consumo humano ou animal, que
contenham ou sejam produzidos a partir de Organismos Geneticamente Modificados. Disponível
em:<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/5ae45e804e18e634a07bb3c09d49251b/Is
tru%C3%A7%C3%A3o+Normativa+n%C2%BA+01+DE+ABRIL+DE+2004+-Trasgenicos.
pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 18.03.2015.
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como crime de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Como visto, a empresa
incorre em penalidade, e o mesmo ocorre com o Poder Público, que pode ser
responsabilizado por sua omissão no dever de fiscalizar e exigir o cumprimento
do CDC e do Decreto nº 4.680/2003.
Com efeito, o direito à informação e a sanção penal da conduta de não
fornecer a informação correta não se mostram suficientes na prática, pois a
rotulagem de transgênicos não tem sido constatada nos produtos. A segregação
de grãos transgênicos e não transgênicos do alimento a ser produzido pode estar
ocorrendo, com objetivo de a indústria dificultar a ação do Poder Público. Assim,
parte dos alimentos destinados ao consumo humano e animal no Brasil pode
conter transgênico, sem identificação947.
Importa considerar a produção brasileira de grãos geneticamente
modificados. O Brasil é vice-líder global em produção de organismos transgênicos,
atrás apenas dos Estados Unidos da América. Especializada em agronegócio, a
consultoria Céleres informou que o cultivo de OGM em 2013 atingiu o marco de
37,1 milhões de hectares, mais da metade das atividades agrícolas em território
nacional, segundo a Revista Epoch Times948. Ainda conforme a mesma revista, a
prática da biotecnologia é tão forte no país que se estimou que 88,8% do cultivo
de soja da safra 2012/2013 era geneticamente modificada.
De acordo com a CTNBio949, há 37 eventos agronômicos transgênicos
aprovados para consumo e plantio, inclusive algodão, milho, soja e feijão, além
de vacinas para uso animal, também produzidas a partir de transgênicos. A quase
ausência de alimentos contendo o rótulo de transgênico não se sustenta, ainda
que se considere a exportação.
Outro fator indicador de descumprimento legal foi o teste de laboratório,
realizado em 2008, com 51 alimentos contendo proteína de soja e/ou proteína
vegetal, requerido pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)950. O
estudo constatou que 11 produtos, equivalente a 21,5% dos produtos analisados,
continham transgênico. O elevado grau de processamento de matéria-prima,
contudo, dificulta a quantificação exata; 37 desses produtos não possuíam
soja Roundup Ready em sua composição, sendo que se avalia os produtos que

947
SALAZAR, Andrea Lazzarini. A informação sobre alimentos transgênicos no Brasil.
In: ZANONI, Magda; GILLES, Ferment (Orgs). Transgênicos para quem? Agricultura, Ciência e
Sociedade. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2011. p. 302.
948
FERREIRA, Joana. Brasil é o segundo maior produtor de OGMs no mundo. Disponível
em: <http://www.epochtimes.com.br/brasil-e-o-segundo-maior-produtor-de-ogms-do-mundo/#.
U8Um9EDKiAh>. Acesso em: 17.06.2014.
949
COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA. CTNBio: rigor e transparência
na avaliação de biossegurança de OGM no Brasil, 2014. Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.
br/upd_blob/0001/1789.pdf>. Acesso em: 04.07.2014.
950
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Idec cobra do governo
fiscalização de transgênicos, 2009. Disponível em: <http://www.idec.org.br/em-acao/em-foco/
idec-cobra-do-governo-fiscalizacao-de-transgenicos>. Acesso em: 18.03.2015.
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apresentam até 0,1% de soja RR; e 3 produtos superaram 0,1%, sendo que dois
atingiram 0,2% e um atingiu a 0,7%.
3.1. Ações judiciais e projetos de lei
Há fortes evidências de que os grãos transgênicos estão sendo utilizados
na produção de alimentos, esfera em que a determinação de sua presença é
extremante difícil. Cabe mencionar, nesse momento, a ação civil pública nº
583.00.2007.218243-0 de São Paulo, na qual foi determinado que as duas maiores
marcas de soja (Bunge e Cargill) devem rotular seus óleos, pois organismos
geneticamente modificados fazem parte da sua composição.
A biossegurança e os organismos transgênicos já foram amplamente
tratados no Supremo Tribunal Federal, computando 16 Ações Diretas de
Inconstitucionalidade na corte. As referidas ações questionam Leis Federais, Leis
Estaduais, Medidas Provisórias e Decretos, e abordam diversos aspectos, como
cultivo, manipulação, industrialização, comercialização, importação, exportação,
proteção dos conhecimentos tradicionais associados, proteção do patrimônio
genético, rotulagens e embalagens.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, foram protocoladas 02 Ações
Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4619/SP; ADI 3645/PR – que questionam
especificamente a informação sobre os organismos transgênicos em âmbito
estadual.
No que diz respeito aos direitos à informação e à participação pública,
cabe mencionar que Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA) encaminhou uma carta à Presidente da República Dilma Rousseff
na qual ressalta os problemas associados aos organismos geneticamente
modificados nas lavouras de todo o mundo951. Estruturada em três eixos,
a carta versa sobre o acesso às sementes; os riscos à produção e consumo
sustentáveis de alimentos e os direitos dos agricultores; e processos decisórios
e de regulamentação sobre biossegurança. Ainda, o CONSEA aduz que apenas a
transnacional Monsanto detém 46% das variedades de sementes geneticamente
modificadas no Brasil, e em 2012 a empresa anunciou a previsão de que 70% da
soja cultivada no Brasil proviessem de suas sementes. Os dados são alarmantes
e geraram preocupação ao CONSEA, tendo em vista que, em comparação com
as grandes empresas, o setor público tem presença inexpressiva no mercado
de sementes. Especificamente a informação é destacada no documento, o
qual afirma ser necessário assegurar a rotulagem de alimentos provenientes de
transgênicos, com o objetivo de garantir o direito de escolha ao consumidor.
Salazar952 ressalta que a falta de fiscalização por parte do Poder Público
951
CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Carta à
Presidente da República, 2014. Disponível em: <http://www.idec.org.br/ckfinder/userfiles/files/
transgenicos-maio.pdf>. Acesso em: 04.07.2014.
952
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constitui um grande óbice para a efetivação do direito à informação, apontando
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) como o principal
agente causador de desrespeito aos consumidores. O Mapa, no âmbito federal,
deve controlar a documentação fiscal no campo e, mais, durante seu transporte,
sem a qual não é possível rastrear as etapas posteriores à produção, como o
processamento de grãos, a industrialização e a venda de alimentos, competências
da Anvisa e do Ministério da Justiça. É formada, assim, uma cadeia de ações
interligadas e dependentes, que requer uma atuação sincronizada entre os
órgãos.
A despeito da rotulagem, merece destaque a ação do Idec, em 2001, para
assegurar que todo e qualquer produto geneticamente modificado ou contendo
ingrediente geneticamente modificado seja devidamente informado. Em 2012
sobreveio a decisão, em segunda instância, que derrubou o 1% do Decreto da
rotulagem. Todo e qualquer alimento que contenha transgênico, portanto, deve
ser rotulado. No mesmo ano, o Ministro Lewandowski suspendeu os efeitos da
decisão que derrubou o 1%.
Ressalta-se a existência de propostas que tramitaram na Câmara
dos Deputados com o objetivo de limitar o direito de saber e escolher dos
consumidores. O Projeto de Lei nº 5.575/2009953, do deputado Cândido Vaccarezza,
pretendia excluir todos os símbolos que se relacionem aos transgênicos nos
rótulos, limitando a rotulagem aos alimentos detectáveis.
O deputado Luiz Carlos Heize, na mesma esteira, procurava alterar o
Decreto de Rotulagem e o art. 40 da Lei de Biossegurança para tornar inexigível
a inserção do símbolo “T” no rótulo dos alimentos, por meio do Projeto de Lei
nº 4.148/2008954, assim como a rotulagem dos alimentos produzidos a partir de
animais alimentados com rações contendo ingredientes transgênicos. Esse último
propõe também a limitação da rotulagem dos alimentos contendo transgênico
somente quando for detectável a presença de OGM no produto final – e acima
de 1%.
A aprovação dessas propostas prejudicaria a rastreabilidade dos produtos,
dando vez a detectabilidade. De acordo com a lição de Salazar955, se teria como
resultado a destinação dos grãos transgênicos para a produção de alimentos
altamente processados e, ainda, uma grande porção dos alimentos transgênicos
no mercado sem rótulos.
4. Direito dos cidadãos à decisão de consumo informada
A informação e a participação públicas se mostram importantes porque
953
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo
sicao=441170>. Acesso em: 18.03.2015.
954
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo
sicao=412728>. Acesso em: 18.03.2015.
955
SALAZAR, op. cit., p. 302.
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na medida em que cada vez mais cresce o cultivo de transgênicos, também
aumentam os questionamentos sobre seus riscos. A revista francesa Food
Chemical Toxicology publicou, em 2012, um estudo inédito sobre as implicações
do consumo de transgênicos e agrotóxicos, pois pela primeira vez se realizou
uma pesquisa a longo prazo. O estudo revelou uma mortalidade mais rápida com
o consumo destes produtos, sendo que o primeiro rato macho alimentado com
organismos geneticamente modificados morreu um ano antes do rato que não
se alimenta com transgênicos e a primeira fêmea oito meses antes. No décimo
sétimo mês foram observados cinco vezes mais machos mortos alimentados
com milho transgênico956.
Em nível mundial, cresce a preocupação com os riscos relacionados aos
transgênicos. Os exemplos são muitos, segundo a revista Real Farmacy957, a
Justiça francesa proibiu o cultivo de milho geneticamente modificado e a
Academia Militar de Ciências da China afirmou que há evidências de danos à
saúde de 1,3 bilhão de chineses pela soja importada, o que pode acarretar na
vedação de importação do produto dos Estados Unidos e do Brasil.
No tema dos transgênicos, há um profundo debate multidisciplinar
sobre paradigmas científicos, direito do consumidor, direito ambiental, ética e
democracia, questionando-se os papéis da comunidade científica, do Estado, do
mercado e da sociedade na Era Tecnológica958.
Assim, a luta entre os dois paradigmas de ciência (o complexo e o
reducionista), se desdobra no embate entre a ética da responsabilidade e a ética
do progresso, assim como no confronto entre a sociedade – preocupada em
preservar o interesse público – e o mercado – interessado nos lucros produzidos
por novas tecnologias959.
Embora o processo de democratização após a ditadura militar tenha criado
instâncias consultivas, permitindo a participação da sociedade, o Brasil ainda
não completou a transição para um modelo de Estado democrático moderno.
A incorporação da sociedade nos processos decisórios sobre a adoção de
novas tecnologias seria importante tanto para a redução da margem de erro,
quanto para recuperar parte da legitimidade e credibilidade que o Estado perdeu
recentemente na Era Tecnológica960.
A Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105/2005, entendeu o legítimo interesse
956
SÉRALINI, Gilles-Eric. Long term toxicity of a roundup herbicide and a roundup-tolerant
genetically modified maize. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0278691512005637>. Acesso em: 12.12.2012.
957
Real Farmacy. Chinese Ministry Newspaper: GM Soybeans Harm Health of China’s 1.3
Billion People. Disponível em: <http://www.realfarmacy.com/chinese-ministry-newspaper-gmsoybeans-harm-health-of-chinas-1-3-billion-people/>. Acesso em: 18.03.2015.
958
LISBOA, Marijane. Transgênicos no Brasil: o descarte da opinião pública. In: DERANI,
Cristiane (Org.). Transgênicos no Brasil e biossegurança. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
2005. p. 56.
959
Ibidem, p. 73.
960
Ibidem, p. 74-75.
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e direito dos cidadãos quando determinou a informação, nos rótulos, de todos
os alimentos e ingredientes alimentares de consumo humano ou animal que
contenham ou sejam produzidos a partir de transgênicos ou derivados (art. 40).
A lei em estudo observou o dever de informar previsto no CDC e na
Constituição Federal. A disposição legal, todavia, delega ao regulamento a forma
de como deve ser apresentada a informação. O Decreto nº 3.871/2001 foi a
primeira normatização da rotulagem de organismos transgênicos no Brasil e
obrigava a informação nos rótulos dos alimentos para consumo quando houvesse
mais de 4% de ingrediente geneticamente modificado.
O Decreto nº 4.680/2003 revogou a norma inferior anterior e trouxe
uma regulamentação mais avançada ao ordenamento nacional, em relação à
rotulagem. A partir do novo decreto, todos os alimentos transgênicos ou que
contenham ingredientes transgênicos destinados ao consumo humano e animal,
embalados ou não, com presença acima do limite de 1% de transgênico, devem
ser rotulados com o intuito de informar o consumidor.
Ressalta-se que o art. 3º dispõe sobre a rotulagem de alimentos e
ingredientes produzidos a partir de animais alimentados com ração transgênica. O
art. 2º, § 1º, versa o detalhamento da rotulagem: “(nome do produto) transgênico”,
“contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)” ou “produto
produzido a partir de (nome do produto) transgênico”. É necessário informar,
ainda, sobre a espécie doadora o gene e conter um símbolo “T” para facilitar o
reconhecimento do consumidor em relação ao produto.
O direito do consumidor é respeitado pelo Decreto de Rotulagem quando
esse exige a rastreabilidade da cadeia produtiva. A informação das expressões
acima mencionadas deverá constar no documento fiscal, de forma a se assegurar
o acompanhamento da mesma no produto ou ingrediente em todas as fases da
cadeia produtiva (art. 2º, § 3º).
Com tais especificações acessíveis, o consumidor pode efetivar seu direito
de acesso à informação, que tem por finalidade o exercício do direito de escolher
conscientemente. De tal modo, asseguram-se o direito a conhecer e o direito
a tomar decisões de consumo de maneira esclarecida. E esse consentimento
informado, ou vontade qualificada, propicia ao consumidor diminuir os seus
riscos961.
Sem a rotulagem adequada dos alimentos que contenham OGM não será
possível, por exemplo, que os consumidores que não ingerem algum tipo de
alimento saibam se o produto consumido contém a substância indesejada. Citese, por exemplo, os consumidores que não ingerem carne de porco ou de vaca
por motivo religioso, como é o caso dos judeus ou hindus, que não aceitariam
produtos com genes suínos ou bovinos na composição. Ou os vegetarianos
que, por razões culturais, não escolheriam um alimento com o gene de alguma
espécie animal. Há também pessoas que não podem entrar em contato com
961

CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 96.
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substâncias às quais são alérgicas.
O direito à informação não apenas propicia a efetividade desse direito à
liberdade de escolha, como também é um pressuposto para se exercer o direito
à participação dos cidadãos nos processos públicos de tomada de decisão, no
que se refere aos rumos – escolhidos pela sociedade informada – para inovações
tecnológicas que podem alterar o meio ambiente e, de forma direta ou indireta, a
vida e o bem-estar das pessoas. Aliás, essa participação pública traz a possibilidade
de levar informações da sociedade para os formulares de políticas, de maneira
que tais medidas sejam elaboradas e aplicadas com base no contexto social,
conferindo a elas maior efetividade. Assim, pode haver um ciclo construtivo de
informações, para os cidadãos e a partir dos cidadãos.
5. Conclusões Articuladas
5.1. A rotulagem de alimentos transgênicos continua a ferir o direito à
informação dos cidadãos. Embora o limite tenha sido reduzido de 4% para 1%,
os cidadãos seguem sendo privados de uma informação que lhes é assegurada
pelo CDC. Por isso, deveria ser efetuada a rotulagem nos produtos alimentares
independentemente da quantidade detectável de OGM.
5.2. Os interesses econômicos ainda prevalecem sobre os direitos
fundamentais à informação, ao meio ambiente equilibrado e à vida. Assim, há
obstáculos para a construção de um Estado Democrático de Direito Ambiental,
pois, a insuficiência de informações dificulta a participação popular, logo, os
cidadãos se tornam meros expectadores das decisões políticas.
5.3. Sem a devida rotulagem, as pessoas não poderão exercer de
forma refletida o seu direito de escolha, seja por motivo religioso, ideológico
ou de saúde. Portanto, a ocultação ou incompletude das informações sobre a
modificação genética dos alimentos viola, de tal modo, sua capacidade de opção,
parte integrante do direito fundamental à liberdade e à dignidade.
5.4. Uma maior efetividade do direito de acesso à informação, voltado a
fortalecer a cidadania participativa, pode funcionar como forma de interlocução
entre o poder público e a sociedade civil, visando à tomada de decisões mais
adequadas nos processos de definição de políticas públicas ambientais em face
dos riscos derivados da tecnologia de transgenia.
5.5. Através da participação da sociedade, poderiam ser obtidos
conhecimentos mais contextualizados para apoiar a análise de dados técnicos
realizada para elaboração e aplicação de medidas regulatórias. Contudo, haverá
uma menor participação se for dificultado o acesso à informação voltada a formar
e fortalecer a opinião pública sobre a biotecnologia alimentar.
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8. REFLEXÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL E OS RESÍDUOS SÓLIDOS NO SÉCULO XXI
ARIANE BAARS
Estudante da Pós Graduação em Direito Ambiental Brasileiro da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro
SOLANGE SILVA ALVARES DA CUNHA
Estudante da Pós Graduação em Direito Ambiental Brasileiro da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro

1. INTRODUÇÃO
Antes de tratarmos dos desafios da responsabilidade ambiental no
século XXI, faz-se necessário tecer alguns breves comentários acerca de suas
peculiaridades. Para tanto, deve-se ter em mente que a responsabilidade em
matéria ambiental encontra sua principal base na Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB), em seu artigo 225, parágrafo 3º, que estabelece
que “as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Como se percebe da leitura do dispositivo constitucional a responsabilização
por danos ao meio ambiente ocorre em três esferas independentes: civil,
administrativa e criminal.
Haverá a incidência da responsabilidade administrativa ambiental no
descumprimento de normas que prevejam infrações ao descumprimento das
normas, sujeitando o infrator a sanções administrativas962. A incidência deste
tipo de responsabilidade se dá em “toda ação ou omissão que viole as regras
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”963.
Por sua vez, a responsabilidade criminal ambiental está prevista na Lei
nº 9.605/1998, que segue os requisitos da responsabilidade criminal tradicional
– o crime é caracterizado por uma conduta típica, ilícita e culpável. Destaca-se
962
Decreto Federal nº 6.514/2008, Art. 3º As infrações administrativas são punidas com as
seguintes sanções: I - advertência; II - multa simples; III - multa diária; IV - apreensão dos animais,
produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto; VI - suspensão de venda e fabricação do produto;VII embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; VIII - demolição de obra; IX - suspensão
parcial ou total das atividades; e X - restritiva de direitos.
963
Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 2º.

380

381

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

apenas que a Lei nº 9.605/1998, além da tipificação de condutas lesivas contra
o meio ambiente, inaugurou a possibilidade de responsabilização criminal da
pessoa jurídica, concomitantemente com a de seus dirigentes964.
Por fim, há a incidência da responsabilidade civil ambiental sempre
que houver a ocorrência de danos ao meio ambiente. Após uma evolução no
entendimento doutrinário, jurisprudencial e legislativo, foi constatado que as
regras clássicas de responsabilidade da legislação civil não eram suficientes para
tratar de danos ao meio ambiente, sobretudo por sua natureza difusa e também
pela dificuldade de se demonstrar a culpa do agente poluidor965.
O objeto deste trabalho é entender os desafios do século XXI da
responsabilidade ambiental no século XXI, em uma sociedade cada vez mais
populosa, consumidora (e consumista) e geradora de resíduos e rejeitos966.
Neste trabalho, optou-se por discutir a responsabilidade ambiental
relacionada aos resíduos sólidos. Tal escolha se baseou na constatação que desde
a metade do século passado houve um avanço (temerário) do consumo global por
produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, agrotóxicos, embalagens no geral,
pilhas e baterias, dentre outros produtos de composição complexa. O problema
é que esse consumo exacerbado e constante gera resíduos e rejeitos, tornandose um dos principais problemas do século XXI que devem ser analisados com
cuidado a luz da responsabilidade ambiental.
2. RESÍDUOS SÓLIDOS E AS RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS
ADMINISTRATIVA, CRIMINAL E CIVIL
Fato notório é que a produção de resíduos sólidos e rejeitos aumentou
vertiginosamente nas últimas décadas com o desenvolvimento tecnológico
e industrial cada vez mais complexo somado com o consumo exacerbado. A
questão se torna muito mais complexa se considerarmos que os impactos
ambientais causados por uma sociedade que possui dificuldades na gestão
dos resíduos e rejeitos produzidos afetam não só questões locais, mas efeitos
que ultrapassam fronteiras temporais e espaciais. Como já ensinava Catherine
Choquette em trabalho apresentado em 1994:
Nosso planeta pelos seus componentes, é um sistema
964
Lei Federal nº 9.605/1998, Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração
seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado,
no interesse ou benefício da sua entidade.
965
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 424.
966
Neste trabalho não será utilizado o termo “lixo”, por se tratar de palavra não técnica.
Os rejeitos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, são os resíduos sólidos
que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que
não a disposição final ambientalmente adequada (art. 3º, XV).
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complexo e dinâmico. Algumas atividades humanas,
relacionadas à produção ou
ao consumo, podem
desestabilizar o sistema. Nas últimas décadas, o crescimento
exponencial da população, as fontes de poluição cada vez
mais numerosas e perigosas, e a exploração excessiva dos
recursos naturais aumentaram, e de forma alarmante, as
pressões sobre o nosso planeta, chegando a potencialmente
ameaçar a própria sobrevivência da espécie humana967.
Em 2010 foi publicada, após quase duas décadas em tramitação no
Congresso Nacional, a Lei nº 12.305 inaugurando a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS). É inegável que este diploma foi um marco para o reconhecimento
da problemática do gerenciamento e os problemas relacionados à destinação
e disposição final ambientalmente adequada respectivamente dos resíduos e
rejeitos.
Tal diploma trouxe alguns importantes avanços, como a menção expressa
do princípio do poluidor-pagador, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos e da logística reversa. Da mesma forma trouxe regras sobre a
responsabilidade pós-consumo, instrumentalizada pela logística reversa.
Serão tratados nos próximos itens algumas peculiaridades de tais
inovações e suas relações com a responsabilidade ambiental prevista em nosso
ordenamento.
2.1 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E A PNRS
O Decreto Federal nº 7.404/2010 regulamentou a PNRS e trouxe importantes
avanços ao Decreto Federal nº 6.514/2008, o qual, por seu turno, dispõe sobre as
infrações administrativas.
Um grave problema enfrentado em diversos países é o tráfico ilegal de
rejeitos. Apenas para fins de ilustração, em 2009, houve caso emblemático no
Brasil. Nesta ocasião, fiscais da Receita Federal encontraram 89 contêineres
distribuídos nos Portos de Santos (SP) e do Rio Grande do Sul (RS) e numa
estação alfandegária de Caxias do Sul (RS). A mercadoria importada foi declarada
como plástico para reciclagem, mas, na verdade, tratava-se de mais de 1,7 mil
toneladas de resíduos domiciliares e de serviços de saúde968.
967
CHOQUETTE, Catherine. L’analyse écologique du droit de l’environnement. In MACKAAY,
Ejan; TRUDEAU, Hélène. L’environnement - À quel prix?. Montréal: Éditions Thémis, 1995, p. 5.
Tradução livre do original: “Notre planète, de par ses composantes, constitue un système
complexe et dynamique. Certaines activités humaines, que ce doit au niveau de la production
ou de la consommation, peuvent déstabiliser ce système. Au cours des dernières décennies, la
croissance démographique exponentielle, les sources de pollution, de plus en plus nombreuses
et dangereuses, ainsi que l’exploitation excessive des ressources naturelles on, on effet, accru,
et ce de façon alarmante, les pressions sur notre planète, allant jusqu’á potentiellement menacer
la survie même de l’espèce humaine.”
968
Valor Econômico, “Lixo começa a ser devolvido ao Reino Unido na segunda-feira”, 24
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Como explica Édis Milaré, os países economicamente mais desenvolvidos
por possuírem capacidade limitada em seu território para dar destinação final
adequada aos resíduos gerados e também por não estarem dispostos a arcar
com os altos custos de tratamento, recorrem a organizações criminosas para
transferir ilegalmente os seus rejeitos969.
Neste raciocínio, merece destaque a inclusão feita pelo Decreto
Regulamentador da PNRS do artigo 71-A ao Decreto Federal nº 6.514/2008 que
estabelece multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) para a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem
como os resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente,
à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento,
reforma, reuso, reutilização ou recuperação. Certamente as elevadas multas irão
desencorajar o grave problema do tráfico ilegal de lixo no Brasil.
Além desse grande avanço, vale destacar outra inclusão feita pelo
Regulamento da PNRS na subseção de infrações relativas à poluição, dentre
outras, das infrações de “descumprir obrigação prevista no sistema de logística
reversa (...), consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o
referido sistema” e de “deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida
para a coleta seletiva, quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço
público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos”, com multas que variam
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Em relação aos consumidores, o Regulamento da PNRS acrescentou
dispositivo no Decreto Federal nº 6.514/2008 para estabelecer que no caso de
descumprimento das obrigações previstas nos sistemas de logística reversa e
de coleta seletiva, os consumidores estarão sujeitos à penalidade de advertência
e no caso de reincidência no cometimento da infração poderá ser aplicada a
penalidade de multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00
(quinhentos reais). É de se ressalvar que tais multas podem ser convertidas em
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
A imposição de sanções administrativas aos consumidores relacionadas
à logística reversa, não resolve o problema da educação ambiental e da
internalização de comportamentos positivos da população, mas certamente
é uma forma didática de desencorajar atitudes que prejudiquem ou dificultem
o retorno do resíduo ao fabricante ou importador, bem como uma forma de
penalizar os infratores.
2.2 RESPONSABILIDADE CRIMINAL E A PNRS
A Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece em seu
de julho de 2009. Disponível em < http://www.valor.com.br/arquivo/627067/lixo-comeca-serdevolvido-ao-reino-unido-na-segunda-feira>. Acesso em 01/04/2015.
969
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013. p. 1191.
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artigo 68 o tipo penal de “deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de
fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental” com a previsão
de pena de detenção, de um a três anos, e multa.
A PNRS, por seu turno, estabelece, em seu artigo 52, que a observância
de determinados dispositivos estabelecidos na PNRS é considerada obrigação
de relevante interesse ambiental para efeitos do artigo 68 da Lei de Crimes
Ambientais supracitada, sem prejuízo das sanções cabíveis nas esferas
administrativa e criminal.
Assim, devem ser entendidos como relevante interesse ambiental:
(i) o dever dos responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos
manterem atualizadas e disponíveis às autoridades competentes informações
completas sobre a implementação e operacionalização dos planos; (ii) o dever
das pessoas jurídicas que operam resíduos perigosos de: manterem registro
atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à
implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos
perigosos; informarem anualmente ao órgão competente do Sisnama sobre
a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob
sua responsabilidade; adotarem medidas destinadas a reduzir o volume e a
periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar
seu gerenciamento; informarem imediatamente aos órgãos competentes sobre a
ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos.
Deve-se apontar que a PNRS incluiu mais duas hipóteses ao tipo penal
previsto no artigo 56970 da Lei de Crimes Ambientais. Desta forma as seguintes
condutas são puníveis com pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa: (i)
o abandono de produtos ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas ao meio
ambiente ou a utilização destes em desacordo com as normas ambientais ou
de segurança e (ii) a manipulação, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, reutilização, reciclagem ou destinação final a resíduos perigosos de
forma diversas da estabelecida em lei ou regulamento.
Como se percebe, o legislador optou por criminalizar determinadas
condutas relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, demonstrando a
importância do tema e confirmando a correlação entre os resíduos sólidos e a
responsabilidade criminal.
2.3 RESPONSABILIDADE CIVIL E A PNRS
Como tratado no item 1 do presente artigo, a responsabilidade civil
ambiental passou por diversas interpretações até chegar à atual interpretação
970
Lei Federal nº 9.605/1998, art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar,
comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com
as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:Pena - reclusão, de um a quatro
anos, e multa.
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mais sofisticada.
Em breve síntese, o Código Civil Brasileiro de 1916 não disciplinava a
proteção ao meio ambiente especificamente. Assim, a responsabilização civil
subjetiva, com base na culpa, era regra aplicável a todo e qualquer tipo de dano,
inclusive às lesões ambientais. Além da culpa, se exigia a prova da conduta, do
dano e do nexo de causalidade.
Em 1981, com a publicação da Lei nº 6.938 (Política Nacional do Meio
Ambiente - PNMA), foi trazida a ideia de que o poluidor seria obrigado a indenizar
ou reparar danos ao meio ambiente e a terceiros independentemente da existência
de culpa971. Tal previsão consolidou o caráter objetivo da responsabilidade
civil ambiental, bastando que se verifique a relação de causalidade (nexo de
causalidade) entre o dano ambiental causado e a atividade exercida para que se
configure o dever de reparar e/ou indenizar. Assim, clara é a aplicação do princípio
da reparação integral para as condutas lesivas ao meio ambiente.
O Código Civil de 2002, mais sofisticado, acresceu a obrigação de reparar
independentemente de culpa “quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem”
972
.
Em relação à reparação dos danos, não se pode olvidar do princípio do
poluidor pagador no âmbito da responsabilidade civil. Tal princípio fortalece a
ideia que aquele que der causa ao dano ambiental deve arcar com os custos da
reparação, bem como com os custos da prevenção em decorrência de possíveis
acidentes ambientais, possibilitando a internalização das externalidades negativas
da atividade potencialmente poluidora. Neste ponto, importante esclarecer que,
conforme entende a Professora Danielle de Andrade Moreira, o princípio do
poluidor-pagador não se limita a uma faceta puramente reparatória, mas também
preventiva e redistributiva973.
É de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
posicionamento de que a responsabilidade civil por danos ambientais é baseada
na teoria do risco integral974. A justificativa para a adoção desta teoria é que:
(...) a recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios
do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca
projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que
o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa
e judicial não passar de aceitável e gerenciável “risco ou
971
Lei Federal nº 6.938/1981, Art. 14, §1º
972
Código Civil de 2002, artigo 927, parágrafo único.
973
MOREIRA, Danielle de Andrade. Princípio do Poluidor Pagador: Origens, Evolução e
Alcance.In: SAMPAIO, Rômulo; LEAL, Guilherme; REIS, Antonio (Org.). Tópicos de Direito
Ambiental: 30 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2011.
974
Resp nº 442.586/SP (2002); Resp nº 578.797/RS (2004); Resp nº 1.114.398/PR (2012);
EDcl Resp nº 1.346.430/PR (2013)., dentre outros.
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custo do negócio”, acarretando o enfraquecimento do
caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo
para que outros, inspirados no exemplo de impunidade
de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado,
imitem ou repitam seu comportamento deletério.975
Já em relação ao caráter solidário da responsabilidade civil ambiental, é
importante entender o conceito amplo de poluidor. De acordo com a PNMA,
poluidor é “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”976.
Isto quer dizer que a recuperação ou o dever de pagamento de indenização
por um eventual dano ambiental pode ser cobrado, em sua integralidade, de
qualquer um que tenha contribuído direta ou indiretamente para sua ocorrência,
independente do seu grau de participação no resultado danoso.
Neste sentido, a tendência nos tribunais brasileiros é a do alargamento
da responsabilização ambiental para incluir todos aqueles que contribuíram de
qualquer forma para a ocorrência de um dano ambiental. O célebre precedente
no STJ, com a relatoria do Ministro Herman Benjamin, estabelece que:
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando
deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa
que façam, quem financia quem façam e quem se beneficia
quando os outros fazem977.
A PNRS expressamente estabelece que a ação ou omissão das pessoas
físicas ou jurídicas que não observarem os preceitos estabelecidos estão
obrigadas a reparar os danos causados, independentemente da existência de
culpa, sem prejuízo da demais sanções cabíveis978.
Vale apontar que a PNRS possui, em sua essência, características
voltadas à prevenção, o que vai totalmente ao encontro do princípio do poluidorpagador e da responsabilidade civil em sua faceta preventiva. Para corroborar
nosso entendimento, basta notar que a PNRS estabelece que a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem como um de seus objetivos a
redução da geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e
os danos ambientais.
Feitas estas breves reflexões sobre os reflexos da PNRS na
responsabilidade administrativa, criminal e civil em matéria ambiental, trataremos
da responsabilidade pós-consumo.

975
STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 14/08/2012, publicado em 09/05/2013.
976
Lei Federal nº 6.938/1981, art. 3º, inciso IV.
977
STJ, REsp 1071741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/03/2009, DJe 16/12/2010.
978
Lei Federal nº 12.305/2010, Art. 51.
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO
Analisando os desdobramentos da lógica do consumo, Hansen explica
que “tudo passa (...) a ser descartável, dos produtos às relações, das pessoas
ao meio ambiente. Assume-se uma cultura do substituível, do supérfluo.”979
Certamente os problemas relacionados aos resíduos e rejeitos oriundos deste
consumo é um grande problema a ser enfrentado na ótica da responsabilidade
ambiental. Ressalte-se que faz-se referência também aos bens consumíveis, já
que estes, na maioria das vezes, são envoltos de embalagens descartáveis.
Numa sociedade de risco980 os principais problemas criados são
originados pelo próprio desenvolvimento tecnológico, econômico e industrial.
O grande perigo desta sociedade do século XXI é que ocorra o fenômeno da
irresponsabilidade organizada, a qual “representa com clareza exatamente a
ineficácia da produção e proliferação normativa em matéria de proteção do meio
ambiente, como instrumentos para o enfrentamento da crise ambiental (...)”981
Desta forma, deve-se interpretar a publicação da PNRS como um avanço
legislativo no que tange a normatização e regulamentação de um tema tão
importante para a sociedade de risco do século XXI, devendo ser lida como um
mecanismo para afastar a nefasta irresponsabilidade organizada.
Vale ressaltar que, antes da publicação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, a responsabilidade pela destinação dos resíduos consumidos já existia de
maneira esparsa para determinados resíduos de significativo impacto ambiental,
tais como embalagens de agrotóxicos (Lei Federal nº 7.802/89), óleo lubrificante
(Resolução CONAMA nº 362/2005), pilhas e baterias (Resolução CONAMA nº
401/2008) e pneus inservíveis (Resolução CONAMA nº 416/2009).
Mesmo sem considerar essas normas específicas para determinados
produtos, já era possível, antes da PNRS, a responsabilização pós-consumo, seja
pelo licenciamento ambiental982, seja pela responsabilidade civil ambiental no
caso danos oriundos da destinação ambientalmente inadequada dos resíduos.
Todavia, inegável reconhecer a importância da PNRS para a sistematização
do regramento a respeito da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos,
bem como das responsabilidades dos geradores de resíduos e daqueles que
participam de alguma forma do ciclo de vida dos produtos.
979
HANSEN, Gilvan Luiz. A sociedade de consumo e o paradoxo da proteção ambiental.
In FLORES, Nilton Cesar (Organizador). A sustentabilidade ambiental em suas múltiplas faces.
Campinas, SP: Millennium Editora, 2012, p. 315
980
Conceito sociológico trazido por Ulrich Beck em seu livro “Sociedade de risco: rumo a
uma outra modernidade.” (publicado em 1998 na Alemanha).
981
LEITE, José Rubens de Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade
de Risco. 1. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 13.
982
Neste caso, considerando a vertente preventiva do licenciamento ambiental, sobretudo
na análise dos impactos ambientais nos estudos apresentados no decorrer do processo
administrativo da licença.
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Não é difícil compreender que “todos os problemas ambientais são
relacionados ao consumo: poluição do ar, água, solo, sub-solo, degradação
vegetal, abate de animais, etc. E a grande questão que se coloca é a educação
e conscientização do próprio consumidor”983. Nesse ponto, outro avanço foi que
a PNRS estabeleceu como um de seus instrumentos a educação ambiental984 e
trouxe claramente como seus objetivos, nesta ordem, a não geração, a redução,
a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Acertou a PNRS na
medida em que o principal problema que já vem sendo enfrentado há muitas
décadas e que, sem dúvida, será o grande desafio para este século é a não
geração e a redução de resíduos.
Vale ressaltar que outra vertente da responsabilidade pós-consumo é o
estímulo a melhorias nos próprios produtos e embalagens, de forma a incentivar
o design ecológico e a consequente redução de resíduos.
A logística reversa, como definida no Decreto Regulamentador da PNRS,
é o conjunto de ações e procedimentos que viabilizam a coleta, armazenagem e
retorno dos materiais aos ciclos produtivos, seja para reaproveitamento (reuso
ou reciclagem), seja para descarte ambientalmente adequado.
A PNRS estabelece que os fabricantes, importadores, distribuidores de
determinados produtos são obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa985. Tais produtos não foram escolhidos por acaso, mas sim devido
a sua complexidade e os problemas relacionados à sua disposição final. São eles:
agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; pilhas e baterias; pneus;
óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e produtos eletroeletrônicos e seus
componentes.
Os sistemas de logística reversa devem ser implementados e
operacionalizados por meio de acordos setoriais, regulamentos ou termos de
compromisso. Até a data da conclusão do presente artigo, só foram assinados e
publicados dois acordos setoriais: o de lâmpadas fluorescentes de vapor sódio e
mercúrio e de luz mista e o de embalagens plásticas de óleo lubrificante.
Para o funcionamento da logística reversa, a PNRS trouxe uma série
de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Tais atribuições
visam a minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem
como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
983
FILOMENO, José Geraldo Brito. Consumo, Sustentabilidade e o Código de Defesa do
Consumidor. In MARQUES, José Roberto (Organizador). Sustentabilidade e temas fundamentais
de direito ambiental. Campinas, SP: Millennium Editora, 2009, p. 274.
984
Lei Federal nº 12.305/2010. art. 8º, inciso VIII.
985
Lei Federal nº 12.305/2010, art. 33.
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decorrentes do ciclo de vida dos produtos. Essas atribuições receberam o nome
de “responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”.
Por ciclo de vida do produto estão as etapas que envolvem o
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o
processo produtivo, o consumo e a disposição final.
Desta forma, os consumidores efetuam a devolução após o uso aos
comerciantes ou distribuidores dos produtos e das embalagens. Estes por sua
vez efetuam a devolução aos fabricantes e importadores, que por fim darão a
destinação ou disposição final ambientalmente adequada dos resíduos ou rejeitos
respectivamente após o consumo. A escolha dessas atribuições busca inverter o
caminho que um produto faz para chegar ao consumidor.
O próprio conceito ciclo de vida do produto deixa claro que o produto irradia
efeitos até a sua disposição final adequada, o que justifica a atribuição final dos
fabricantes e importadores de serem responsáveis pela destinação ou disposição
final ambientalmente adequada dos resíduos ou rejeitos respectivamente após o
consumo, internalizando os custos da inserção do produto na cadeia de consumo.
Neste ponto, a PNRS fez um corte na responsabilidade do gerador de
resíduos sólidos domiciliares ao estabelecer que “o gerador de resíduos
sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a
disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33,
com a devolução.”986 Tal dispositivo busca alterar o entendimento dominante da
responsabilidade objetiva em matéria ambiental ao eximir a o gerador de resíduos
domiciliares de responsabilidade após a disponibilização adequada para a coleta
ou após a devolução do resíduo.
3.1
ANÁLISE
DE
JULGADOS
PARADIGMÁTICOS
RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO

SOBRE

A

Como caso paradigmático, não é possível olvidar de importante decisão,
em 2002, pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). Trata-se do acórdão nº
118.652-1987, em que o Tribunal apreciou apelação em ação civil pública promovida
por uma associação, denominada Habitat – Associação de Defesa e Educação
Ambiental, em defesa de interesse difuso ao equilíbrio do meio ambiente, em
face da empresa de refrigerantes, tendo em vista o engarrafamento de suas
bebidas em embalagens plásticas. A Associação pleiteou obrigações de fazer
como a suspensão do comércio das embalagens PET, realização de campanhas
publicitárias a fim de difundir a ideia do recolhimento dessas embalagens,
apresentação de um cronograma para substituição do plástico e recolhimento de
suas embalagens em parques, praças, dentre outros locais inadequados.
Em 1ª instância, decidiu-se pela improcedência do pedido, vez que, no
986
Lei Federal nº 12.305/2010, art. 28.
987
TJPR, Apelação Cível 118.652-1, Rel. Des. IVAN BORTOLETO, OITAVA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 05/08/2002, DJe 26/08/2002.
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entendimento da juíza, a empresa de refrigerantes só poderia ser responsabilizada
pelo lançamento de embalagens dos seus produtos na natureza caso restasse
comprovada a sua culpa, ou dolo exclusivo pela degradação ambiental resultante.
Inconformada, a Associação apelou e o TJ-PR, à unanimidade de votos, deu
provimento parcial ao apelo, condenando a empresa nas seguintes obrigações
de fazer: (i) recolher suas embalagens PET, após o consumo, em parques, praças
ou, alternativamente, (ii) adotar procedimentos de reutilização e recompra de,
no mínimo, 50% das garrafas PET que produzir anualmente a fim de dar-lhes
destinação final ambientalmente adequada.
Ademais a decisão condenou a apelada a dar início imediato à campanha
publicitária na divulgação de mensagens de combate ao lançamento inadequado
de lixo plástico no meio ambiente, além de destacar, em suas embalagens,
advertências quanto aos riscos ambientais advindos do descarte inadequado.
Em âmbito federal, igualmente imprescindível citar que, em 18 de agosto
de 2014, foi publicado acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)988 que reconheceu expressamente a responsabilidade pós-consumo de
fabricantes de produtos potencialmente poluidores.
O precedente é fruto de ação civil pública proposta em 2004 contra uma
fabricante de refrigerantes, que, originariamente, foi julgada improcedente. O
tribunal de origem, contudo, deu parcial provimento à apelação da autora (uma
associação de defesa e educação ambiental), aplicando a responsabilidade pósconsumo no caso de “produtos de alto poder poluente”, como as embalagens
plásticas.
Diante do recurso especial interposto pela fabricante, o STJ foi provocado
a analisar a questão, e decidiu pelo provimento ao recurso para manter a
responsabilização da fabricante pelos danos ambientais decorrentes do descarte
irregular das garrafas PET que envasam seu produto. Assim, a fabricante seria
obrigada, dentre outras obrigações, recolher as embalagens abandonadas por
consumidores em ruas, córregos ou qualquer outro lugar impróprio, além de
implementar campanha publicitária com o fim de difundir a ideia de recolhimento
de tais embalagens.
A esse respeito, é de se registrar que foi suscitada questão de ordem
durante a sessão de julgamento, relacionada à eventual submissão do assunto
à Segunda Seção ou à Corte Especial, dada a relevância do precedente e suas
consequências econômicas. Entretanto, a questão não foi levada à frente, sob o
entendimento de que a decisão apenas reforça assunto já legislado.
Interessante notar que no julgado do TJ-PR, oito anos antes de ser publicada
a PNRS, entendeu ser perfeitamente possível responsabilizar a fabricante de
refrigerante (bem consumível) pela destinação dos resíduos remanescentes
(embalagens). Este julgado corroborou o explicado no item 3 deste trabalho, na
988
STJ, REsp 684.753/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 04/02/2014, DJe 18/08/2014.

390

391

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

medida em que antes mesmo da PNRS o nosso ordenamento jurídico já previa
instrumentos para a aplicação da responsabilidade pós-consumo.
A consagração deste entendimento pelo STJ em 2014 demonstra o
amadurecimento da Corte e da legislação no trato da questão da destinação
ambientalmente adequada dos resíduos, evidenciando que apesar de ser
um desafio para a sociedade lidar com a geração de resíduos e rejeitos os
mecanismos existentes de responsabilidade ambiental poderão ter papel crucial
para o estímulo de condutas mais atentas e preocupadas com as questões
relacionadas aos resíduos.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 A disposição final adequada de resíduos é um grande problema do
século XXI, sobretudo numa sociedade industrial consumista. A PNRS tratou das
três esferas da responsabilidade ambiental com o objetivo de encorajar condutas
voltadas para a prevenção de danos e punição de condutas irregulares, a luz do
princípio do poluidor-pagador.
4.2 A responsabilidade ambiental nas esferas administrativa e criminal
obteve avanços com a PNRS tendo em vista a inclusão de tipos penais e
infrações administrativas específicas relacionadas à logística reversa. Tal fato
deve ser interpretado como um mecanismo para se evitar o fenômeno da
irresponsabilidade organizada.
4.3 A PNRS confirma a incidência da responsabilidade civil não só no
seu aspecto punitivo, mas também no preventivo. O alargamento do conceito
de poluidor indireto na jurisprudência vai ao encontro do que é estabelecido na
PNRS, já que há atribuições e responsabilidades a todos os envolvidos no ciclo
de vida dos produtos.
4.4 A incidência da responsabilidade pós-consumo era possível, antes da
publicação da PNRS, por meio da aplicação da responsabilidade civil ambiental.
Todavia, é inegável que a PNRS sofisticou a responsabilidade pós-consumo, ao
introduzir o mecanismo de responsabilidade compartilhada e de logística reversa
obrigatório para determinados resíduos.
4.5 A responsabilidade pós-consumo já possuía aplicação prática antes da
PNRS. Em 2002, o TJ-PR se pronunciou sobre a responsabilização do fabricante de
refrigerantes pelo descarte irregular de garrafas PET. Em 2014, em consonância
com os avanços legislativos, o STJ optou por manter a responsabilidade de
fabricante de refrigerantes em caso semelhante.
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9. JUSTIÇA AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS:
RESSIGNIFICAÇÃO E EMPODERAMENTO DOS
CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E
RECICLÁVEIS989
CAROLINA CORRÊA MORO
Bacharela pela Faculdade de Direito da USP. Mestranda pela Faculdade de
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1. INTRODUÇÃO
[...] esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui
catar lenha. Parece que vim ao mundo predestinada a catar. Só
não cato a felicidade.990

As artes têm o poder de refletir e problematizar a realidade social em
que estamos inseridos. Trazer à baila a obra de Carolina Maria de Jesus, cujo
centenário foi celebrado em 2014, é a motriz do presente trabalho para encararmos
a questão dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Isso porque ela,
mulher, negra e, por grande parte de sua vida, moradora da favela do Canindé, na
zona norte da capital paulista, trabalhava como catadora e registrava o cotidiano
da comunidade em cadernos que encontrava no lixo991.

989
Esta tese foi produzida no âmbito das atividades da Clínica de Direito Ambiental Paulo
Nogueira Neto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (CPaNN/FDUSP), grupo
de extensão credenciado junto ao Departamento de Direito Civil e orientado pela Professora
Associada Patrícia Faga Iglecias Lemos.
990
JESUS, Carolina Maria da. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Francisco
Alves, 1960, p. 81.
991
MACIEL, Camila. Brasil lembra centenário de escritora que definiu favela como quarto
de despejo. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/brasil-lembracentenario-de-escritora-que-definiu-favela-como-quarto-de>. Acesso em: 06 abr. 2015.
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Encarando toda sorte de problemas socioambientais em uma época
que ainda eram incipientes as discussões sobre enfrentamento de problemas
urbanísticos por meio de instrumentos jurídicos, a poetisa escreveu na década
de 1960 que “a favela é o quarto de despejo de uma cidade”.
Essa frase é metaforicamente poderosa porque, em primeiro lugar,
evidencia as relações de exclusão espacial vivenciadas pelas populações
habitantes das áreas periféricas e, em segundo lugar, ao utilizar a palavra
“despejo” (substantivo para ato de lançar dejetos, rejeitos, lixo), remete tanto
à significação social que os catadores estão submetidos quanto à significação
jurídica que os resíduos tiveram por muitos anos.
Diante disso, abordaremos, inicialmente, o quadro fático relacionado à
geração de resíduos sólidos no país e de que modo isso se relaciona com o
movimento por justiça ambiental. Tendo esse arcabouço delineado, passaremos
a discutir os instrumentos jurídicos disponíveis para lidar com essas questões,
principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, apresentados esses
pontos, discorremos sobre os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis, a
fim de lhes conferir status de agentes socioambientais.
2. INJUSTIÇA AMBIENTAL: CONSUMO INSUSTENTÁVEL NO AMBIENTE
URBANO E GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) assevera o
paulatino desenvolvimento da economia brasileira que se demonstra por meio de
um Produto Interno Bruto crescente.992 Aliado a isto, segundo dados da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), deflagra-se um aumento nas despesas com consumo das
famílias brasileiras nos últimos anos.993
Outro dado relevante é o apresentado pelo Panorama dos Resíduos
Sólidos no Brasil de 2013 da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). 994 O estudo alerta para o aumento
de 4,1% na geração de resíduos sólidos urbanos de 2013 em relação ao ano
anterior, enquanto a taxa de crescimento populacional no país foi de 3,7%.
A equação é bastante simples: o desenvolvimento de uma nação
implica na ampliação do mercado consumidor, o que, por sua vez, tem como
consequência o incremento na produção de resíduos sólidos. Trata-se, portanto,
992
REIS, Eustáquio et al., 2003. Contas Nacionais. Brasil: Tabela População, Produto Interno
Bruto, Produto Interno Bruto - per capita - e deflator implícito do Produto Interno Bruto, 1901/2000
In: Estatísticas do Século XX. Rio de Janeiro : IBGE, 2007. Disponível em: <http://seriesestatisticas.
ibge.gov.br/series.aspx?no=1&op=2&vcodigo=SCN5 1&t=produto-interno-bruto-pibbrvaloresreal>. Acesso em: 04 abr. 2015.
993
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.
gov.br/series.asp
x?no=11&op=2&vcodigo=SCN31&t=despesa-consumo-familiasbr-valorescorrentes>. Acesso em: 04 abr. 2015.
994
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS
ESPECIAIS (ABRELPE). Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2013. São Paulo: ABRELPE, 2013.
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de fenômeno circular inerente ao modelo de vida adotado em nossa sociedade
capitalista. Nessa esteira, Besen e Jacobi apontam como fator principal para o
crescimento na produção dos resíduos a produção e o consumo insustentáveis,
além de outros, como a concentração da população nas cidades e o processo de
industrialização.995
Além dessa lógica inerente ao processo de desenvolvimento, é notória a
intensa desorganização da urbanização no caso brasileiro. Os centros urbanos,
locais em que se produzem resíduos em grande escala, se expandiram sem
planejamento, fato que concorreu e concorre para o agravamento dos problemas
ambientais urbanos. Reflexo desse quadro de despreparo institucional é o fato de
que, em 2008, metade dos municípios brasileiros terem seus resíduos urbanos
destinados a lixões.996
Os impactos decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos abrangem
desde a própria saúde humana, passando pela degradação do solo, contaminação
dos recursos hídricos, proliferação de vetores, e principalmente, para os fins
desse artigo, a catação de materiais reutilizáveis e recicláveis em condições
precárias.997
Ao analisarmos a estrutura das nossas cidades, facilmente notamos a
segregação do espaço físico e a distribuição desigual dos impactos da má gestão
dos resíduos. As populações mais pobres ficam às margens da sociedade: há
uma grande carência de serviços públicos onde vivem e, por conseguinte,
essas populações têm pouco acesso aos aparelhos estatais incumbidos de lhes
prestarem assistência. É justamente nessas áreas que a maioria dos catadores
de materiais recicláveis se concentra.998
Interessante notar que a raiz do movimento por justiça ambiental norteamericano se encontra justamente nas reivindicações político-sociais contra a
gestão inadequada de resíduos perigosos, estes sistematicamente depositados
sem cuidado ambiental nas regiões periféricas das cidades. Parcelas urbanas,
conforme nos leciona Acserald, geralmente habitadas pelas populações mais
socioeconomicamente vulneráveis.999
995
BESEN, Gina Rizpah; JACOBI, Pedro R.. Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos na Região
Metropolitana de São Paulo: avanços e desafios. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 90-104,
abr./jun. 2006 p. 91
996
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos
Urbanos: Relatório de Pesquisa. Brasília: IPEA, 2012, p. 29. Disponível em: <http://www.ipea.gov.
br/agencia/ images/stories/PDFs/relatorio_pesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.
pdf>. Acesso em: 04 abr. 2015.
997
BESEN, Gina Rizpah; JACOBI, Pedro R.. Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos na Região
Metropolitana de São Paulo: avanços e desafios. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 90-104,
abr./jun. 2006 p. 91
998
COSTA, Reinaldo Pacheco da. Os catadores e as cidades. Estudos avançados, São
Paulo , v. 28, n. 81, Agosto 2014 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40142014000200022&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 abr. 2015.
999
ACSERALD, Henri. Justiça ambiental e a construção social do risco. Desenvolvimento e
Meio Ambiente, Editora UFPR, n. 5, jan./jun, 2002, p. 46-60.
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Deve-se ressaltar que esse princípio ou ideal de justiça ambiental tem
se fortalecido no contexto global de crise ecológica. Ele está intimamente
relacionado a uma sociedade desigual em parâmetros de qualidade ambiental,
na qual determinados grupos sociais suportam uma parcela desproporcional
das externalidades ambientais negativas resultantes da produção.1000 A justiça
ambiental atua, então, no tratamento da situação de distribuição não equânime,
tanto geográfica quanto social dos problemas ambientais.1001
No contexto da gestão dos resíduos sólidos, essa desigual distribuição
dos problemas ambientais se revela latente, pois, geralmente os aterros e lixões
se localizam em regiões periféricas das cidades, que tendem a afetar mais
diretamente a população carente. A gestão dos resíduos no Brasil tem como
pano de fundo a atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. A
despeito da importância histórica dessa categoria e do vagaroso reconhecimento
do trabalho por eles desempenhado, ainda hoje eles padecem de condições de
trabalho insalubres, muitas vezes mal remuneradas e totalmente sujeitas às
variações do mercado. Além disso, os serviços de coleta de resíduos tendem
a ser mais precários nas regiões mais pobres e periféricas1002, surgindo, daí, a
necessidade de se valer do princípio da justiça ambiental para o tratamento do
tema, conforme se debaterá mais detidamente supra.
A partir desse cenário, cumpre também examinar os termos normativos do
ordenamento pátrio. O que se tem hoje em dia é um conjunto de responsabilidades
e deveres atribuídos ao cidadão consumidor na gestão do resíduo. A Política
Nacional de Resíduos Sólidos, conforme será abordado abaixo, é instituída por
uma Lei, que pela sua própria natureza deve ser aplicada a todos sem distinções.
Entretanto, a Lei não leva em consideração a disparidade social, mas sim impõe
responsabilidades comuns a indivíduos em condições diferentes. Como exigir
a participação na logística reversa daqueles que não são providos de coleta de
lixo, tão pouco seletiva, e que moram a quilômetros de distância de Pontos de
Entrega Voluntária de Resíduos (PEVs)? A ideia de justiça ambiental não pode ser
dissociada da ideia de justiça social. Se as obrigações devem ser as mesmas para
todos, as condições de todos para cumpri-las devem ser igualmente equiparadas.
A partir dessas considerações, a complexidade do gerenciamento dos
impactos ambientais no espaço urbano fica evidenciada, situação da qual
decorrem injustiças ambientais. Cumpre, doravante, examinar de que maneira

1000
LAURIS, Édis. Mobilização Jurídica versus Mobilização Social: uma abordagem a partir
da justiça ambiental. Revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ano 4, jul/dez de
2011. pp. 55 - 74.
1001
ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais - o caso do movimento por justiça
ambiental. Estudos avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pi d=S0103-40142010000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso
em: 30 mar. 2015.
1002
JACOBI, Pedro R.; BESEN, Gina Rizpah. Gestão de Resíduos Sólidos na região
metropolitana de São Paulo: avanços e desafios. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 90-104,
abr./jun. 2006
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o conjunto normativo que tutela a governança dos resíduos sólidos no Brasil
regulou o tema.
3. POLÍTICA NACIONAL E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
O tema dos resíduos sólidos é objeto de preocupação de toda a sociedade,
afetada de inúmeras maneiras com a ocorrência de políticas inadequadas e
falta de planejamento a médio e longo prazo. E, na esteira dos movimentos
institucionais para remodelar padrões de produção e consumo no atual estágio de
desenvolvimento, a edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por
meio da Lei nº 12.305/2010, faz jus a esses anseios e disponibiliza um conjunto
de princípios e ações que devem nortear a atuação dos governos na problemática
da gestão dos resíduos sólidos.1003
Observa-se que houve a preocupação em manter a harmonia dos
instrumentos da PNRS com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), prevista
na Lei nº 6.938/19811004. Devem ser perseguidos, dessa forma, os princípios
da prevenção e da precaução, além do estabelecimento de instrumentos que
respaldem os princípios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor, sempre
levando em consideração as variáveis ambiental, social, cultural, econômica,
tecnológica e de saúde pública, além de priorizar a cooperação e participação
entre todos os atores da sociedade.
Dentre outros aspectos, a referida lei federal propõe uma ressignificação
da classificação dos resíduos sólidos, não mais os encarando como meros
objetos abandonados ou então limitando o alcance da definição de resíduo às
características físicas e à origem do produto. Há, no novo diploma, a inclusão
da função econômica e socioambiental, tendo em vista os interesses gerais da
gestão adequada dos resíduos sólidos, com a geração de emprego e renda e a
promoção da cidadania e da sustentabilidade.
Não obstante, há o reconhecimento do interesse público envolvido
na resolução desses problemas, conferindo ao resíduo sólido uma natureza
juspublicista1005, o que se revela essencial para que o Poder Público e a coletividade
assegurem a efetividade da proteção ambiental, consubstanciada no artigo 225
da Constituição Federal de 1988.
É partindo desse axioma, a ressignificação dos resíduos sólidos enquanto

1003 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1157.
1004 Importante destacar que, conforme Bessa Antunes, a PNRS é “parte integrante da
Política Nacional do Meio Ambiental, devendo ser implementada de forma articulada com a
Política Nacional de Educação Ambiental, prevista na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com a
Política Federal de Saneamento Básico, estabelecida pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005, dentre outras” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 15.
ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1013).
1005 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós consumo, 3.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 95.
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bens socioambientais1006, e considerando o atual contexto econômico e cultural
do país, que a PNRS estabelece os seus princípios e traz novas figuras ao
ordenamento jurídico nacional. Assim, temos que, por exemplo, a PNRS se
baseia na premissa da não geração de resíduos, devendo ser observada uma
ordem de prioridade sobre a redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
3.1. COMPARTILHANDO RESPONSABILIDADES E EMPODERANDO ATORES
SOCIAIS
A figura mais inovadora reside na definição das responsabilidades dos
agentes envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, desde o momento da
produção e colocação do produto no mercado até o descarte pelo consumidor
final e a necessária destinação final ambientalmente adequada. O artigo 3º da
PNRS é expresso ao estabelecer responsabilidades para todos os agentes que
participam do ciclo de vida do produto, que serão individualizadas e encadeadas
por meio de regulamentos, acordos setoriais e/ou termos de compromisso
firmados entre o poder público e o setor empresarial.
Lemos esclarece que esse compartilhamento se dá por meio da divisão
da gestão de riscos inerentes à governança dos resíduos sólidos entre grupos
de atores. Os principais grupos de gestores são estabelecidos no artigo 5º da
PNRS: fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
Cada um desses grupos é responsabilizado por determinadas atividades, que vão
desde a própria concepção do design ecológico dos produtos, passando pelo
acondicionamento dos resíduos, entrega para triagem, reciclagem e assim por
diante. Para Paulo Affonso de Leme Machado, a definição dos atores responsáveis
teve como parâmetro o ciclo de vida dos produtos, ou seja, todos aqueles que
participam desse ciclo devem desempenhar determinados papéis.1007
De acordo com Araújo, a responsabilidade compartilhada será determinante
nos casos dos produtos que gerem resíduos de forma difusa e cuja gestão já se
mostrava complexa.1008 Isso porque, com o advento desse regramento explícito,
1006 Nesse sentido, Lemos dispõe que “temos que entender a configuração do chamado
bem socioambiental, buscando analisar a natureza jurídica dos resíduos pós-consumo. [...] A atual
concepção do meio ambiente como direito fundamental de terceira geração impõe uma nova
interpretação do direito de propriedade e da sua função socioambiental” (LEMOS, Patrícia Faga
Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós consumo, 3. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 87).
1007 MACHADO, Paulo Affonso de Leme. Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
In: JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Política Nacional,
Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Barueri: Manole, 2012, pp. 39-56.
1008 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins; ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de.
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. In. Política Nacional, Gestão e
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Arnaldo Jardim; Consuelo Yoshida; José Rubens Morato
Leite [org.] pp. 57-77. Barueri: Manole, 2012. p. 70
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há uma maior capacidade de estruturação e implementação dos sistemas de
logística reversa e demais instrumentos necessários para tornar a gestão
dos resíduos sólidos viável do ponto de vista econômico, social e ambiental.
Entendemos que tal instrumento normativo é, se posto em prática de forma
sustentável, uma maneira efetiva de se lidar com as injustiças ambientais geradas
pela má gestão dos resíduos, podendo-se dizer, inclusive, que a responsabilidade
compartilhada internaliza o ideário da justiça ambiental.
A PNRS trabalha com uma série de outros atores, além dos estabelecidos
enquanto gestores de risco. O diploma legal ora os encadeia de maneira mais
sistematizada, como no caso dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis,
que serão analisados de forma mais aprofundada a seguir, ora de forma esparsa,
como o Poder Público de forma ampla e a coletividade (artigo 7º), dentre outros.
Sem esgotar em absoluto os contornos jurídicos da responsabilidade
compartilhada, objetivamos demostrar a opção da PNRS de colocar em prática
a previsão constitucional de que todos têm direito e são responsáveis pela
qualidade do meio ambiente. A definição de responsabilidades individualizadas e
encadeadas, bem como o engajamento dos atores interessados na construção e
efetivação das políticas públicas de gestão dos resíduos, parece-nos o caminho
adequado para a governança dos resíduos sólidos.
3.2. COORDENANDO INTERESSES: ACORDOS SETORIAIS DE LOGÍSTICA
REVERSA
Os acordos setoriais são instrumentos previstos na PNRS, como uma
das três alternativas para a implementação da logística reversa de resíduos
sólidos, ao lado dos termos de compromisso e da possibilidade de um decreto
regulamentador. Eles são caracterizados por um contrato firmado entre o poder
público e um ou mais setores: fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto.
Atualmente, os sistemas de devolução e destinação adequada dos resíduos
estão sendo implementados principalmente por meio de acordos setoriais, nos
quais as associações e sindicatos assumem uma cadeia de responsabilidades de
ações para a implementação de etapas da logística reversa, de forma acordada
com o Ministério do Meio Ambiente.
Na elaboração dos acordos deve-se buscar a priorização da inclusão
dos catadores nos sistemas de logística reversa propostos. As cooperativas
seriam inseridas nas etapas de triagem e de preparo do resíduo coletado para
o encaminhamento às recicladoras. Entretanto, tal inclusão encontra barreiras
significativas.
Na proposta de acordo atinente aos resíduos eletroeletrônicos, por
exemplo, defende-se a exclusão dos catadores, uma vez que estes resíduos
implicam em riscos à saúde destes trabalhadores que, geralmente, não possuem
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o adequado treinamento para a manipulação de substâncias tóxicas encontradas
no interior desta classe de resíduos. É o que também se verifica nos acordos
referentes a medicamentos e a óleos lubrificantes.
Ou seja, a falta de capacitação e instrução dos catadores acaba sendo
um empecilho para a inclusão no âmbito dos acordos setoriais. Por outro lado,
para as embalagens plásticas, o cenário dos catadores é visto com outros olhos.
Pelo fato das embalagens plásticas não gerarem riscos iminentes à saúde dos
catadores, o grupo está sendo inserido na proposta de acordo setorial com
prioridade1009.
Mesmo com a inclusão de forma selecionada e restrita, o que se vê é
um avanço na inclusão dos catadores em sistemas formais de reciclagem de
resíduos. Entretanto, os dados abaixo apresentados irão indicar que os avanços
ainda são extremamente embrionários diante da expressividade em números
das cooperativas e dos profissionais deste ramo.
A inclusão em sistemas formais deve ser repensada para outros sistemas
igualmente expressivos, para além dos acordos setoriais. Seja qual for o sistema,
a prioridade deve ser a de capacitação e de instrução. O desenvolvimento cultural
e as melhores condições sociais atribuídas aos catadores devem ser objetivos
em comum à inclusão no mercado econômico.
4. CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS NA
POLÍTICA NACIONAL RESÍDUOS SÓLIDOS
Considerando as premissas estabelecidas, temos que o problema dos
resíduos sólidos deriva do consumo e produção insustentáveis de nossa sociedade
do consumo, de modo que a gestão dos resíduos é complexa e gera injustiças
ambientais. Em segundo lugar, temos que a PNRS estabeleceu princípios,
diretrizes e instrumentos para lidar com o problema de forma compartilhada e
participativa. Logo, os catadores de materiais recicláveis assumem um relevante
papel nesse arranjo.
O processo histórico de construção da PNRS no Congresso Nacional
levou cerca de vinte anos1010 e contou com o embate de inúmeras forças sociais,
o que demonstra a intimidade que a política e os instrumentos de gestão de
resíduos sólidos devem guardar para com os preceitos da justiça ambiental. Prova
disso é o papel assumido nesse processo político pelos catadores de materiais
recicláveis, categoria marginalizada no contexto brasileiro e que pelo histórico
papel desempenhado na gestão ambiental de resíduos atuou ativamente na
construção da PNRS e ganhou importante destaque em seu texto.1011
1009 GOVERNO aprova propostas de acordos setoriais de logística reversa. Disponível
em:
<http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/07/governo-aprova-propostas-de-acordossetoriais-de-logistica-reversa>. Acesso em: 06 abr. 2015.
1010
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 15. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1006.
1011
MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (MNCR).
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Segundo dados produzidos pelo Ministério do Meio Ambiente1012, os
catadores de materiais recicláveis constituem um grupo significativo de atores
na gestão de resíduos sólidos. Dentre os dados levantados, pode-se destacar o
seguinte: (i) existem hoje cerca de 400 a 600 mil catadores no Brasil; (ii) existem
ao menos 1100 organizações coletivas de catadores em funcionamento no país;
(iii) entre 40 e 60 mil catadores participam de alguma organização coletiva, isto
representa apenas 10% da população total de catadores; (iv) 27% dos municípios
declararam ao IBGE ter conhecimento da atuação da catadores nas unidades de
destinação final dos resíduos; (v) 50 % dos municípios declararam ao IBGE ter
conhecimento da atuação de catadores em suas áreas urbanas; (vi) cerca de
60% das organizações coletivas e dos catadores estão nos níveis mais baixos
de eficiência; (vii) a renda média dos catadores, aproximada a partir de estudos
parciais, não atinge o salário mínimo, alcançando entre R$ 420,00 e R$ 520,00;
(viii) a faixa de instrução mais observada entre os catadores vai de 5a a 8a série.
Os catadores de materiais recicláveis já desempenhavam, na prática,
atribuições na gestão urbana dos resíduos. No entanto, o desenvolvimento da
atividade de catação de materiais está envolto em uma série de fatores geradores
de injustiça ambiental que precisão ser encarados. Cabe, portanto, o exame do
tratamento normativo dispensado a esses importantes agentes, bem como a
reflexão sobre os desafios enfrentados na necessária valorização dessa atividade.
4.1. TRATAMENTO NORMATIVO DOS CATADORES
A despeito dos problemas normativos e de implementação da integração
dos catadores no passado, esse movimento social esteve historicamente ligado
à gestão de resíduos sólidos no espaço urbano, contribuindo diretamente para
os altos níveis de reciclagem alcançados pelo Brasil1013, estando a sua atuação,
na maioria das vezes, atrelada aos programas de coleta seletiva do Poder Público
municipal. Nesse tocante, cabe ressaltar que a PNRS estabelece a obrigação
de ampliação dessa parceria também para com o setor privado, por meio da
inserção dos catadores nos acordos setoriais de logística reversa.
As atribuições desempenhadas pelos catadores de materiais reutilizáveis
e recicláveis já haviam sido reconhecidas e regulamentadas em 2002 enquanto
atividades profissionais por meio da Portaria nº 397/02 do Ministério do Trabalho e
Emprego1014. No entanto, foi somente por meio da PNRS em 2010 que a atividade
Política Nacional de Resíduos e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.
In: JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Política Nacional,
Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Barueri: Manole, 2012, pp. 415-436.
1012
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 2012. Disponível
em: <www.sinir.gov.br>. Acesso em: 24 mar. 2013.
1013
DEMAJOROVIC, Jacques; LIMA, Márcia. Cadeia de reciclagem: um olhar para os
catadores. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013.
1014
BORTOLI, Mari Aparecida. Catadores de materiais recicláveis: a construção de novos
sujeitos políticos. Rev. katálysis [online]. 2009, vol.12, n.1, pp. 105-114. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artt ext&pid=S1414-49802009000100013&lng=en&nrm=i
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de catação de materiais recicláveis foi reconhecida como uma atividade de valor
socioambiental.
Segundo Galvão, a inclusão dos catadores na gestão de ciclo de vida
dos produtos constituiu um avanço da legislação ambiental.1015 Além disso,
informa que a inclusão dos catadores foi uma opção para lidar com essa atividade
consolidada, de modo a não excluir do novo sistema de gestão de resíduos
esse grupo de atores.1016 Nesse mesmo sentido, Pereira e Teixeira afirmam que
outro mérito da PNRS, quanto aos catadores, foi a expansão da sua inclusão em
políticas públicas para o âmbito nacional, já que anteriormente isso só ocorria nas
políticas municipais.1017
A PNRS, em seu artigo 7º, XII, dispõe que a integração dos catadores de
materiais recicláveis é um dos objetivos da política nacional de gestão integrada
e gerenciamento de resíduos sólidos, princípio justificador para o tratamento
diferenciado ao setor, sendo que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve,
necessariamente, dispor sobre o estabelecimento de metas associadas à
inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis
e recicláveis (artigo 15, V).
Por essa razão, as associações podem ser beneficiárias de incentivos
fiscais ou creditícios em determinados projetos (artigo 44, II) e têm prioridade
na contratação com o Poder Público (artigo 36, § 1º), sendo tais contratos
dispensados do procedimento de licitação (artigo 24, XXVII da Lei nº 8.666/1993).
Uma das inovações mais relevantes, fruto de intensos debates e lutas
visando o reconhecimento dos direitos dos catadores, diz respeito à participação
desses profissionais, organizados em entidades representativas, no que tange
à elaboração das políticas públicas, sistemas de logística reversa e acordos
setoriais firmados com o setor privado. Inclusive, o Decreto nº 7404/2010, que
regulamenta a PNRS, confere à União a obrigação de estabelecer um programa
voltado especificamente para os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis,
visando à melhoria das suas condições de trabalho e oportunidade de inclusão
social e econômica.
Aspecto relevante da legislação de inclusão dos catadores consiste no
posicionamento do Poder Público enquanto fomentador e principal difusor da
importância da tarefa desempenhada pelos catadores. Exemplo disso é o Decreto
nº 5.940/2006, que impõe a todos os órgãos e entidades da administração pública
so>. Acesso em: 05 abr. 2015.
1015
GALVÃO, Rafael Gianesella. Política Nacional de Resíduos Sólidos e a inserção dos
catadores: análise crítica à luz da justiça ambiental. Tese (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação
em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, 2014, p. 53.
1016
GALVÃO, Rafael Gianesella. Política Nacional de Resíduos Sólidos [...] p.58-59.
1017
PEREIRA, Maria Cecília Gomes; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho. A inclusão de
catadores em programas de coleta seletiva: da agenda local à nacional. Cad. EBAPE.BR [online].
2011, vol.9, n.3, pp. 895-913. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1679-39512011000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04 abr. 2015.
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federal, direta e indireta, realizarem a separação dos resíduos recicláveis na fonte,
e a doação à associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
Ademais, temos que a Política Nacional de Saneamento Básico, instituída
por meio da Lei n 11.445/2007, estabelece a atividade de catação como um
serviço público de saneamento básico, de modo que, nas palavras de Pereira,
evidentemente há uma opção normativa por tratar os catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis enquanto “agentes prestadores de serviços essenciais
para concretizar o direito às cidades sustentáveis”.1018
A partir desse marco regulatório, houve o reconhecimento da profissão de
“catador de material reciclável”, bem como foi possível a inserção desses atores
de forma institucionalizada nos programas e políticas de gestão de resíduos.1019
Há, contudo, obscuridades a serem sanadas a partir de reformas, bem como o
esforço interpretativo dos nossos tribunais e da doutrina.
Um dos pontos que podem ser levantados, a partir do estudo da legislação
consolidada nos últimos anos, está relacionado ao tratamento da organização
jurídica dos catadores. O legislador pátrio não agiu com rigor terminológico no
que se refere à temática: por vezes há uma opção por privilegiar somente o
associativismo, em outras somente o cooperativismo e por fim, em poucas
vezes, há o tratamento dos catadores independentes e desorganizados.
As associações são modelos menos burocráticos de organização, porém
devem possuir fins não lucrativos, o que em algum momento pode gerar óbices
1018
PEREIRA, Ian Libardi. Os catadores de materiais recicláveis como agentes para construção
de cidades sustentáveis. GRAL 2013 – III Conferência Internacional de Gestão de Resíduos
Sólidos na América Latina. Disponível em: <http://gral.eng.br/g/images/easyblog_images/73/
OS-CATADORES-DE-MATERIAIS-RECICLVEIS-COMO-AGENTES-PARA-A-CONSTRUO-DASCIDADES-SUSTENTVEIS-GRAL2013.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2015, p. 8.
1019
Dentre os programas e políticas de gestão de resíduos, temos: (i) Decreto nº
5.940/2006, institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades
da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências; (ii) Lei
nº 11.445/2007, dispensa de licitação na contratação da coleta, processamento e comercialização
de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva
de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas
de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o
uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública; (iii)
Instrução Normativa MPOG nº 1/2010, dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional e dá outras providências; (iv) Lei nº 12.375/2010, em seus artigos 5º e
6º, que preconizam que os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 2014,
a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de resíduos
sólidos utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de seus
produtos e somente poderá ser usufruído se os resíduos sólidos forem adquiridos diretamente
de cooperativa de catadores de materiais recicláveis com número mínimo de cooperados
pessoas físicas definido em ato do Poder Executivo, ficando vedada, neste caso, a participação
de pessoas jurídicas; (v) Lei nº 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; (vi)
Decreto nº 7.404/2010, regulamento da Lei nº 12.305/ 2010; e (vi) Decreto nº 7.405/2010, institui o
Programa Pró-Catador.
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ao acesso às políticas públicas pelos catadores. No que tange às cooperativas,
seriam modelos mais adequados pois, diferentemente das associações civis,
permitem a atuação comercial. Contudo, tal forma jurídica pode gerar problemas
em relação ao resguardo dos direitos trabalhistas dos catadores, sendo comum
a existência de fraudes. Note-se que a legislação que trata dos catadores, de
um modo geral, não faz referência a medidas que efetivamente assegurem os
direitos sociais e trabalhistas deles, no âmbito intra organizacional.
Além disso, é também problemático o fato de alguns diplomas utilizarem
como requisito a necessidade dos catadores possuírem “baixa renda” para
participarem das políticas de resíduos sólidos, sem a definição de critérios
objetivos para essa qualificação. Há também omissão no que se refere aos
mecanismos de ascensão da renda no curso dessas políticas, o que poderia
ensejar uma interpretação viciada de que os catadores estão fadados à situação
de pobreza.
Por fim, a legislação estudada coloca como requisito para o acesso dos
catadores aos programas e benefícios a sua organização, ignorando o fato de
atualmente a maioria dos catadores atuarem de forma individual e deixando de
prever uma escala para contemplar em curto prazo esses catadores.
Para além de todos os problemas estruturais desse conjunto normativo,
Bortoli alerta para o problema de eficácia dos direitos e programas estabelecidos,
ou seja, a despeito de haver uma previsão normativa os desafios práticos
continuam os mesmos.
[...] o reconhecimento da profissão não implicou mudança nas
condições de vida e trabalho dos catadores, os quais atuam sem
vínculo empregatício e sem direitos, ganham, em geral, menos
de um salário mínimo, disputam materiais recicláveis com seus
pares, não estão inseridos nos sistemas de gestão de resíduos e
enfrentam a exploração da indústria da reciclagem.1020

No entanto, temos que a insuficiência do conjunto normativo de políticas
públicas para inclusão dos catadores não passa despercebida para o Poder
Público. Em 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público firmou acordo
de cooperação técnica com a Secretaria-Geral da Presidência da República
justamente para debater o tema.1021 O foco do grupo de trabalho formado no
âmbito do referido acordo é a inclusão dos catadores nos programas municipais
de coleta seletiva e nos acordos de logística reversa.
De forma sucinta e sem qualquer pretensão de esgotar o estudo da
1020 BORTOLI, Mari Aparecida. Catadores de materiais recicláveis: a construção de novos
sujeitos políticos. Rev. katálysis [online]. 2009, vol.12, n.1, pp. 106. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S1414-49802009000100013&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 05 abr. 2015.
1021 Trata-se do Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2014, disponível em: <http://www.
cnmp.mp.br/portal/noticia/5668-cnmp-e-governo-federal-desenvolvem-acoes-para-o-fomento-daefetivacao-da-politica-nacional-de-residuos-solidos>. Acesso em: 01 abr. 2015.
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situação dos catadores na política brasileira de gestão de resíduos, o presente
exame objetivou apontar a importância tanto do ponto de vista normativo, quanto
do ponto de vista fático, do papel desempenhado por esse grupo. A despeito
dos serviços ambientais prestados por esses trabalhadores, a ineficiência do
conjunto normativo que disciplina essa atividade ainda gera injustiças sociais e
ambientais. No entanto, e como se demonstrará a seguir, a opção pela inclusão
dos catadores nos programas e políticas de gestão de resíduos pode contribuir
em muito para a diminuição da vulnerabilidade social desse grupo e dos riscos
ambientais do espaço urbano.
4.2. DESAFIOS PARA A VALORIZAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS ENQUANTO AGENTES SOCIOAMBIENTAIS
A Constituição Federal brasileira adota como fundamento em seu artigo
1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana, sendo diretriz essencial do Estado
brasileiro a garantia de condições dignas aos seus cidadãos. Sarlet esclarece
que, dentre outras dimensões, a dignidade da pessoa humana
possui uma dimensão dúplice, que se manifesta enquanto
simultaneamente expressão da autonomia da pessoa humana
(vinculada à ideia de autodeterminação no que diz com as
decisões essenciais a respeito da própria existência), bem
como da necessidade de sua proteção (assistência) por parte da
comunidade e do Estado, especialmente quando fragilizada ou
até mesmo — e principalmente — quando ausente a capacidade
de autodeterminação.1022

A vulnerabilidade socioambiental a que os catadores estão expostos e a
precariedade de suas condições de trabalho violam frontalmente o princípio da
dignidade da pessoa humana, na medida em que não asseguram um mínimo
existencial a esse grupo social.
Pereira e Teixeira pontuam que muitas vezes essa atividade não possui
visibilidade em nossa sociedade, bem como sofre com políticas higienistas do
Poder Público.1023 Os indivíduos que se ocupam desse ofício estão situados
na faixa mais marginalizada da sociedade e, dessa forma, as políticas voltadas
para o setor devem ser articuladas de forma a englobar uma série de demandas
distintas, de dimensões sociais, culturais, jurídicas, econômicas e políticas.
É nesse contexto em que surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
ao cristalizar no ordenamento brasileiro, por meio de uma correlação de forças,
1022 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo
uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito
Constitucional (RBDC), São Paulo, n. 9, jan./jun., 2007, p. 376.
1023 PEREIRA, Maria Cecília Gomes; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho. A inclusão de
catadores em programas de coleta seletiva: da agenda local à nacional. Cad. EBAPE.BR [online].
2011, vol.9, n.3, pp. 895-913. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1679-39512011000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04 abr. 2015.
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políticas de sustentabilidade ambiental, economia solidária, valorização econômica
do lixo, “esverdeamento” da economia, governança democrática, integração dos
catadores e, por fim, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos.1024
Apesar do diploma ter introduzido avanços muito significativos no que
tange ao equacionamento da situação dos resíduos sólidos no espaço urbano,
há que se reconhecer as limitações da lei no que se relaciona à efetivação das
demandas dos catadores, à luz dos princípios e garantias constitucionais.
A Carta de Brasília, elaborada em 2001, no âmbito do 1º Congresso
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, dispõe sobre as metas e
propostas do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis,
como a capacitação técnica e profissional dos catadores, o aperfeiçoamento
tecnológico dos empreendimentos com a compra de máquinas e equipamentos
e a elaboração de políticas públicas específicas voltadas aos catadores almejando
o combate a pobreza.
É inequívoco que, transcorrido mais de uma década desde a publicação do
referido documento, a situação desses trabalhadores ainda é das mais precárias.
Um dos fatores que contribuem para a manutenção desse panorama relacionase com a falta de reconhecimento dos benefícios socioambientais e econômicos
relacionados à função realizada por esses atores.
Nesse mister, devem ser colocados na agenda pública de forma
contundente e sistemática a discussão acerca dos fundamentos teóricos e
práticos que justificam a adoção de outros mecanismos de incentivo visando
à inclusão dos catadores. É preciso que o Poder Público tome iniciativa para se
assegurar a conformidade das atividades desenvolvidas pelos catadores com os
mandamentos previstos em nossa Constituição e o princípio da justiça ambiental.
Dentre os obstáculos a serem enfrentados na valorização dos catadores de
material reciclável, um dos maiores desafios das cooperativas e associações de
catadores tem sido manter fontes de renda relativamente fixas que permitam
suportar as oscilações frequentes de preço e volume de material reciclável da
cadeia produtiva de reciclagem. É uma demanda histórica da categoria a instituição
de um sistema de pagamentos às cooperativas e associações de reciclagem,
entendimento que decorre do reconhecimento que vem sendo abordado, no
sentido de que a conduta dos catadores traz benefícios econômicos e ambientais
a toda sociedade e, portanto, faz jus à remuneração.
A situação tornou-se ainda mais alarmante com o contexto da crise
econômica mundial, momento em que, com a queda nos preços pagos por
materiais recicláveis, a maior parte da categoria viu sua renda, que já é baixa,
cair cerca de 62%.1025 Apesar das poucas experiências e das limitações dos
1024
SEVERI, Fabiana Cristina. Os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis na Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Revista Direito e Práxis, v. 5, n. 3, 2014. pp. 152-171, p. 159.
1025
Nota pública do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis sobre o
relatório final da “Pesquisa sobre o pagamento por serviços ambientais urbanos para gestão
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dados existentes1026, nota-se que o estabelecimento dos referidos sistemas
de pagamento são vitais para a valorização e empoderamento dos catadores,
que exercem um papel central no ciclo de reciclagem e reaproveitamento dos
resíduos sólidos. A alarmante situação em que se encontram os municípios,
no que tange à qualidade de gestão dos resíduos sólidos, apontam para a
necessidade da instituição de incentivos econômicos como os PSA. O aumento
de produtividade e eficiência das cooperativas é essencial para que seja possível
o atingimento de metas previstas na Lei nº 12.305/2010, como a extinção dos
lixões e aproveitamento energético dos resíduos.
Desse modo, a implementação das políticas de gestão e gerenciamento
dos resíduos sólidos não pode ser realizada em desconformidade com os
princípios éticos da justiça socioambiental, elementos norteadores essenciais
para a realização de mudanças culturais significativas e de maneira sustentável.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. O problema dos resíduos sólidos deriva dos padrões de consumo e de
produção insustentáveis de nossa sociedade contemporâneas, sendo mais
sensivelmente sentido no ambiente urbano.
5.2. Os impactos e danos decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos são
desigualmente distribuidos geograficamente, impactando de forma desigual
os diferentes grupos sociais, principalmente grupos marginalizados e
vulneráveis, como, por exemplo, os catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis.
5.3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos propôs um novo paradigma de
governança dos resíduos sólidos que busca internalizar o princípio da justiça
ambiental por meio da atribuição de responsabilidades compartilhadas,
do empoderamento dos atores sociais e da ressignificação das atividades
de resíduos sólidos”, do Instituto de Política Econômica Aplicada (IPEA) publicada em 25 de
março de 2010. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/artigos/nota-publica-psau-programa-depagamentos-de-servicos-ambientais-urbanos>. Acesso em 20 de março de 2015.
1026
Como exemplos o Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Produção
Familiar Rural (Proambiente) instituído pelo Plano Plurianual (PPA) 2004-2007, que paga 1/3 de
salário mínimo aos agricultores e pecuaristas que empregam técnicas menos nocivas ao meio
ambiente, como a não utilização de agrotóxicos ou a execução de sistemas agroflorestais;
o “Bolsa-Floresta”, institucionalizado pelas Lei nº 3.135/2007, do Estado do Amazonas, que é
pago às famílias de ribeirinhos e às comunidades tradicionais que vivem no entorno ou dentro
de unidades de conservação estaduais; e o ICMS ecológico, implantado em alguns estados,
mecanismo no qual é aplicada parte da arrecadação do imposto em projetos de preservação
ambiental. A primeira política de pagamentos por serviços ambientais, voltada especificamente
aos catadores de materiais recicláveis se deu no Estado de Minas Gerais, com o estabelecimento
da “Bolsa Reciclagem”, por meio da Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011 e regulamentada
pelo Decreto-Lei nº 45.975, de 04 de junho de 2012. O incentivo é concedido trimestralmente às
cooperativas e associações, sendo que 90% são destinados aos catadores. O restante pode ser
utilizado para despesas administrativas, infraestrutura, equipamentos, formação de estoque de
materiais recicláveis e capacitação de associados.
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desempenhadas pelos catadores de materiais recicláveis.
5.4. Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis desempenham uma
atividade de valor econômico, social e ambiental que deve ser valorizada e
fomentada pelos programas, políticas e instrumentos de gestão dos resíduos
sólidos, notadamente os acordos setoriais de logística reversa.
5.5. As atuais condições de desempenho de atividades realizadas pelos catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis não assegura o princípio da dignidade
da pessoa humana, devendo haver um enfrentamento contundente pela
agenda pública e privada da superação dessas condições tanto por medidas
normativas, quanto por medidas fáticas, para que se assegure a justiça
ambiental e a sustentabilidade na governança dos resíduos sólidos.
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10. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES
FINANCIADORAS. A QUESTÃO DO BNDES E DA USINA
HIDRELÉTICA DE BELO MONTE
CATHERINE REBOUÇAS MOTA
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal
do Ceará
JANA MARIA BRITO
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal
do Ceará, Pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO
À medida que são constatados impactos ambientais negativos,
cujos reflexos já são sentidos ou podem ter projeções devastadores para as
futuras gerações, a preocupação com o desenvolvimento sustentável adquire
força. Movimentos como o Rio-92 e a Agenda 21 tomaram a pauta de inúmeros
Estados, tendentes a realizar bem como a promover a utilização dos recursos
disponíveis no presente de modo a mantê-los para o futuro.
Neste sentido, remodela-se a concepção acerca das relações
econômicas, ou seja, o apartheid entre economia e preservação ambiental se
vai esvaecendo. Logo a preocupação acerca da preservação ambiental alcança a
sociedade, tendo em vista que seus atores podem ser imputados civilmente de
responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos causados bem como podem
sofrer consequências de danos ambientais irreparáveis. Passa-se a serem
incluídos em um mesmo rol todos àqueles que de algum modo contribuíram
na cadeia de negociação com viés econômico, cujo produto ocasionou ou
potencialmente pode ocasionar algum impacto negativo ao meio ambiente.
Significa que empresas, pessoas jurídicas deficitárias, e investidores,
pessoas jurídicas superavitárias, não são apenas os que potencialmente podem
responder civil e administrativamente por algum dano ambiental que tenham
provocado, decorrente da realização de algum empreendimento, por exemplo.
As instituições financeiras se inserem no mesmo contexto, sendo-lhes atribuída
responsabilidade, na medida em que viabilizam o financiamento entre um e outro
e, portanto, a realização do produto danificador ou potencialmente danificador.
Desse modo, trata-se o presente artigo de pesquisa teórica, descritiva,
bibliográfica e exploratória, possuindo como objetivo geral a investigação do atual
paradigma nacional de responsabilidade civil por dano ambiental por instituições
financiadoras. Quanto ao seu objetivo específico, por sua vez, analisa-se, a atuação
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do BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, especificamente
em Belo Monte, no financiamento da construção da Usina Hidrelétrica (UHE Belo
Monte). A atuação no fomento e na preservação do meio ambiente por esta
instituição financeira é questionável não apenas pelos critérios estabelecidos
acompanhados, por sua vez, pela falta de transparência nos dados que deveriam
ser disponibilizados, mas também pela a fiscalização perpetrada. Desse modo,
visualiza-se a possibilidade de imputação de responsabilidade civil à instituição
financeira dada a situação verificada.
A eleição do BNDES encerra na projeção que essa instituição
financeira possui no território nacional, ocupando espaço protagonista na
realização do desenvolvimento econômico do Brasil, bem como por sua atuação
no denominado Protocolo Verde. Por sua vez, Belo Monte foi escolhido, tendo
em vista o grande impacto apontado não só por pesquisadores e pelo Ministério
Público Federal e do Trabalho, mas também e principalmente pelas comunidades
que ali habitam, em razão da construção da Usina Hidrelétrica (UHE Belo Monte).
São denunciadas inúmeras violações a direitos humanos e ao meio ambiente,
mediante a não realização efetiva das políticas empreendidas pelo BNDES.
Neste sentido, apresenta-se incialmente a postura denunciada por
diversos atores da sociedade acerca da atuação do BNDES, como financiador,
na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Em seguida, trata-se
acerca da capacidade dos agentes financiadores na indução e na promoção
do desenvolvimento sustentável, alcançando os compromissos assumidos
pelo BNDES como instituição financeira, cuja atuação, no campo econômico,
possui grande projeção no território nacional. Diante deste quadro, analisase a responsabilidade civil imputável ao financiador, quando gerado por dano
ambiental, dissertando sobre os requisitos e os princípios aplicados. Por fim,
lista-se uma série de medidas que compõe o sistema interno de mitigação da
responsabilização.
1.

BNDES E A USINA HIDRELÉTRICA EM BELO MONTE

Em estudo incentivado pelo Conectas (Organização Internacional
Não Governamental), Caio Borges apresenta problemas de conjuntura nas
políticas, cujos objetivos sejam de fomento e de promoção do desenvolvimento
sustentável, postas em prática pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico), evidenciando-as, principalmente, no processo de construção da
Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte). Apresenta também a falta de
transparência no processo de aprovação de projetos, e a ausência de observação
de medidas de preservação dos direitos humanos pelas empresas financiadas
por essa instituição financeira. Vislumbra-se que já foram propostas vinte e uma
ações judiciais pela Procuradoria da República do Pará (PR-PA), questionando
diversos aspectos do projeto financiado pelo BNDES1027.
1027
CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Desenvolvimento para as pessoas? O financiamento
do BNDES e os Direitos Humanos. 1ª edição. São Paulo, Agosto 2014, p 24
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O BNDES é apresentado por não consultar todos os envolvidos
na definição de políticas de alocação de recursos e de preparação e de
acompanhamento dos projetos que são realizados pelas pessoas jurídicas, no
fomento dos seus interesses. Viola, portanto, os critérios da Convenção da OIT,
ratificada pelo Brasil, ao não ter realizado consultas livres, prévias e informadas
às populações indígenas na região de Belo Monte. Também sustenta a PR-PA
que a instituição financeira não realizou análise satisfatória, nos Estudos de
Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), bem como seus
estudos complementares acerca dos impactos ambientais sobre a região foram
considerados insuficientes1028.
No mesmo sentido, tanto a PR-PA quanto a Procuradoria da República
do Tocantis (PR-TO) sustentam que não há observância da legislação pertinente
ao licenciamento ambiental na construção do UHE Belo Monte. O Instituto
Socioambiental (ISA), por sua vez, tomando por base os dados do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), observou, segundo aponta Borges,
que “das 54 condicionantes necessárias para autorizar a operação da UHE Belo
Monte, apenas 15 estavam sendo avaliadas pelos órgãos fiscalizadores como
satisfatoriamente atendidas. Do total das 14 condicionantes não atendidas, 11
referiam-se a povos indígenas.”1029
Ademais, conforme o estudo, o BNDES não apresenta informações
completas sobre todas as condicionantes relativas à aprovação de projetos que
financia, sendo tal problema constatado na UHE Belo Monte1030. Outrossim,
não disponibiliza todas as informações solicitadas pelos órgãos de controle. O
Tribunal de Contas da União deixou de ter acesso a informações que deveriam
ter sido dispostas, tendo em vista a Lei da Transparência e o direito à informação,
consagrado constitucionalmente1031.
Desse modo, evidencia-se que o BNDES mantém projetos com
empresas, cuja atuação é questionada por violação ambiental e a direitos
humanos, ferindo os compromissos firmados em políticas tanto no âmbito
internacional quanto nacional. Na realização do presente artigo, o enfoque será
dado à questão ambiental, não havendo menção expressa à conjuntura dos direitos
humanos. Sendo assim, importante a dissertação acerca da conjuntura em que
o BNDES, como agente financiador, insere-se na promoção e na preservação do
desenvolvimento sustentável.

1028
Ibdem, p. 24
1029
CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Desenvolvimento para as pessoas? O financiamento
do BNDES e os Direitos Humanos. 1ª edição. São Paulo, Agosto 2014, p. 24.
1030
Ibdem, p. 55
1031
Ibdem, p. 24
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2.
PROMOÇÃO DO DESENVOLMENTO SUSTENTÁVEL PELAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATUAÇÃO DO BNDES
É inegável a importância das instituições financeiras para o fomento
e realização de interesses, porquanto manejam recursos econômicos,
direcionando-os tanto para o crescimento do capital quanto para viabilização de
crédito. Considerando a magnitude das atribuições desses atores no contexto das
relações econômicas, visualiza-se também sua elasticidade, na medida em que
se destaca a capacidade deles em atuar em prol da preservação e da manutenção
do meio ambiente. Assim, têm-se as instituições financeiras como viabilizadores
do desenvolvimento sustentável, ultrapassando-se suas atribuições originais e
tradicionalmente concretizadas.
O compromisso sustentável assumido pelo Banco Mundial juntamente
com a atuação do Internacional Finance Coporation (IFC), em 1998, promoveu
diretrizes sobre as políticas ambientais a serem adotadas pelas instituições
financeiras, atribuindo papel preponderante a estas instituições no fomento do
desenvolvimento sustentável1032. Em 1999, por sua vez, foi criado, pelo grupo
Dow Jones, índice global, Dow Jones Sustainability Index (DJSI), voltado à
análise da atuação das empresas, na preservação e na manutenção de políticas
para a preservação ambiental1033. Em 2003, solidificou-se a concepção da atuação
das instituições financeiras, pela preservação do desenvolvimento sustentável,
mediante o desenvolvimento do Princípio do Equador, cujo objeto foi a eleição de
critérios ou condicionantes para a concessão de financiamento de projetos1034.
A partir de tal quadro, cada instituição financeira, de acordo com sua
realidade e com seus objetivos no mercado em que se insere, desenvolveu
políticas de indução do desenvolvimento sustentável na viabilização de
interesses econômicos. Nas operações de credito1035, tem-se que podem atuar
de duas maneiras: (a) eleição de critérios e/ou condições a serem obedecidos
pela empresa interessada para o levantamento do crédito ou para a realização
de financiamentos; (b) oferta de operações de crédito específicas com objetivo
de projeção positiva no meio ambiente. Nas operações de investimento, há
a preocupação, principalmente, em fundos de investimento, em virtude da
exigência do próprio mercado de que essas aplicações tenham compromisso

1032
TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante, VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira Ventura, CUOCO,
Luciana Graziela Araújo. Políticas de Responsabilidade Socioambiental nos Bancos. In: Revista da
Procuradoria do Banco Central. Brasília. Vol. 1, n.1, dez.2007, p. 65
1033
Ibdem.
1034
Ibdem.
1035
TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante, VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira Ventura, CUOCO,
Luciana Graziela Araújo. Políticas de Responsabilidade Socioambiental nos Bancos. In: Revista da
Procuradoria do Banco Central. Brasília. Vol. 1, n.1, dez.2007, p. 67
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na preservação ambiental1036. Neste sentido, posiciona-se Tosine, Ventura e
Cuoco1037:
Assim, a escolha de investimentos sob critérios sociais e
ambientais não existe exclusivamente para atender investidores
responsáveis, mas também para atender aos grandes
fornecedores de liquidez para ao mercado, que são os fundos
de pensão. Considerando que os fundos de pensão possuem
responsabilidade fiduciária com seus associados no longo prazo,
estes consideram aspectos sociais e ambientais na escolha de
investimentos.

Tal conjuntura, no Brasil, apresentou-se de forma mais engajada em
1995, quando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), Banco
do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Nordeste (BNB) e o
Banco da Amazônia (Basa) reuniram-se, em grupo de trabalho fomentado pelo
governo federal, desenvolvendo o Protocolo Verde1038. Não obstante tal tentativa
de ir além da legislação ambiental brasileira, fundamentada na ideia de que o meio
ambiente saudável se constitui direito fundamental, nos termos da Constituição
Federal de 1988, somente com a assinatura do Princípio do Equador houve uma
efetivação significativa da atuação das instituições financeiras brasileiras na
preservação do meio ambiente1039.
Dentre essas instituições financeiras, o BNDES assumiu preponderância
significativa, a partir do séc. XXI, no crescimento e no desenvolvimento econômico
do Brasil, sendo responsável por 20% (vinte por cento) do PIB brasileiro bem como
por 75% (setenta e cinco por cento) do crédito de longo prazo para empresas1040.
Não obstante não tenha assinado o Princípio do Equador, possui políticas de
indução à preservação ambiental e ao fomento do desenvolvimento sustentável
Em 2010, o BNDES elaborou Política de Responsabilidade
Socioambiental1041, apresentando-a como um de seus instrumentos de
responsabilidade social e ambiental, em resposta ao compromisso firmado com
o Banco Mundial quando a instituição financeira brasileira recebeu empréstimo
de US$ 1,3 bilhões, no âmbito do Empréstimo Programático de Política para
o Desenvolvimento em Gestão Ambiental Sustentável Brasileiro1042. Tal política
possui dez diretrizes relacionadas às estratégias assumidas pela instituição
1036
TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante, VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira Ventura, CUOCO,
Luciana Graziela Araújo. Políticas de Responsabilidade Socioambiental nos Bancos. In: Revista da
Procuradoria do Banco Central. Brasília. Vol. 1, n.1, dez.2007, p. 76
1037
Ibdem.
1038
TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante, VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira Ventura, CUOCO,
Luciana Graziela Araújo. Políticas de Responsabilidade Socioambiental nos Bancos. In: Revista da
Procuradoria do Banco Central. Brasília. Vol. 1, n.1, dez.2007, p. 67 -68
1039
Ibdem.
1040
CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Desenvolvimento para as pessoas? O financiamento
do BNDES e os Direitos Humanos. 1ª edição. São Paulo, Agosto 2014, p. 37-38.
1041
Ibdem.
1042
Ibdem, p. 71
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financeira, podendo-se destacar1043:
•

Fortalecer as políticas públicas associadas à sustentabilidade
e responsabilidade social e ambiental;

•

Fortalecer o trato da responsabilidade social e ambiental
nos processos de planejamento, gestão e operacionais;

•

Induzir e reconhecer as melhores práticas de
responsabilidade social e ambiental em seus fornecedores,
clientes, instituições financeiras credenciadas e demais
parceiros, contribuindo para o avanço da sustentabilidade
na sociedade brasileira;

•

Desenvolver e aperfeiçoar permanentemente metodologias
e outros instrumentos de monitoramento e avaliação
de impactos e resultados socioambientais gerados pelo
próprio Banco e pelas atividades apoiadas financeiramente;

•

Desenvolver parcerias e compartilhar experiências com
outras organizações para a promoção da responsabilidade
social e ambiental e o fortalecimento da transparência e
do diálogo entre as partes interessadas e da participação
cidadão na gestão pública;

•

Adotar políticas de valorização dos empregados e promoção
de seu desenvolvimento pessoal e profissional, com ênfase
no compromisso social, ambiental e de respeito aos direitos
humanos.

Norteado pela eleição dessas diretrizes, o BNDES tende a aplicar, no
procedimento de aprovação de projetos submetidos pelas empresas interessadas,
medidas que devem ser observadas por todos os atores no processo em trâmite
para alcance de aprovação do financiamento pleiteado. Neste sentido, criou
resoluções setoriais, políticas específicas bem como guias socioambientais1044
para orientar os funcionários da própria instituição financeira para serem
aplicados quando estiverem realizando a análise de projetos submetidos. São
avaliados, além dos aspectos padrões da concessão de financiamento ou
oferta de crédito, condicionantes ou critérios de respeito e de observação às
práticas de desenvolvimento sustentável, sendo sua efetivação preponderantes
para a concessão do financiamento1045. Em última etapa, o BNDES propõe-se
a acompanhar os impactos ambientais realizados pela empresa financiada,
exercendo fiscalização sobre a permanência de observação das condicionantes
impostas para liberação do próprio financiamento1046.
1043
Ibdem, p. 72
1044
CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Desenvolvimento para as pessoas? O financiamento
do BNDES e os Direitos Humanos. 1ª edição. São Paulo, Agosto 2014, p.73
1045
Ibdem, p. 55
1046
Ibdem, p. 55
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No entanto, embora haja a Política de Responsabilidade Socioambiental
e a “Análise Socioambiental de Projetos”, o BNDES é alvo de investigações
conduzidas tanto pelo Ministério Público quanto por organizações não
governamentais. Desse modo, assinala Borges1047, (a) que existe uma insistente
cultura de sigilo na apresentação de quais as condicionantes devem ser respeitadas
pela pessoa jurídica interessada na aprovação de algum projeto, financiamento ou
aquisição de crédito, por exemplo; (b) e que a falta de transparência, evidenciada
no item (a), implica no enfraquecimento das ferramentas de prevenção, mitigação
e monitoramento dos impactos ambientais. É o que se apresenta na construção
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte explanado no primeiro tópico deste artigo.
Salienta-se, assim, a temática acerca da imputabilidade de
responsabilidade civil às instituições financiadoras quando verificado que a
realização de projetos, principalmente mediante financiamentos a longo prazo,
como da construção da UHE Belo Monte, conduz a algum impacto ao meio
ambiente, indo de encontro à concepção adotada de desenvolvimento sustentável.
Significa que efetivamente comprovados os danos aos quais o BNDES está sendo
questionado, esta instituição responderá civilmente pelos prejuízos causados ao
meio ambiente em solidariedade com os demais envolvidos no processo.
3.
rESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FINANCIADORA
A responsabilidade civil dos financiadores por danos causados ao meio
ambiente vem provocando inquietação nos administradores das instituições
financeiras e acarretando retração do crédito, como alertado por Santos Júnior1048:
De acordo com um levantamento da Associação de Bancos
Americanos (ABA), realizado em 1994, quase dois terços dos
bancos regionais norte-americanos vetaram empréstimos ou
tomadores potenciais de empréstimos devido a preocupações
quanto à responsabilidade por transgressões de ordem ambiental.

Por força do artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição da República
combinado com o artigo 14, parágrafo 1º, e com o artigo 3º, IV, ambos da Lei
6.938/81, a responsabilidade civil em matéria de meio ambiente é objetiva e
solidária. Freitas1049 comenta que a Constituição atribui ao poluidor, pessoa física
ou jurídica, responsabilidade administrativa além do dever de reparar o dano,
mantendo a responsabilidade objetiva prevista de forma explícita na Lei 6.938/81.
Em relação à solidariedade, abrange todos que concorrem para a atividade

1047
Ibdem, p.06
1048
SANTOS JÚNIOR, Humberto Adami. Responsabilidade das instituições financeiras
frente ao dano ambiental de projetos por elas financiados. Rio de Janeiro: Uerj, 1997 (Dissertação
de Mestrado), p.24.
1049
FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas
ambientais. 2ª ed. rev.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 177.
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causadora de danos ambientais, como prescreve Benjamin1050:
A responsabilização in solidum, em matéria ambiental, encontra
seu fundamento originário no Código Civil, na teoria geral dos atos
ilícitos; com maior ímpeto reaparece na norma constitucional,
que desenhou de forma indivisível o meio ambiente, ‘bem de
uso comum de todos’, cuja ofensa estão ‘os poluidores’ (no plural
mesmo) obrigados a reparar, propiciando, por isso mesmo, a
aplicação do art. 892, primeira parte,1051 do CC, sendo credora a
totalidade da coletividade afetada.

Diversos princípios que fundamentam a aplicação da responsabilidade
civil dos financiadores em matéria ambiental serão brevemente comentados a
seguir.
O primeiro deles é o Princípio do Desenvolvimento Sustentável, pois
ele determinará que o desenvolvimento econômico deverá ocorrer de forma
sustentada, garantindo a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras
gerações. Segundo Milaré1052:
O princípio aqui preconizado infere-se da necessidade de um
duplo ordenamento – e, por conseguinte, de um duplo direito
– com profundas raízes no Direito Natural e no Direito Positivo:
o direito do ser humano de desenvolver-se e realizar as suas
potencialidades, individual ou socialmente, e o direito de
assegurar aos seus pósteros as mesmas condições favoráveis.
Neste princípio, talvez mais do que nos outros, surge tão evidente
a reciprocidade entre direito e dever, porquanto o desenvolverse e usufruir de um Planeta plenamente habitável não é apenas
direito, é dever precípuo das pessoas e da sociedade. Direito e
dever como contrapartidas inquestionáveis.

Por seguinte temos o Princípio da Prevenção, consagrado no parágrafo
1º do artigo 225 da CF. Esse princípio estabelece o dever do poder público de
preservar o meio ambiente bem como de assegurar a preservação ambiental,
definindo que sejam empregadas as técnicas conhecidas para corrigir impactos
ambientais negativos. Guerra e Limmer1053 afirmam que existem importantes
medidas que têm por escopo evitar que sejam causados danos ao meio ambiente,
dentre elas destacam-se as seguintes: adotar planos de gestão ambiental
sustentável; usar os melhores métodos e técnicas disponíveis, eliminando
tecnologia obsoleta; evitar o uso de substâncias perigosas; manter o programa
1050
BENJAMIN, Antônio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, v. 9, p. 5-52, jan.-mar. 1988, p. 39.
1051
Artigo 260 do atual Código Civil, de 2002: “Se a pluralidade for de credores, poderá cada
um destes exigir a dívida inteira...”
1052
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 3ª ed.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 148.
1053
GUERRA, Isabella Franco, LIMMER, Flávia C. Princípios constitucionais informadores
do direito ambiental. In: PEIXINHO, Manoel Messias, GUERRA, Isabella Franco, NASCIMENTO
FILHO, Firly (orgs.). Os princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001,
p. 568.
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de monitoramento ambiental e realizar auditorias ambientais.
Por fim, temos o Princípio do Poluidor Pagador que está previsto no
artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal, e no art. 4º, VII, da Lei 6.938/81
e que se resume, segundo Benjamin1054, na expressão “quem contamina paga”.
Devemos considerar que, em termos econômicos, a responsabilidade
civil é vista como uma das técnicas de incorporação das chamadas externalidades
ambientais ou custos sociais ambientais decorrentes da atividade produtiva. E
isso se faz sob a sombra do princípio poluidor pagador, um dos mais importantes
de todo o Direito Ambiental.
Ao se obrigar o poluidor a incorporar nos seus custos o preço da
degradação, fato sob o qual origina a responsabilidade civil, proporciona o clima
político-jurídico necessário à operacionalização do princípio da precaução, pois
“prevenir” passa a ser menos custoso que reparar. Assim, quando todos os
outros mecanismos (prevenção, sanções administrativas, penais) mostram-se
insuficientes ou falham por inteiro, pode-se dizer que a responsabilidade civil é a
última ratio do processo de internalização, corrigindo o déficit ambiental, rastro
do processo produtivo não-sustentável.
Para além dos princípios aplicáveis, a responsabilidade civil ambiental
também é esteada na teoria do risco, partindo do pressuposto de que, em
decorrência de sua atividade, cria-se um risco de dano a terceiro seja dolosamente
ou não, deve-se obrigar o agente a repará-lo. Segundo Cavalieri Filho1055, essa
teoria foi concebida na busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva.
Risco é ameaça, é perspectiva de dano, ou seja, quem exerce uma
atividade perigosa deve assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente.
A doutrina do risco pode ser assim resumida como sendo o dever de reparar
qualquer dado a ser atribuído ao seu autor, independentemente de ter ou não
agido com culpa. Resolve-se o problema na relação de causalidade, sendo
prescindível qualquer juízo de valor sobre existência de culpa do responsável,
que é aquele que materialmente causou o dano.
Entre as modalidades de risco elencadas pela doutrina duas se
destacam: a do risco criado e a do risco integral. De acordo com as lições de
Cavalieri Filho, a teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da
doutrina do risco e se destina a justificar o dever de indenizar até nos casos de
inexistência do nexo causal. Benjamin1056 a considera o calcanhar-de-aquiles da
responsabilidade civil por danos ambientais.
Mesmo na responsabilidade objetiva, a relação de causalidade é
1054 BENJAMIN, Antônio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, v. 9, p. 5-52, jan.-mar. 1988, p. 16-17.
1055 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4ª ed.; São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 146-149
1056 BENJAMIN, Antônio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, v. 9, p. 5-52, jan.-mar. 1988, p. 14.
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imperiosa. Segundo o risco integral, entretanto, o dever de indenizar se faz
presente somente em face do dano, ainda nos casos de culpa exclusiva da vítima,
fato de terceiro, caso fortuito ou de força maior. Sérgio Ferraz defende que o que
em termos de dano ecológico, não se pode pensar em outra que não seja a do
risco integral1057.
Cavalieri Filho1058 reafirma a síntese ilustrativa dessa teoria como sendo
aquele que, em razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo está sujeito
à reparação do dano que causar, salvo se provar ter adotado todas as medidas
idôneas para evitá-lo.
Conforme Pereira1059, o conceito de risco que melhor se acomoda às
condições de vida social é o que se fixa no fato de que, se alguém põe em
funcionamento uma atividade, responde pelos eventos danosos que ela gerar
para os indivíduos.
Na teoria do risco criado a ideia de culpa é abstraída, voltando-se o
foco para o fato danoso logo, responde civilmente aquele que, por sua atividade
ou por sua profissão, expõe alguém ao risco de sofrer um dano. Essa teoria,
portanto admite excludentes de responsabilidade civil.
Entende-se ser a que melhor se aplica às instituições financeiras em
razão de que os financiadores possuem a obrigação de exigir o licenciamento
dos projetos (obrigação de meio), mas o capital não os vincula à atividade
desenvolvida, não podendo eles responder pelo resultado do empreendimento,
como determina pela teoria do risco integral.
A despeito da inclinação da doutrina pela adoção da teoria do risco
integral, é importante ressalvar que a teoria do risco criado deve ser considerada
em relação aos financiadores, a fim de evitar intensa retração de crédito e,
consequentemente, assegurar o desenvolvimento sustentável do país. Esse
entendimento não restringe, contudo que procedimentos mais eficientes possam
ser cobrados das instituições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o novo paradigma de responsabilização de todos os
atores envolvidos no fato causador do dano ambiental, tem-se a imputabilidade
das instituições financeiras, tendo em vista que viabilizam, mediante a concessão
de financiamentos e créditos, a realização de interesses das empresas. Neste
contexto, diante da situação evidenciada em Belo Monte, na construção da Usina
Hidrelétrica (UHE Belo Monte), urge-se que o BNDES:
1057 FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade civil por dano ecológico. Revista de Direito Público,
Rio de Janeiro, v. 49-50, p. 34-41, jan.-jun. 1979, p. 38.
1058 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4ª ed.; São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 146-149.
1059 SOUZA, Paulo Roberto Pereira de. Garantia de vida com qualidade. In: Meio ambiente,
direito e cidadania. São Paulo: Signus, 2002, p. 293-300.
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1. Disponibilize de forma clara e completa as condições e os critérios que o
BNDES considera, na Análise Socioambiental de Projetos, a fim de que a
sociedade tenha acesso a todas as informações pertinentes, permitindo a
fiscalização da observação das Políticas assumidas.
2. Desenvolva avaliações para verificação, ulterior à concessão do
financiamento, da eficácia e da observação dos critérios e das
condicionantes impostas pela instituição financeira;
3. Estabeleça aplicação de multas e de sanções contratuais às empresas que
hajam em desencontro com Política de Responsabilidade Socioambiental
ao deixar de cumprir as condicionantes e os critérios estabelecidos pelo
BNDES.
4. Desenvolva estudo ambiental na região da construção da Usina Hidrelétrica
de Belo Monte para aferição dos eventuais danos ambientais provocados
pela obra.
5. Realize ações em conjunto com as empresas responsáveis pelo
empreendimento, na região de construção da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte para mitigação dos eventuais danos verificados.
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11. A CRISE HÍDRICA E A IMPORTÂNCIA DO PAGAMENTO
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA A POLÍTICA
AMBIENTAL NO BRASIL
CATHERINE REBOUÇAS MOTA
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal
do Ceará
JANA MARIA BRITO SILVA
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal
do Ceará, Pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas
LETÍCIA TORQUATO DE MENEZES
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal
do Ceará
INTRODUÇÃO
A compreensão de água enquanto elemento indispensável a toda e
qualquer forma de vida, ainda que elementar, é insuficiente para sensibilizar a
sociedade quanto à necessidade de ampliar a proteção e preservação desse
recurso. A má distribuição da água bem como o seu desperdício são recorrentes.
O estudo “Cuidando do Planeta Terra – Uma estratégia para o futuro da vida”
1060
relata que a utilização da água está propiciando crise em grande parte do
mundo. Segundo este estudo, estima-se que os níveis atuais de uso de água
doce não poderão ser mantidos se a população humana atingir 10 (dez) bilhões
em 20501061.
Em suas variadas formas e localizações, a água da terra tem sido
praticamente a mesma durante milhões de anos1062. Alterações no ciclo
hidrólico, mudanças de local, qualidade e estado decorrem de fatores naturais ou
humanos, os quais influenciam o meio a fim de adequá-lo a suas necessidades
e possibilidades. Essa influência direta em uma etapa do ciclo pode alterar todas
as demais etapas, comprometendo a qualidade da água.
Em razão dessas alterações e da posterior diminuição do recurso,
emergiu, há algumas décadas, uma preocupação em relação à água doce,
1060 PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UICN – União Internacional
para a Conservação da Natureza e WWF - Fundo Mundial para a Natureza. Cuidando do Planeta
Terra, Uma Estratégia para o Futuro da Vida, (tradução de IUCN-UNEP-WWF. Caring for the Earth.
A Strategy for Sustainable Living. Ed. Earthscan, 1991. 228 p.) 2ª tiragem. São Paulo: Editora CL- A
Cultural, 1992.
1061 Ibidem.
1062 REBOUÇAS, Aldo. Uso inteligente da água. São Paulo: Escrituras, 2004. p.22.
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destinada ao consumo humano, não só nos países, isolada ou regionalmente,
mas também no âmbito internacional, em especial por parte da Organização das
Nações Unidas que, após eventos posteriores à Conferência de Mar del Plata,
e tendo em vista as disposições do capítulo 18 da Agenda 211063, adotada na
Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), instituiu o dia 22 de
março de todos os anos como o Dia Mundial da Água1064, a ser observado a partir
de 1993.
Os graves problemas que afetam os recursos hídricos em todo o mundo
conduziram a comunidade internacional a eleger alguns princípios fundamentais
para a superação da ideia de inesgotabilidade desses recursos, bem como para a
utilização sustentável da água e da sua conservação para as próximas gerações.
Os princípios ora referidos foram estabelecidos pela Conferência
Internacional sobre Água e Desenvolvimento, realizada em Dublin, Irlanda, no
ano de 19921065. Os princípios1066 trazem a ideia de que a água é um recurso
finito e vulnerável, essencial para a manutenção de qualquer forma de vida e do
desenvolvimento econômico. Prosseguem afirmando que o desenvolvimento e
a administração da água devem estar baseados em uma abordagem participativa
em todos os níveis. Mencionam ainda que a mulher desenvolve um papel central
na administração, proteção e provisão da água. Por fim, afirmam que a água tem
valor econômico em todos os seus usos e deve ser reconhecida como um bem
econômico.
Desse modo, foram firmados diversos tratados internacionais que
visam à proteção do meio ambiente aquático, sendo o Brasil signatário de alguns
desses documentos. Aliado a isso o Brasil dispôs em sua Carta Magna a água
como um bem público, bem como instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos mediante Lei nº 9.433/97. Não obstante a postura brasileira diante da
utilização sustentável da água, vislumbra-se problemas no seio de sua legislação
bem como a ineficácia de compromissos assumidos pelo país, aprofundando a
crise hídrica já sentida ao invés de resolvê-la.
Neste sentido, trata-se o presente artigo de pesquisa teórica,
descritiva, bibliográfica e exploratória, cujo objetivo geral é a compreensão da
1063 Disponível em: <http://www.ibot.sp.gov.br/pesquisa_cientifica/restauracao_ecologica/
agenda_21.pdf> acesso em 10 de julho de 2013.
1064 O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de março como meio para
chamar a atenção sobre a importância da água doce e defender a gestão sustentável dos recursos
hídricos. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/2013-international-year-of-watercooperation/world-water-day/> acesso em 18 de jul. 2013.
1065 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conferência Internacional sobre água e
desenvolvimento. Dublin, 1992. Disponível em: < http://www.meioambiente.uerj.br/emrevista/
documentos/dublin.htm> acesso em 10 de jul. de 2013.
1066 Princípio n° 1 - A água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar
a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente já que a água sustenta a vida, o gerenciamento
efetivo dos recursos hídricos demanda uma abordagem holística, ligando desenvolvimento social
com o econômico e proteção dos ecossistemas naturais. Gerenciamento efetivo liga os usos da
terra aos da água nas áreas de drenagem ou aquífero de águas subterrâneas.
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água como direito fundamental. Quanto ao objetivo específico, realiza-se análise
da atua crise hídrica brasileira para, por fim, apontar sugestões para a mitigação
dessa problemática.
Desse modo, apresenta-se inicialmente a definição dos contornos
da água, considerando suas múltiplas funções e propriedades. Ressalta-se, em
seguida, a discussão acerca da água como direito fundamental. Diante de tal
base, é analisada a questão da crise hídrica no Brasil, apontando as deficiências
da legislação bem como das políticas públicas implementadas pelo Governo
brasileiro. Por fim, lista-se uma série de medidas que compõe o sistema interno
de desenvolvimento de uma postura de utilização sustentável desse recurso.
1. A água e o direito: uma abordagem pluteiforme da água
É indispensável que inicialmente seja feita a análise das diversas
formas de ponderar o elemento água para que se possa compreender que o
presente estudo conduz a diversas temáticas – social, política, filosófica, etc –
colocando em evidência a noção da dimensão do objeto, o alcance da legislação
e a necessidade que, para além da legislação positiva, se desenvolva uma ética
global para fins de proteção.
Tamanha riqueza de usos1067 e funções1068 da água revela a importância
da preservação desse recurso, que se mostra finito e escasso. Ainda que a
quantidade de água permaneça a mesma, a contaminação e poluição tem sido
Princípio N° 2 - Gerenciamento e desenvolvimento da água deverá ser baseado numa
abordagem participativa, envolvendo usuários, planejadores legisladores em todos os níveis. A
abordagem participativa envolve uma maior conscientização sobre a importância da água entre
os legisladores e o público em geral. Isto significa que as decisões são tomadas no menor
nível possível com participação total do público e envolvimento de usuários no planejamento e
implementação de projetos de água.
Princípio N° 3 - As mulheres formam papel principal na provisão, gerenciamento e
proteção da água. Este papel de pivô que as mulheres desempenham, como provedoras e
usuárias da água e guardiãs do ambiente diário não tem sido refletido na estrutura institucional
para o desenvolvimento e gerenciamento dos recursos hídricos. A aceitação e implementação
deste princípio exige políticas positivas para atender as necessidades específicas das mulheres
e equipar e capacitar mulheres para participar em todos os níveis dos programas de recursos
hídricos, incluindo tomada de decisões e implementação, de modo definido por elas próprias.
Princípio N° 4 - A água tem valor econômico em todos os usos competitivos e deve
ser reconhecida como um bem econômico. No contexto deste princípio, é vital reconhecer
inicialmente o direito básico de todos os seres humanos do acesso ao abastecimento e
saneamento a custos razoáveis. O erro no passado de não reconhecer o valor econômico da
água tem levado ao desperdício e usos deste recurso de forma destrutiva ao meio ambiente. O
gerenciamento da água como bem de valor econômico é um meio importante para atingir o uso
eficiente e equitativo, e o incentivo à conservação e proteção dos recursos hídricos.
1067 São exemplos de uso: abastecimento humano, geração de energia, irrigação, navegação,
diluição de despejos etc.
1068 Deve-se considerar que o uso da água é múltiplo, sendo a agricultura o maior usuário,
com 75%, a indústria com 20% o uso doméstico com 5%. Disponível em: <http://www.unep.
org/vitalwater/summary.htm> acesso em: 10 de jul. de 2013.
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matéria latente. Acidentes em águas marinhas e ausência de saneamento básico
se apresentam como alguns dos fatores que inviabilizam o uso e consumo da
água e de demais recursos que se relacionam no mesmo ambiente.
Segundo Clarissa D’isep1069, a água, enquanto elemento natural integra
a noção de bem ambiental e sob essa perspectiva ambiental, três abordagens
devem ser consideradas.
A primeira abordagem é de agua enquanto elemento natural,1070
superficial e subterrâneo. Trata-se de um micro-bem ambiental que, ainda
segundo a autora, enseja um tratamento específico em relação a políticas de
gestão, gerando uma ideia de autonomia que foi incorporada pela racionalidade
jurídica como “direito de águas”.
A segunda abordagem a ser considerada é a de água enquanto meio,
ou seja, enquanto um ecossistema ecológico. Quando se considera água nessa
perspectiva de ecossistema, considera-se por consequência elementos como
fauna aquática, paisagens hídricas e zonas úmidas, por exemplo1071.
A terceira e última abordagem diz respeito à água enquanto elemento
essencial à sadia qualidade de vida do homem, ou seja, uma dimensão
antropocêntrica que, uma vez incorporada a uma constituição, assegura a
“função hídrica antropocêntrica”1072 que nos conduz a noção de que o direito à
água constitui um direito humano. Essa visão decorre dos diversos usos que se
faz do recurso, sendo considerando essencial para a vida da criatura humana.
Diante das dimensões que o tema pode alcançar, uma questão
essencial a ser discutida é a que envolve água enquanto bem fundamental e
imprescindível para a manutenção da vida humana. Para fins deste estudo, partese da ideia de água enquanto bem comum da humanidade.
2. ÁGUA COMO DIREITO FUNDAMENTAL
A água pode ser considerada como um bem, isto é, um patrimônio
da humanidade assim como os demais elementos naturais, ou como bem
patrimonial a ser comercializado ou mesmo privatizado. Considerando que a
água constitui bem essencial para a manutenção da vida, retira-se a noção de
que, por sua essencialidade, não há de se falar em comercialização ou mesmo
privatização desse direito, tendo em vista que não se pode subordiná-lo aos
interesses econômicos, como fonte de riqueza para particulares, mas sim, de
domínio público. Nesse sentido a constituição do Equador (art.12) determina:
Constituição do Equador (2008):
1069 D’ISEP, Clarissa Ferreira Machado. Água juridicamente sustentável. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. p. 52.
1070 Ibidem. p.53.
1071 Ibidem. p.53.
1072 Ibidem. p.53
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El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El
agua constituye patrimônio nacional estratégico de uso público,
inalienable, imprescriptible, inembatgable y essencial para la
vida.

Como se sabe, grande parte das privatizações das águas ocorreram
nos anos de 1990, considerada a década perdida com relação ao tema. O relatório
de Brundtland, a Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, o
Relatório “Cuidando da terra”, e a Agenda 21 se apresentaram como importantes
iniciativas para a propositura de uma nova forma de percebermos a água e demais
ecossistemas, gerando uma expectativa de que o século XXI deverá representar
uma nova era do direito humano à água.
Ressalta-se que diversos atores sociais se mobilizam com a finalidade
de efetivar comandos de desenvolvimento sustentável, o que nos permite
identificar uma ligação direta do direito das águas ao pluralismo jurídico. Muitas
são as associações, grupos de estudo, órgãos integrantes do poder público que
se mobilizam para refletir sobre a formação de uma verdadeira “rede hídrica”,
solidificando a compreensão da água como um bem público, essencial, raro e
finito – bem dotado de interesse geral planetário.
Ainda segundo D’isep, essa “hidroética” seria reflexo da garantia
isonômica de acesso, distribuição; da dignidade humana e cooperação; bem como
da possibilidade de se assegurar a democracia hídrica. Diversos documentos
elencam orientações que nos conduz ao desenvolvimento de uma ética planetária
como forma de preservação do meio ambiente, quais sejam:
1) todos têm direito à água; 2) a água é patrimônio da humanidade;
3)a gestão deve ser sustentável e cooperativa; 4) o público
tem direito a informação e participação na gestão das águas;
5) deve-se aplica o princípio do poluidor-pagador; 6) deve haver
solidariedade hídrica, por meio de gestão global; 7) deve existir
justiça hídrica .

Lastreados na essência da finalidade, surgem princípios hidroéticos
que irão alimentar noções de consumo consciente, sustentável e equilibrado.
Partindo dessa noção de ética como instrumento para a proteção internacional
da água, considerada como direito fundamental, prossegue-se analisando a crise
hídrica brasileira.
3. A CRISE HÍDRICA E AS MEDIDAS ADOTADAS PELO BRASIL PARA
PROTEGER OS RECURSOS HÍDRICOS NACIONAIS
De acordo com os dados apresentados pela ONU, aproximadamente
20% da população mundial não tem acesso à água potável e cerca de 40% não
dispõe de infraestrutura básica de saneamento e higiene. Em uma perspectiva
de 20 anos, estima-se que a quantidade média de água disponível para cada
indivíduo será reduzida a um terço do atual. Esse cenário é ainda mais negativo
nos países em desenvolvimento, nos quais a demanda por água deverá crescer
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significativamente em virtude do crescimento populacional e da expansão
industrial e agrícola1073.
O Brasil apresenta um importante papel no cenário mundial, tendo em
vista que detém cerca de 12% da água doce superficial disponível para consumo
do Planeta e que possui a maior reserva de água doce subterrânea conhecida,
o Aquífero Guarani. Diante desse potencial aquífero, a Constituição Federal de
1988, por meio dos arts. 20 e 26, caracterizou a água como um bem público. No
mesmo sentido, a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional
de Recursos Hídricos e extinguiu os conceitos de águas comuns, municipais e
particulares, anteriormente previstos no Código de Águas, Decreto nº 24.643,
de 10 de julho de 1934 ao prever que “a água é um bem de domínio público”1074.
A Lei 9.433 de 1997 é um importante mecanismo de planejamento
da exploração dos recursos hídricos. Para atingir seus objetivos, dentre as quais
podemos destacar o de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos
usos, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos e a defesa contra
eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado
dos recursos naturais, criou diversos instrumentos, dentre os quais podemos
destacar os Plano de Recursos Hídricos, a outorga dos direitos de uso e a
cobrança por esse uso.
Em contrapartida a investida legislativa na proteção do uso sustentável
da água, o Brasil vem enfrentando uma crise de abastecimento desse recurso em
grandes centros urbanos, tais como São Paulo. Dentre as causas do problema
de abastecimento de água potável, podemos destacar os graves problemas da
política de saneamento básico, a falta de integração entre a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e as demais políticas públicas instaladas no Brasil e a
falta de consciência coletiva de que a água é um bem estratégico e finito.
Os recursos hídricos nas Bacias vêm enfrentando uma série de
problemas, tanto quantitativos como qualitativos. No primeiro grupo, a principal
ameaça é a demanda crescente de água, especialmente do setor de saneamento,
causado pelo aumento populacional. Do lado da oferta, a degradação dos rios –
provocada pelas diversas fontes de poluição – agrava o problema em razão da
diminuição dos mananciais adequados ao abastecimento humano.1075
1073 SILVA, Carlos Henrique R. Tomé. Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável
no Brasil. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tiposde-estudos/outras-publicacoes/temas-e-agendas-para-o-desenvolvimento-sustentavel/recursoshidricos-e-desenvolvimento-sustentavel-no-brasil>.
1074
SILVA, Carlos Henrique R. Tomé. Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável
no Brasil. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tiposde-estudos/outras-publicacoes/temas-e-agendas-para-o-desenvolvimento-sustentavel/recursoshidricos-e-desenvolvimento-sustentavel-no-brasil>.
1075 COPLAENGE – Projetos de Engenharia. Plano de Bacia Hidrográfica 2000-2003- UGRHIPCJ. Piracicaba: Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 180p.
Relatório Final
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Desse modo, verifica-se que a ausência de integração da Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e as demais políticas públicas aprofunda
a crise hídrica instalada, na medida em que se observa, por exemplo, que, apesar
de sua significativa importância, o saneamento básico ainda é insuficiente ou
mesmo inexistente em regiões de maior pobreza, principalmente no Norte e
Nordeste do País. É cediço que o saneamento básico previne a propagação de
doenças de veiculação hídrica, como cólera, diarreia e amebíase, bem como evita
a contaminação do solo e do lençol freático. Logo, consoante SILVA1076:
O compromisso da qualidade da água pela contaminação por
esgotos domésticos, muitas vezes lançados no meio ambiente
sem tratamento prévio, implica, entre outras consequências, o
aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica, como
cólera, diarreia, amebíase e esquistossomose. Essa preocupação
assume proporções mais graves em países ou regiões onde a
pobreza é maior.

Tal conjuntura trouxe à atenção da mídia o problema do abastecimento
e a necessidade de poupar água. A mudança na consciência coletiva no que
concerne à importância de preservar esse recurso deve unir a redução do
consumo, a reutilização e a reciclagem. A redução do consumo consiste na
diminuição de vazamentos e na redução do consumo domiciliar, agrícola e
industrial. A reutilização consiste no reaproveitamento da água já utilizada em
atividades anteriores e que já não possui o mesmo grau de pureza. A reciclagem,
por sua vez, se trata do reaproveitamento, por meio do tratamento, da água
despejada na rede de esgoto.
Belchior afirma que se precisa de uma nova relação entre o homem e
o meio e, mais ainda, de uma nova relação do homem consigo mesmo, de modo
que seja gerada uma pré-compreensão ambiental em que o homem enxerga a
sua própria condição de elemento componente do meio ambiente. Ela conclui,
então, que
é preciso avaliar a forma da relação entre o homem e o meio ambiente
e buscar uma convivência harmônica, para ser possível uma précompreensão ecológica apta para mudar os valores, o pensamento,
a atitude, o modo como ocorre referida simbiose. Isto só pode ser
possível com a superação da modernidade, haja vista que esta se
caracteriza pelo logocentrismo e igualitarismo antropocêntrico1077.

Em virtude da confluência dos fatores responsáveis pela crise hídrica
e a partir da nova tendência mundial de criação de mecanismos de efetivação a
proteção do meio ambiente, o Brasil tem utilizado de diversas ferramentas de
controle como estratégia de conservação, sendo a principal delas a criação de
espaços territoriais especialmente protegidos. Essa estratégia, todavia, requer
1076
SILVA, Carlos Henrique R. Tomé. Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável
no Brasil. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tiposde-estudos/outras-publicacoes/temas-e-agendas-para-o-desenvolvimento-sustentavel/recursoshidricos-e-desenvolvimento-sustentavel-no-brasil>.
1077 Ibidem, p. 181.
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o desenvolvimento de um amplo aparato de fiscalização, uma vez que restringe
de forma significativa atividades humanas. Não se pode ignorar o fato de que a
demanda alimentícia é crescente e acompanha o crescimento populacional, o
que demanda um aumento no uso dos recursos naturais.
Outro fator que não se pode ignorar se relaciona com o desenvolvimento
econômico do país que ainda possui como atividade principal a exportação de
commodities, atividade que é por essência exploradora de recursos naturais.
Os standards ambientais conseguem conciliar interesses constitucionais à
partida díspares (meio ambiente por um lado, desenvolvimento econômico
e empresarial por outro), balizando a sua convivência de forma a proteger a
natureza não deixando de promover o desenvolvimento industrial. A utilização
de instrumentos econômicos e, especificamente, o surgimento do Pagamento
por Serviços Ambientais (PSA) no cenário nacional, representaram uma grande
mudança de paradigma e uma nova abordagem na gestão ambiental.
Esquemas de PSA são derivados do Teorema de Coase, de
1960, o qual afirma que através de negociações os agentes internalizam as
externalidades e atingem eficiência, independentemente da dotação inicial
dos direitos de propriedade e na ausência de custos de transação1078. Segundo
Coase1079, externalidades ocorrem quando uma pessoa age provocando efeitos a
outras pessoas, sem o consentimento destas, podendo o efeito ser benéfico –
externalidade positiva- ou prejudicial – externalidade negativa.
Partindo de uma nova perspectiva que extrapola o ambiente meramente
econômico, incentivos guiados pela sustentabilidade e pelo princípio do protetorrecebedor, o Pagamento por Serviços Ambientais busca induzir comportamentos
socialmente desejáveis mediante a oferta de incentivos econômicos concedidos
mediante o comprometimento com a proteção ambiental que envolve
efetivas práticas de recuperação, conservação ou melhoramento dos serviços
ecossistêmicos.
Os projetos que envolvem o PSA atualmente em desenvolvimento
no Brasil surgiram de forma experimental, partindo de problemas pontuais,
regionais específicos como a proteção das matas ciliares1080 em São Paulo1081.
Referido projeto é denominado “Mina D´Água” e está inserido no Programa
1078 KOSOY et al. Payments for Environmental Services in Watersheds: Insights from a
comparative study of three cases in Central America. Ecological Economics. Vol. 61, n. 2- 3, pp.
446-455, mar, 2006.
1079 COASE, R. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, n.3, p. 1-44,
october, 1960.
1080 SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 55.947, de 24 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº
13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas.
Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, 2010a
1081 No Estado de São Paulo, o PSA foi criado por meio da Lei Estadual nº 13.798/2009
que instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) e, em seu artigo 23, criou o
Programa de Remanescentes Florestais, no qual se permite o pagamento por serviços florestais
ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, bem como incentivos econômicos a
políticas voluntárias de redução de desmatamento e proteção ambiental.
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Reflorestar, instituído pela Lei de Mudança Climática do Estado de São Paulo1082 e
oferece incentivos monetários diferenciados, conforme o custo de oportunidade
e o grau de proteção da nascente, a produtores rurais pela adoção de práticas
de conservação nas Áreas de Preservação Permanente (APP). Neste sentido, é
essencial que haja a solidificação da utilização do PSA.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhece-se a crucial importância da preservação dos recursos
hídricos, vislumbrando-se a água como direito fundamental. Neste sentido,
incongruente a situação crítica que o Brasil se encontra com relação à utilização
da água, diante da importância fundamental desse recurso escasso. Assim,
imperioso que o país tome medidas eficazes para reverter e mitigar a situação já
sentida pela sociedade:
1. O Poder Público deverá articular a Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) e as demais políticas públicas instaladas, a fim de efetivar o
consumo sustentável de água, mitigando os efeitos da crise,
2. Realização de políticas públicas de educação ambiental que insiram o
tema do consumo sustentável da água nos currículos e campanhas de
educação ambiental, a fim de se desenvolver uma ética pré-ambiental.
3.

Incremento do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) como
instrumento de valorização das práticas que protegem o capital natural
bem como a demanda e a oferta de serviços ambientais.

1082 SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 55.947, de 24 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº
13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas.
Diário Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, 2010a
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INTRODUÇÃO
A relação do ser humano com o meio ambiente tem demonstrado um
resultado ao mesmo tempo insatisfatório e assombrosamente persistente ao
longo das últimas décadas.
O resultado insatisfatório, para ambos os participantes da relação, referese, de um lado, aos níveis de degradação impostos ao meio ambiente, e, de
outro lado, aos impactos negativos na qualidade de vida das pessoas que, por
sua vez, dependem de um meio ambiente sadio e equilibrado para viver.
O presente artigo procura analisar as respostas que os Estados nacionais
vêm apresentando para enfrentar a crise ambiental global. Nesse sentido,
examina-se, em um primeiro momento, o estágio atual de degradação ambiental
planetária.
Após a apresentação dos sinais de agravamento da atual crise ambiental,
examina-se o novo modelo de Estado que eleva a preocupação com o meio
ambiente à categoria de norma constitucional, o Estado Socioambiental de
Direito.
Como resultado final, a pesquisa pretende analisar os desafios e as
perspectivas que se apresentam tanto para o Estado Socioambiental de Direito
como para a crise ambiental global.
A metodologia utilizada para o presente artigo foi indutiva, operacionalizada
pelas técnicas do referente, pesquisa bibliográfica, categorias básicas e conceitos
operacionais.
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1. UMA CRISE AMBIENTAL COM CONTORNOS PLANETÁRIOS
Principalmente a partir da década de 70, o crescimento desordenado das
cidades e o aumento no ritmo de crescimento da população do planeta alteraram
de forma significativa a delicada constituição da biosfera, termo utilizado por
Arnold Toynbee para designar a “película de terra firme, água e ar que envolve o
globo de nosso planeta Terra” 1083.
Nas décadas seguintes, os problemas relacionados com a intervenção
humana sobre o meio ambiente intensificaram-se. Percebe-se, hoje, que os
impactos ambientais caracterizados por sua repercussão sobre os elementos
constitutivos do ambiente (água, solo, flora, etc.) deram lugar a problemas
ambientais com proporções intergeracionais, com a capacidade de comprometer
as bases para a sobrevivência de todas as espécies no planeta1084.
O advento do novo milênio não modificou o nível de agressões ao meio
ambiente. Em decorrência, novos problemas ambientais tem pautado a agenda
de países e organizações internacionais.
Segundo Landa, Ávila e Hernández, é possível identificar os seguintes
indicadores da crise ambiental global: as emissões anuais de bióxido de carbono
(CO2) quadruplicaram desde 1950, desmatamento anual de 13 milhões de hectares
(97% nos trópicos), na última década desapareceram sistemas florestais em ao
menos 25 países e em outros 29 a diminuição chegou a 90%, a degradação do
solo afeta 84% das terras de cultivo do mundo, aproximadamente 1,900 milhões
de hectares de terras degradadas, extinção de espécies sem precedentes, perda
de cerca de 17,500 espécies a cada ano, entre 1,000 e 10,000 vezes a mais que
antes da intervenção humana1085.
Contudo, além dos indicadores já apresentados, os estudos que confirmam
o aquecimento global talvez sejam os mais graves. De acordo com os informes
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), o aquecimento do sistema climático é
inequívoco e, desde a década de 1950, muitas das mudanças observadas são
sem precedentes. A atmosfera e o oceano têm aquecido, as quantidades de
neve e gelo têm diminuído, o nível do mar subiu e as concentrações de gases de
efeito estufa aumentaram1086.
1083 TOYNBEE, Arnold. A humanidade e a mãe-terra: uma história narrativa do mundo. Rio
de janeiro: Guanabara, 1987. p. 22.
1084 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. A imputação da responsabilidade civil por danos
ambientais associados às mudanças climáticas. In: Direito e mudanças climáticas [recurso
eletrônico]: responsabilidade civil e mudanças climáticas / organizado por Paula Lavratti e Vanêsca
Buzelato Prestes. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2010. p. 11-13.
1085 LANDA, R., B. ÁVILA y M. HERNÁNDEZ. 2010. Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para América Latina y el Caribe. Conocer para Comunicar. British Council, PNUD
México, Cátedra UNESCO-IMTA, FLACSO México. México D.F. p. 14.
1086 IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung,
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Com base em estudos desenvolvidos pela National Oceanic and
Atmospheric Administration, NOAA na sigla em inglês para a Administração
Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, há dez indicadores que
corroboram o status atual de aquecimento global: aumento no nível dos oceanos;
aumento das temperaturas na superfície dos oceanos; maior calor nos oceanos;
aumento da umidade; aumento das temperaturas sobre os oceanos; aumento
da temperatura na troposfera; aumento da temperatura sobre a terra; diminuição
das geleiras; menor cobertura de neve e menos gelo flutuando nos oceanos1087.
De acordo com Eduardo José Viola:
Desde 2005 uma série de eventos tem iniciado um novo período
de percepção da ameaça da mudança climática: furacões mais
frequentes e intensos nos EUA e países caribenhos, fortes
incêndios em vastas áreas dos EUA e Austrália, mortes por
onda de calor na Europa, intensificação de tufões e tormentas
severíssimas no Japão, China, Filipinas e Indonésia, inundações
catastróficas ao lado de secas severíssimas na Índia e África,
secas intensas na Amazônia brasileira, primeiro furacão registrado
no Atlântico Sul1088.

Apenas em 2011, terremotos seguidos de tsunamis e deslizamentos de
terra causaram mais de 20 mil mortes e prejuízos aos EUA, somando US$ 365
bilhões (R$ 730 bilhões) e 1 milhão de pessoas sem casas. O impacto mais
severo, contudo, foi para os pequenos países insulares em desenvolvimento,
alguns dos quais sofreram perdas de até 8% do PIB1089.
As agressões ao meio ambiente, portanto, além de persistirem, também
cresceram em magnitude. No caso do Brasil, eventos inusitados na história
do país começaram a demonstrar que já se convive com uma nova realidade
climática global.
O furação Catarina, que atingiu a costa do sul do Brasil em 2004, foi o
primeiro registrado no Atlântico Sul. Conforme o Anuário Brasileiro de Desastres
Naturais, 2011, do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres:
O furacão Catarina foi o primeiro registro de um ciclone tropical no Oceano
Atlântico Sul. Ele atingiu a costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no dia
28 de março de 2004. Condições excepcionalmente favoráveis nos padrões
oceânicos e atmosféricos fizeram com que um ciclone extratropical comum,
nessa região, fosse gradativamente adquirindo características de um inédito
A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA. p. 3.
1087 NOAA. Ten Signs Of A Warming World. Disponível em: <http://cpo.noaa.gov/
warmingworld/>. Acesso em: 05 jan. 2015.
1088 VIOLA, Eduardo José. Perspectivas da Governança e Segurança Climática Global. Câmara
dos Deputados, Edições Câmara. Plenarium, v.5, n.5, p.178-196, out., 2008. p. 180.
1089 PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório do
desenvolvimento humano 2013: a ascensão do sul. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/
arquivos/rdh-2013.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2013.
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ciclone tropical. Os ventos em torno de 150 km/h fizeram com que ele fosse
classificado como um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, deixando
um total de 100.000 residências afetadas, 75 pessoas feridas e 3 óbitos1090.
A mudança climática é, de fato, um dos desafios mais complexos deste
século e, dado às suas características transfronteiriças, nenhum país está imune
aos possíveis impactos que poderão surgir.
Conforme Landa, Ávila e Hernández, “La crisis ambiental es mundial, pero
en cada país y región del planeta son diferentes los problemas y los procesos de
deterioro de los recursos naturales”1091.
Os problemas assinalados confirmam o entendimento de Arnold Toynbee
ao afirmar que “o homem é a primeira espécie de ser vivo em nossa biosfera que
adquiriu o poder de destruí-la e, ao assim fazer, de liquidar a si mesmo” 1092.
Jared Diamond, no mesmo diapasão, sustenta que, historicamente, é
possível identificar alguns fatores determinantes para o colapso de civilizações.
Diamond apresenta um quadro de cinco pontos de possíveis fatores contribuintes
para compreender qualquer colapso ambiental. Quatro desses conjuntos de
fatores, composto por danos ambientais, mudanças climáticas, vizinhos hostis e
parceiros comerciais amigáveis, podem ou não ser significativos para o colapso
ambiental em uma determinada sociedade. O quinto conjunto de fatores,
representado pelas respostas dadas pelas sociedades para seus problemas
ambientais é sempre significativo ou determinante para a configuração do
colapso ambiental1093.
A atual dimensão dos problemas ambientais caracteriza-se, portanto, pelo
seu caráter planetário, intergeracional e sua origem difusa, entrelaçada com os
processos históricos de construção dos valores civilizatórios vigentes: padrão de
consumo, ideais de riqueza, modelos energéticos, etc. Dentre estes problemas
ambientais, destacam-se o aquecimento global e as mudanças climáticas.
Tendo em vista a situação de degradação ambiental do planeta e, em
consequência, os perigos que essa degradação impõe ao ser humano, tornou-se
necessária a tutela efetiva do meio ambiente pelo Estado no sentido de garantir
a própria existência da humanidade.
O Estado de Direito Socioambiental tem início, portanto, num momento
particular da história do planeta. O novo modelo de Estado, o Estado de Direito
1090 BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Anuário brasileiro de desastres
naturais: 2011 / Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. - Brasília: CENAD,
2012. p. 12.
1091 LANDA, R., B. ÁVILA y M. HERNÁNDEZ. 2010. Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para América Latina y el Caribe. Conocer para Comunicar. British Council, PNUD
México, Cátedra UNESCO-IMTA, FLACSO México. México D.F. p. 15.
1092 TOYNBEE, Arnold. A humanidade e a mãe-terra: uma história narrativa do mundo. p. 36.
1093 DIAMOND, Jared. Collapse: how societies choose to fail or succeed. New York: Penguin
Books, 2005. p. 11.
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Socioambiental, valendo-se de seus atributos jurídicos e institucionais, tem o
objetivo de fornecer a mínima segurança necessária para a garantia da qualidade
de vida sob o enfoque ambiental.
2. O ESTADO SOCIOAMBIENTAL DE DIREITO COMO NOVO MODELO DE
ESTADO NACIONAL
O Estado Socioambiental de Direito surge num momento particular
da história do planeta. Uma série de fatores acabou por impulsionar o Estado
contemporâneo para a alternativa do Estado Ambiental. Dentre estes fatores,
talvez o mais importante tenha sido o nível de agressão, sistemático e cumulativo,
percebido pelo meio ambiente planetário.
Jesús Jordano Fraga, tratando do Estado Ambiental, apresenta:
Hoy se habla del Estado ambiental (LETTERA) como fórmula
superadora constitucional (después del Estado de Derecho y del
Estado Social) para significar que la preocupación ambiental es la
determinante en la forma de Estado de nuestros días1094.

Canotilho, com o mesmo sentido, utiliza a expressão Estado Constitucional
Ecológico para designar a nova ordem jurídica e social voltado para um “plano
dúctil centrado sobre os problemas nucleares do desenvolvimento sustentado,
justo e duradouro” 1095.
Apesar das diferentes nomenclaturas utilizadas pela doutrina, este trabalho
utilizará preferencialmente a expressão “Estado Socioambiental de Direito” por
entender que é aquela que melhor exprime as novas demandas e anseios sociais
relacionados com a proteção do meio ambiente, demandas e anseios elevados
à categoria de direito fundamental, e, adicionalmente, a necessária atuação
conjunta do Estado e da comunidade para essa proteção.
Carlos Alerto Molinaro explica o sentido do adjetivo socioambiental para o
modelo de Estado que pretende superar a crise ambiental global:
[...] o adjetivo socioambiental, tenciona superar a dicotomia
público/privado, qualifica as políticas públicas ambientais com
os movimentos sociais, estabelece uma metodologia da ação
social e ambiental, via um juízo crítico informado pelas políticas
ambientais, promovendo uma pedagogia ambiental explicita,
afirma o ambiente como ‘um lugar de encontro’, onde se dá a
totalidade das relações, vale dizer um espaço físico apropriado
para o exercício das ações socioambientais, promovendo um
conjunto complexo de condições sociais, morais, naturais

1094 FRAGA, Jesús Jordano. El derecho ambiental del siglo XXI. Revista de Derecho
Ambiental, Navarra (Aranzadi) núm. 1, p.95-113, 2002.
1095 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional Ecológico e democracia
sustentada. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Estado de Direito
Ambiental: tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. p. 37.
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e culturais que cercam os seres vivos e neles podem influir
decisivamente1096.

O conceito apresentado por Wolkmer e Paulitsch reforça a proteção ao
meio ambiente pretendida pelo Estado de Direito Socioambiental:
Trata-se de um Estado em cuja ordem constitucional a proteção
ambiental ocupa lugar e hierarquia fundamental, resultando
que, na promoção dos direitos prestacionais, a preservação
das condições ambientais passa a balizar as ações estatais e
as políticas públicas, vez que permitirão a existência digna das
gerações futuras1097.

O novo modelo de Estado pretende demonstrar que a necessária e
imprescindível integração entre homem e meio ambiente é, na verdade, condição
para a preservação de ambos.
Para concretizar sua atuação, o Estado Socioambiental de Direito se vale
de alguns princípios estruturantes.
De acordo com Erika Pereira Duailibe e Germana Parente Neiva Belchior,
a expressão princípios estruturantes “retrata a constituição do núcleo essencial
do direito do ambiente, servindo de base e caracterização própria da matéria. [...]
Estabelecem os contornos das características básicas, tarefas e perspectivas do
Estado de Direito Ambiental” 1098.
Dentre os princípios estruturantes a serem apontados, a doutrina destaca
os seguintes: princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio do poluidorpagador, princípio da responsabilidade, princípio da proibição de retrocesso
ecológico, princípio do mínimo existencial ecológico, princípio da democracia,
princípio da cidadania, princípio da informação e o princípio da educação e da
participação ambiental.
Para a presente pesquisa, apenas no intuito de direcionar o tópico que
tratará dos desafios e ameaças ao Estado Socioambiental de Direito, serão
analisados o princípio da precaução, o princípio da proibição do retrocesso
ecológico e o princípio da Sustentabilidade.
Assim, com relação ao princípio estruturante da precaução, segundo
apontamento de Denise Hammerschmidt:
1096 MOLINARO, Carlos Alberto. Racionalidade ecológica e estado socioambiental e
democrático de direito. 2006. 200 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito,
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 144.
1097 WOLKMER, Maria de Fátima Schumacher; PAULITSCH, Nicole da Silva. O estado de
direito socioambiental e a governança ambiental: ponderações acerca da judicialização das
políticas públicas ambientais e da atuação do poder judiciário. Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 18
- n. 2 - p. 256-268 / mai-ago 2013. p. 259-260.
1098 DUAILIBE, Erika Pereira; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Pós-modernidade e
estado de direito ambiental: desafios e perspectivas do direito ambiental. Encontro Nacional do
CONPEDI (19.: 2010: Fortaleza, CE) Anais do [Recurso eletrônico] XIX Encontro Nacional do
CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 1549.
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O princípio da precação articula-se na base de dois pressupostos:
a possibilidade que condutas humanas causem danos coletivos
vinculados a situações catastróficas que podem afetar o conjunto
de seres vivos – por uma parte –, e a falta de evidência científica
(incerteza) a respeito da existência do dano temido – por outra.
Incerteza não somente na relação de causalidade entre o ato e
suas consequências, mas quanto à realidade do dano, a medida
do risco ou do dano1099.

Dessa forma, para proteger o meio ambiente, o princípio da precaução
impõe a atuação do Estado em casos de ausência de certeza científica absoluta
ou, ainda, “a ausência de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto
para procrastinar a adoção de medidas efetivas visando a prevenir a degradação
do meio ambiente” 1100.
Isso significa a antecipação de ações ao risco ou perigo de dano ao meio
ambiente.
Com relação ao princípio da proibição do retrocesso ecológico ou princípio
da vedação do retrocesso da legislação ambiental, este princípio é considerado
um princípio geral do Direito Ambiental uma vez que é aplicável em todos os
seus setores (biodiversidade, mudanças climáticas, saúde ambiental, etc).
Segundo Guilherme José Purvin de Figueiredo, “o princípio da vedação
de retrocesso da legislação ambiental é voltado, em última análise à proteção da
coletividade face a desmandos do Poder Legislativo” 1101.
Trata-se de um princípio estruturante do Direito Ambiental que parte da
premissa de que as condições jurídicas protetivas ao meio ambiente devem
ser constituídas de modo progressivo, de modo a ampliar a qualidade de vida
existente hoje, não podendo, assim, retroceder a níveis de proteção inferior
àqueles já conquistados.
Segundo Canotilho, a sustentabilidade configura um dos princípios
estruturantes do Estado Constitucional Ambiental:
Tal como outros princípios estruturantes do Estado Constitucional
– democracia, liberdade, juridicidade, igualdade – o princípio da
sustentabilidade é um princípio aberto carecido de concretização
conformadora e que não transporta soluções prontas, vivendo
de ponderações e de decisões problemáticas1102.

1099 HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade contemporânea e o princípio da
precaução no direito ambiental. Revista Sequência, n.º 45, p. 97-122, dez. de 2002. p. 109.
1100
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 6. ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 139.
1101
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 6. ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 159.
1102
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio
estruturante do Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos - Polytechnical Studies
Review, Vol VIII, nº 13, 007-018. p. 8.
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O Estado Socioambiental de Direito é a oportunidade de materialização
da integração entre meio ambiente e sociedade no sentido da manutenção do
atual patrimônio ambiental para as gerações futuras. Além disso, o novo modelo
de Estado tem o condão de permitir a efetivação do direito difuso a um meio
ambiente sadio e equilibrado, como exposto em nossa carta constitucional.
3. DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O ESTADO SOCIOAMBIENTAL DE
DIREITO E PARA A CRISE AMBIENTAL GLOBAL
O Estado Socioambiental de Direito é um aprimoramento do Estado
nacional e insere-se, nesse sentido, no processo histórico de evolução qualitativa
que caracteriza a trajetória do Estado-nação desde o seu surgimento, em 16481103.
Por tratar-se de um novo modelo de Estado inserido num contexto
evolutivo, deve-se concebê-lo como um modelo ainda em mutação, ainda em
construção.
Conforme Ferreira e Leite,
Dito isso, convém mencionar que o Estado de Direito Ambiental
é uma construção teórica que se projeta no mundo real ainda
como devir. A despeito desse fato, a relevância do paradigma
proposto deve ser observada para uma melhor compreensão
das novas exigências impostas pela sociedade moderna,
especialmente quando se considera o constante agravamento
da crise ambiental1104.

Por um lado, o fato de significar um conceito ainda não acabado pode
permitir um maior grau de adaptabilidade a situações ainda não experimentadas.
Por outro lado, entretanto, por não ser um conceito consolidado, pode perceber
recuos em áreas ou situações já havia conquistadas.
Uma deterioração das atuais condições climáticas globais, por exemplo,
exigiria o aprofundamento dos conceitos e princípios sob os quais o Estado
Socioambiental de Direito vem sendo construído. O agravamento da crise
ambiental global determinaria, portanto, um desafio a ser superado pelo novo
modelo de Estado.
O segundo capítulo do relatório sobre o clima, divulgado em abril de 2014
pelos cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC
na sigla em inglês, prevê a ocorrência de danos residuais ligados a eventos
naturais extremos em diferentes partes do planeta na segunda metade deste
século:
It is now very likely that human influence has contributed to
1103
Esta data marca a assinatura do Tratado de Vestfália que pôs fim à Guerra dos 30 aos na
Europa e é considerada a certidão de nascimento do Estado como o conhecemos hoje.
1104
FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato. A expressão dos objetivos do
estado de direito ambiental na constituição federal de 1988. In: LEITE, José Rubens Morato et al
(orgs). Repensando o estado de direito ambiental. p.22.
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observed global scale changes in the frequency and intensity
of daily temperature extremes since the mid-20th century, and
likely that human influence has more than doubled the probability
of occurrence of heat waves in some locations1105.

A mudança climática é uma realidade e apresenta perspectivas assustadoras
para o futuro. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano 2013,
apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud),
o mundo pode viver uma catástrofe ambiental em 2050. De acordo com o texto
divulgado, os desastres naturais tem se intensificado em todo o mundo, tanto
em frequência quanto em intensidade, causando grandes danos econômicos e
perdas humanas1106.
As projeções para o século XXI, de acordo com o relatório do IPCC,
apontam para o agravamento das condições verificadas atualmente tendo em
vista que os oceanos continuarão a apresentar aquecimento e que o nível dos
oceanos continuará a subir. Além disso, de acordo com o relatório, “most aspects
of climate change will persist for many centuries even if emissions of CO2 are
stopped. This represents a substantial multi-century climate change commitment
created by past, present and future emissions of CO2” 1107.
São dados muito alarmantes uma vez que apontam para a continuidade
dos efeitos danosos no sistema climático global mesmo com uma eventual
interrupção das emissões de CO2.
Nesse sentido, Viola alerta: “atualmente o aquecimento global é o maior
desafio político, econômico, jurídico e ambiental para a humanidade” 1108.
O Estado Socioambiental de Direito precisará antecipar medidas para
o enfrentamento dessa nova realidade. O eventual aumento no número de
desastres ambientais exige o comprometimento do Estado com o tratamento
e também com a prevenção dos desastres. A postura reativa que caracterizou o
Estado moderno em face aos desastres ambientais deve ser substituída por uma
postura proativa antecipatória.

1105
IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung,
A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA. p. 19.
1106
PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório do
desenvolvimento humano 2013: a ascensão do sul. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/
arquivos/rdh-2013.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2013.
1107
IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung,
A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA. p. 27.
1108
VIOLA, Eduardo José. Perspectivas da Governança e Segurança Climática Global. Câmara
dos Deputados, Edições Câmara. Revista Plenarium, v.5, n.5, p.178-196, out., 2008. p. 181-182.
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Medidas de prevenção e mitigação de riscos devem ser acompanhadas
por uma série de estratégias que vão, por exemplo, do compartilhamento
de responsabilidades ao amplo acesso informacional e da promoção de uma
educação ambiental multinível à responsabilização do Estado pela ação ou
omissão no tocante aos desastres ambientais.
Os desafios já apresentados, referenciados por um agravamento da crise
ambiental global, podem ser potencializados por dificuldades internas e/ou
externas ao Estado Socioambiental de Direito.
De acordo com Michel Prieur, tratando das ameaças que podem
interromper o progresso do Direito Ambiental ou o processo de construção do
Estado Socioambiental de Direito:
No atual momento, são várias as ameaças que podem ensejar
o recuo do Direito Ambiental: a) ameaças políticas: a vontade
demagógica de simplificar o direito leva à desregulamentação
e, mesmo, à “deslegislação” em matéria ambiental, visto
o número crescente de normas jurídicas ambientais, tanto
no plano internacional quanto no plano nacional; b) ameaças
econômicas: a crise econômica mundial favorece os discursos
que reclamam menos obrigações jurídicas no âmbito do meio
ambiente, sendo que, dentre eles, alguns consideram que essas
obrigações seriam um freio ao desenvolvimento e à luta contra
a pobreza; c) ameaças psicológicas: a amplitude das normas em
matéria ambiental constitui um conjunto complexo, dificilmente
acessível aos não especialistas, o que favorece o discurso em
favor de uma redução das obrigações do Direito Ambiental1109.

Conforme exposto, no âmbito interno, a principal dificuldade será a
manutenção do processo de construção do Estado Socioambiental de Direito
vis-a-vis eventuais dificuldades econômicas ou conjunturais que possam ser
minimizadas ou camufladas via enfraquecimento dos princípios norteadores de
sua vocação ambiental.
O princípio da precaução e, principalmente, o princípio do não-retrocesso
podem vir a sofrer um processo de enfraquecimento ou, até mesmo, de
redefinição conceitual com base em interesses econômicos, eleitorais ou para
a satisfação de demandas pontuais em detrimento dos interesses vinculados à
preservação do meio ambiente.
É nesse sentido que o Estado nacional se apresenta, paradoxalmente,
como um entrave para a evolução do Direito Ambiental e para a sua própria
evolução enquanto proposta de amparo ambiental tendo em vista a severa

1109
PRIEUR, Michel. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: SENADO FEDERAL.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESADO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
(Org.). Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Brasília, DF: Senado Federal, 2012. p.
11-54.
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dificuldade de atuação que demonstra frente aos problemas que extrapolam
seus limites territoriais1110.
Duas características básicas que definem os Estados modernos podem
ser apontadas como importantes entraves para o desenvolvimento do Direito
Ambiental e do Estado Socioambiental de Direito: a Soberania e a Democracia.
Com relação à limitação imposta pela Soberania, os Estados nacionais
patrimonializam os recursos ambientais e os submetem a um exclusivo suposto
benefício do grupo nacional quando, na realidade, deveriam satisfazer as
necessidades do conjunto da Humanidade1111.
De acordo com Gabriel Ferrer, a superação das deficiências impostas pela
Soberania passa, necessariamente, pelo recuperação da solidariedade no sentido
do prevalecimento do interesse geral pelo individual:
El progresso en este campo debe pasar inexorablemente por
excluir la proyección de la soberanía sobre determinados recursos
y atribuir su gestión a entes supraestatales representativos de
la especie. Se trata, como hemos apuntado, de ‘mundializar’
determinados recursos y someterlos a una racional gestión
en la que estén presentes los intereses de sus ocasionales
detentadores, pero también el interés general, presente y futuro
de la especie1112.

A limitação imposta pela Democracia determina uma maior preocupação
com questões eleitorais, estabelecimento de consensos e tomada de decisões
obedecendo aos mais escuros desígnios do que eventuais projetos ou decisões
que suponham sacrifícios para seus habitantes, mesmo que voltados para a defesa
do meio ambiente ou para a sua preservação visando as gerações futuras1113.
No âmbito externo, a falta de efetividade dos compromissos assumidos
pelos Estados, quando assumidos, é o principal desafio a ser superado.
Viola, relacionando a situação de caos ambiental atual com a manutenção
dos atuais padrões de consumo e emissões de carbono, apresenta que:
Nas últimas décadas a modernidade está sendo afetada por um
hipermaterialismo, que implica um consumo muito além das
necessidades individuais e até um esbanjamento de riqueza,
colocando em risco a espécie e a sociedade. Existe uma
profunda dissonância no sistema internacional hoje: de um lado

1110
ARMADA, Charles Alexandre Souza. O desenvolvimento do Direito Ambiental: entraves
e oportunidades. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais: RBEC, Belo Horizonte, v. 7, n.
27, p. 683-703, set./dez. 2013.
1111
FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de
Derecho Ambiental (Pamplona, Espanã), n. 1, 2002, págs. 73-94.
1112
FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de
Derecho Ambiental (Pamplona, Espanã), n. 1, 2002, págs. 73-94.
1113
FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de
Derecho Ambiental (Pamplona, Espanã), n. 1, 2002, págs. 73-94.

438

439

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

as emissões de carbono crescem continuamente na grande
maioria dos países do mundo; de outro lado quase todos os
dirigentes políticos reconhecem a gravidade do problema e têm
uma retórica de cooperação internacional para a mitigação de
emissões muito distante do comportamento efetivo dos agentes
econômicos nas suas respectivas sociedades1114.

A dissonância apontada por Viola pode ser exemplificada pela postura de
Estados Unidos e China em relação ao Protocolo de Kyoto, acordo multilateral
promovido pelas Nações Unidas para a redução e o controle das emissões de
gases que contribuem para o efeito estufa. Os dois países, juntos, representam
quase a metade de todas as emissões globais de CO2 e não são signatários do
Protocolo.
Apesar de estes dois países terem assinado em novembro de 2014 um
acordo para redução das emissões de gases de efeito estufa1115, o acordo foi
considerado informal e não determina um compromisso perante a comunidade
internacional.
Apesar dos avanços conceituais determinados pelas Conferências das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente, a materialização de soluções eficazes
enfrentou dois impedimentos importantes: o fato de não existir aparato coativo
que defenda os elementos ambientais comuns e o fato de não haver autoridade
que imponha condutas que defendam aqueles elementos1116.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. Diversos estudos científicos comprovam que a manutenção do status quo de
degradação ambiental global pode levar à uma situação de insustentabilidade
da vida no planeta. Apesar dos estudos e dos acordos internacionais celebrados
em função deles, os principais efeitos de transformação do meio ambiente
planetário intensificaram-se.
2. O Estado Socioambiental de Direito tem a prerrogativa e o compromisso de
uma atuação transformadora neste momento particular da história do planeta.
3. O amparo constitucional à preservação do meio ambiente, alçando à categoria
de direito fundamental a relação do ser humano com um meio ambiente sadio
e equilibrado, permite ações decisivas tanto na esfera interna como na esfera
externa do Estado nacional.
4. Na esfera interna, propiciando a contemplação da categoria Sustentabilidade
1114
VIOLA, Eduardo José. Perspectivas da Governança e Segurança Climática Global. Câmara
dos Deputados, Edições Câmara. Revista Plenarium, v.5, n.5, p.178-196, out., 2008. p. 179.
1115
The White House. U.S.-China Joint Announcement on Climate Change. Disponível em:
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-announcement-climatechange>. Acesso em: 18 jan. 2015.
1116
FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de
Derecho Ambiental (Pamplona, Espanã), n. 1, 2002, págs. 73-94.
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em todas as suas dimensões e, principalmente, no que se refere às dimensões
política e jurídica.
5. Na esfera externa, permitindo uma atuação que considere a capacidade
transfronteiriça da atual crise ambiental como fator de aproximação entre os
países, não apenas para um melhor enfrentamento da crise, mas, também,
no sentido de aprimorando do novo modelo de Estado representado pelo
Estado Socioambiental de Direito.
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13. A IGUALDADE DE GÊNERO EM PROL DA JUSTIÇA
SOCIOAMBIENTAL E DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Cintia De Medeiros Suelotto
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestranda em Direito Político e
Econômico

Introdução
		 A história mundial é permeada por grandes catástrofes na natureza
provocadas pela humanidade e o mundo de hoje é marcado pelas consequências
das ações humanas no passado. Séculos de exploração não planejada e a falta de
consciência da finitude dos recursos naturais levaram a humanidade a produzir
danos sem precedentes ao planeta.
		 Em 2010, 25% do solo do planeta estava degradado (incluindo florestas,
pastos e áreas agrícolas). Cerca de 21% dos mamíferos, 12% das aves, 28% dos
répteis e 25% dos invertebrados estão ameaçados de extinção1117. De acordo
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação, entre 1988 e 2014, foram devastados 407.511 km² da
Amazônia Legal1118.
		 Acidentes nucleares, vazamentos de óleo e a grande quantidade de
resíduos tóxicos lançada nas águas do planeta, por exemplo, são responsáveis
por contaminar a terra, dificultar o tratamento da água, causar a morte de animais
e prejudicar a vida de todos.
		 Em conjunto com a devastação do meio ambiente, a humanidade tem
infligido a si mesma diversos sofrimentos de ordem social. A miséria, a fome, a
intolerância e o preconceito causam mortes e violentam física e psiquicamente
populações inteiras.
		
A exclusão da cidadania de diversos grupos é, infelizmente, uma realidade
inegável. Pode-se considerar, entretanto, que os últimos anos têm se mostrado
uma luz na evolução do mundo e cada vez mais pessoas mostram-se engajadas
na construção de um planeta mais sustentável e justo.
		

A Constituição Federal brasileira, em seu art. 3º, afirma constituírem

1117
Informações disponíveis em: < http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/
programa-pnuma-destruicao-meio-ambiente-prejuizo-mundoestranho-597961.shtml>.
Acesso
em 21 de março de 2015.
1118
Dados disponíveis em: < http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2014.htm>.
Acesso em 21 de março de 2015.
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objetivos fundamentais da nação a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da
marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
		 Como se pode perceber, a justiça e a igualdade são objetivos do Estado
brasileiro e, somente quando todos puderem desfrutar da vida, e vida com
qualidade, os mencionados objetivos serão atingidos. Não é razoável supor que
há efetiva liberdade, justiça e solidariedade enquanto persistirem as desigualdade
e misérias.
		
O intuito do presente artigo é, desse modo, apresentar conexões entre a
justiça, a necessária proteção do meio ambiente e a eliminação das desigualdades
sociais, tomando-se especificamente para esse estudo, a desigualdade de
gênero por objeto. Inicialmente, será apresentado um panorama da inovadora
concepção de justiça, sob o aspecto socioambiental, que considera os diversos
aspectos que a envolvem de modo conjunto.
		
Impossível dissociar, ainda, a justiça da igualdade. Desse modo, a análise
da questão da profunda desigualdade social que se alastra por todo o mundo
demonstra-se indispensável para o estudo de possíveis soluções para as mazelas
humanas. Considerando a existência de múltiplas desigualdades no planeta e da
impossibilidade de tratá-las em um único estudo, tomou-se por objeto de análise
a decorrente do gênero.
		 Ressalta-se, então, que o cenário de todas as ações humanas,
inescapavelmente, é o planeta Terra e que a manutenção de suas condições é
indispensável para os caminhos humanos. Enquanto a humanidade persistir na
degradação do meio ambiente e da preponderância dos ganhos econômicos em
detrimento da natureza e da vida humana, não será possível sequer falar-se em
justiça e em progresso.
Sendo assim, analisar especificamente de que modo a igualdade de
gênero pode auxiliar no crescimento sustentável das nações é indispensável
para a construção de um mundo mais equitativo, onde a humanidade coexista
pacificamente com a natureza.
1. Justiça socioambiental
Desde a Antiguidade, a justiça é considerada a mais poderosa das
excelências. Aristóteles, em sua clássica obra Ética a Nicômaco, conceitua o
justo como “o que produz e salvaguarda felicidade bem como as suas partes
componentes para si para toda a comunidade”1119.
A justiça é a virtude que encerra em si as demais virtudes, sendo desejável
para que as sociedades possam viver em harmonia. Os sistemas jurídicos fixaram
1119

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009. p. 105.
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suas bases no conceito de justiça e a seu calço percorrem os caminhos humanos.
Do mesmo modo, a busca pela felicidade tem sido estudada e
compreendida como um direito fundamental. Cabe destacar que tanto a justiça
como a felicidade devem ser sempre ponderadas coletivamente, almejando-as
não em relação ao uno, e sim ao social1120.
A razão de ser do apreço pela justiça está alicerçada no desejo da paz
e da igualdade. Aliás, pode-se afirmar que o caráter mais evidente da justiça é
a igualdade. Sem o reconhecimento de que todos são iguais e detentores do
direito máximo de viver dignamente, não é possível falar-se em uma sociedade
equilibrada.
		 A realidade atual tem explicitado, entretanto, que somente o viés
“interpessoal” da justiça não é suficiente para direcionar as ações humanas.
É necessário, também, atentar-se para a imprescindível coexistência harmônica
entre a sociedade e o meio natural. Afinal, somente inserida em um meio
ecologicamente equilibrado a sociedade pode prosperar.
		 Cunhou-se, então, o termo justiça socioambiental para designar “a
respeitabilidade e a materialização dos direitos sociais e ambientais dos cidadãos
que tendem a possibilitar a coexistência harmônica entre a coletividade e o
meio natural”1121. O foco das sociedades passa a ser, portanto, harmonizar não
somente as relações entre as pessoas, mas entre essas e a natureza.
		
A consciência de que os recursos naturais são finitos e de que o presente
ritmo de exploração tem devastado o planeta contribuiu, ainda, para que o tema
da sustentabilidade tenha se tornado comum nos discursos políticos. Não se
pode, entretanto, considerar a questão ambiental de modo apartado dos outros
aspectos da sociedade. As diversas áreas que envolvem a questão estão
interligadas: política, justiça, sustentabilidade...
		 Não é razoável, do mesmo modo, supor que a justiça possa reinar em
uma sociedade inteiramente marcada pela desigualdade. Para que a justiça
socioambiental se concretize e se materialize na vida das pessoas, é preciso
considerar as desigualdades de gênero, raça, classe e outras formas de
desigualdade.
		
A Constituição Federal explicita em seus artigos 6º e 225 os direitos sociais
de todos, como saúde, educação e alimentação, e o direito humanitário de viver
em um ambiente ecologicamente equilibrado. Percebe-se, desse modo, que não
foi garantido simplesmente o direito à vida, mas o direito à vida com qualidade. E
não é possível falar-se em qualidade de vida sem que haja proteção ambiental.
		

A proteção e a manutenção do meio ambiente, além disso, precisam ser

1120
VÉRAS NETO, Francisco Quintanilha; Saraiva, Bruno Cozza. A justiça socioambiental
como fundamento contrahegemônico à globalização e a mercadorização ambiental. Revista
Jurídica Unicuritiba. v. 2, n. 29 (2012). Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/
RevJur/article/download/515/399>. Acesso em 20 de fevereiro de 2015. p. 98(5).
1121
Idem, p. 96(3).
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analisadas com enfoque global e geral. A experiência atual demonstra que os
países em desenvolvimento experimentam com mais intensidade as degradações
que a humanidade causou ao meio ambiente e estão mais sujeitos à escassez e
privação de recursos naturais, como à água, por exemplo. Em países africanos,
mulheres caminham até oito horas por dia em busca de água, e nem sempre a
água obtida está limpa1122.
		
A miséria e suas tristes irmãs, as doenças e a fome, provocam sofrimento
e milhares de mortes precoces todos os anos no mundo. Além disso, as carências
sociais são responsáveis por minar as condições ambientais das sociedades em
desenvolvimento.
		 Ao passo que os países desenvolvidos são capazes de contornar alguns
danos já causados ao meio ambiente em razão de seus abundantes recursos
financeiros, os países mais pobres são obrigados a suportar os prejuízos de suas
próprias ações e, ainda, em alguns casos, importam a poluição estrangeira. De
acordo com relatório elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), em 2010, a África e a América do Sul foram os continentes
que mais registraram perda líquida de florestas entre os anos 2000 e 20101123.
		 É premente, ainda, a necessidade de colocar-se um ponto final no
intercâmbio ecologicamente desigual1124, que resulta em concentração de riqueza
e ampliação da miséria. Infelizmente, de acordo com a realidade atual, a injustiça
socioambiental é a regra e a justiça, exceção. É preciso que todo o planeta
concentre seus esforços na concretização da igualdade e da justiça, de modo a
possibilitar a divisão equânime dos benefícios da natureza e das consequências
decorrentes da sua exploração desmedida.
		 Pode-se estabelecer, nesse ponto, um ciclo relacionado à justiça
socioambiental: enquanto as pessoas não se relacionarem bem entre si,
eliminando as desigualdades de diversas ordens, não serão capazes de usufruir da
natureza com responsabilidade e, ao mesmo tempo, a exploração inconsequente
dos recursos naturais provoca mais desigualdades entre a humanidade.
2. Desenvolvimento sustentável
O desenvolvimento constitui objetivo da maior parte das sociedades e
sua consecução orienta a tomada de decisões em todo o mundo. Por muitos
anos, teóricos analisaram a questão do desenvolvimento sob a ótica puramente
econômica e determinaram como fatores para a apuração do desenvolvimento,
1122
Manual de Etiqueta: 13 coisas que você não sabia sobre a água e por que é importante
cuidar bem dela. Planeta Sustentável. Editora Abril. Disponível em: <http://planetasustentavel.
abril.com.br/especiais/manual-de-etiqueta-2014.shtml>. Acesso em 20 de março de 2015.
1123
Informações disponíveis em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/
programa-pnuma-destruicao-meio-ambiente-prejuizo-mundoestranho-597961.shtml>.
Acesso
em 21 de março de 2015.
1124
Termo utilizado para designar a prática que faz com que países em desenvolvimento
exportem riquezas naturais e importem a poluição gerada por países desenvolvidos.
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critérios objetivos como o Produto Interno Bruto (PIB), a renda pessoal dos
cidadãos e a industrialização1125.
Entretanto, o passar do tempo trouxe à humanidade a obrigação forçosa de
reconhecer a finitude dos recursos naturais, indispensáveis para a vida humana.
A conservação ambiental tornou-se questão recorrente e objeto de estudo,
coincidindo, ainda, com novas visões do desenvolvimento, que agregam fatores
sociais ao critério econômico.
Amartya Sen, em sua obra Desenvolvimento como liberdade, apresenta
um novo conceito de desenvolvimento, que pode ser visto como um processo
de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam1126. Os critérios
econômicos, desse modo, devem ser levados em consideração em conjunto
com fatores como serviços colocados à disposição da população (por exemplo,
de saúde e educação) e direitos civis.
De forma análoga, a sustentabilidade constitui questão central para as
liberdades humanas, sendo impossível falar-se em qualidade de vida em um planeta
devastado. Cabe destacar que o conceito mais difundido de desenvolvimento
sustentável encontra sua origem no Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum),
oriundo da Convenção Mundial sobre o Meio Ambiente (1987), patrocinada pela
Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o mencionado relatório,
o desenvolvimento é sustentável se atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias
necessidades.
Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que se
desenrola através da interação humana com o meio ambiente de modo a não
comprometer o acesso das gerações futuras aos recursos naturais.
A proposta para os próximos anos é, desse modo, encarar a questão do
desenvolvimento sustentável como o conjunto de processos de expansão das
liberdades, incluindo fatores econômicos, sociais e direitos civis, respeitandose, a todo o momento, a finitude dos recursos naturais e a necessidade de sua
preservação para as gerações futuras.
A sustentabilidade deve ser objeto de investimentos mundiais, através
de políticas nacionais e internacionais de proteção. Dados constantes da
conclusão de relatório elaborado, em 2011, pelo PNUMA1127 demonstram que
um investimento de apenas 2% do PIB global em setores-chave pode dar início
1125
Exemplificando visões teóricas com viés puramente econômico, podemos destacar
Celso Furtado, em sua obra Desenvolvimento e Subdesenvolvimento (Rio de Janeiro: Editora
Fundo de Economia, 1965), e o conceito de desenvolvimento apresentado por Raúl Presbisch, em
Manifesto Latino-Americano e outros ensaios (Rio de Janeiro: Contraponto: Centro Internacional
Celso Furtado, 2011).
1126
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras,
2000. p. 17.
1127
Resumo das conclusões do relatório (acessado em 21 de março de 2015) disponível em:
<http://www.pnuma.org.br/arquivos/EconomiaVerde_ResumodasConclusoes.pdf>.
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à transição para uma economia verde.
O mencionado relatório1128 anuncia, ainda, que uma mudança para
uma economia mais verde resultará também em uma mudança no padrão de
empregos, gerando, pelo menos, tantos empregos quanto os criados pelas
práticas atuais de produção. De acordo com o estudo, entre 2030 e 2050, a
economia verde gerará mais empregos do que o modelo atual de economia, já
que este estará prejudicado pela escassez de recursos e energia.
Com a realização de diversos estudos e pesquisas por governos e órgãos
internacionais, pode-se inferir que a preocupação com o meio ambiente tem se
tornado mais frequente e genuína do que no passado. Contudo, há muito a ser
feito.
Nessa toada, floresceu a justiça socioambiental, que permite a análise
interdisciplinar de questões relacionadas, mas que, até então, eram estudadas
em diferentes campos do conhecimento: as dimensões ambiental, social e ética
do desenvolvimento1129. A abordagem conjunta desses aspectos deve ser aplicada
ao estudo da relação entre a humanidade e a natureza. A justiça socioambiental
está relacionada, ainda, ao estudo dos fatores que desencadeiam a exclusão
social e as diferenciações de poder nos processos decisórios ao redor do mundo.
As grandes mazelas que afetam a humanidade, como as guerras, as
epidemias e a fome, guardam direta relação com a justiça e com a dignidade das
pessoas. Enquanto essas virtudes não forem respeitadas, não é possível sequer
falar-se na existência concreta do Estado Democrático de Direito, totalmente
incompatível com desigualdades de tal ordem.
Dentre as mencionadas diferenciações, que afetam a cidadania e afastam
a humanidade da justiça, pode ser destacada a desigualdade de gênero, que abala
mulheres em todo o mundo e as mantêm excluídas do poder. Não é razoável
presumir que o desenvolvimento sustentável poderá florescer enquanto metade
da população mundial é mantida para trás e impedida de progredir.
3. Igualdade de gênero para uma nova sociedade
Historicamente, as mulheres ao redor do mundo foram vítimas da
dominação masculina, tendo seus direitos tolhidos. Ainda que as mulheres não
estejam, atualmente, sujeitas à mesma opressão vislumbrada no passado, não
se pode dizer que a igualdade de gênero exista substancialmente.
Em Atenas, por exemplo, berço da Filosofia, as mulheres eram consideradas
1128
Relatório na íntegra disponível em: <http://www.pnuma.org.br/admin/publicacoes/
texto/1101-GREENECONOMY-synthesis_PT_online.pdf>. Acesso em 21 de março de 2015. p. 20.
1129
BALIM, Ana Paula Cabral; MENDES, Cláudia Marlice da Rosa; MOTA, Luiza Rosso. O
despertar da justiça ambiental: dos movimentos ambientais aos socioambientais. XI Seminário
Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea. VII Mostra
de Trabalhos Jurídicos Científicos. p. 3. Disponível em:< http://online.unisc.br/acadnet/anais/
index.php/sidspp/article/download/11736/1586> (acesso em 28 de fevereiro de 2015).
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relativamente incapazes. Já na Roma Antiga, ao pater familias era permitido
matar ou abandonar a descendência feminina, sendo obrigado apenas a manter
a filha mais velha1130.
As marcas da dominação são constantes na história feminina e, por muitos
séculos, perdurou a ideia de que as mulheres não eram capazes de reger suas
próprias vidas (muito menos de responsabilizarem-se pela sociedade como um
todo). Hoje em dia, porém, em todas as esferas, as mulheres têm comprovado
que os teóricos da “inferioridade feminina” estavam errados.
No Brasil atual, a igualdade de gênero é norma constitucional e objeto de
diversas ações do Poder Público, no sentido de concretizá-la. Entretanto, ainda
que tenham alcançado a igualdade formal com o estabelecimento do Estado
Democrático de Direito, a igualdade material ainda não foi concretizada.
As mulheres são mais pobres que os homens, ganham menores salários
e assumem maiores responsabilidades familiares e domésticas1131. As mulheres
são, ainda, gravemente afetadas pela violência doméstica, são discriminadas no
local de trabalho, coisificadas pela publicidade e têm sua participação política
restrita em razão do androcentrismo predominante na política institucionalizada.
Desse modo, a luta das mulheres continua sendo necessária para que
os antigos padrões de submissão e opressão sejam superados e para que a
igualdade de gênero torne-se cada dia mais real. Pode-se afirmar, aliás, que a
igualdade entre os sexos não é necessária somente em benefício das mulheres,
mas toda a humanidade será beneficiada quando a discriminação e a violência
contra as mulheres cessarem.
A igualdade de gênero constitui, desse modo, fator indispensável para o
desenvolvimento das sociedades e seu reconhecimento mostra-se urgente para
a melhoria da qualidade de vida de toda a população mundial, não somente da
parcela feminina. As desigualdades entre homens e mulheres são responsáveis
por negar às mulheres direitos já consolidados em relação aos homens, o que
representa, em muitos casos, a própria negação da cidadania feminina.
		 As mulheres são, ainda, afetadas de modo diferente pela pobreza, pelos
conflitos e pela falta de oportunidades. Conforme explicitado anteriormente,
as carências sociais afetam também o modo como as pessoas se relacionam
com o meio ambiente e é inegável que as mulheres têm experimentado, ao
longo da história, carências de diversas ordens (educação, participação política,
independência econômica etc.). As mulheres estão, portanto, mais sujeitas
também a sofrer as consequências da degradação ambiental provocada pela
humanidade.
		

Pode-se afirmar que, nos dias atuais, existe uma preocupação partilhada por

1130
GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2008. p. 601.
1131
MORAES, Maria Lygia Quartim de. Cidadania no feminino. In: PINKSY, Jaime; PINSKY,
Carla Bassanezi (orgs). História da Cidadania. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 495.
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diversos governos e órgãos internacionais na promoção do empoderamento das
mulheres, com o reconhecimento de que somente mediante seu fortalecimento,
a humanidade poderá trilhar o progresso.
		 O Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou em evento realizado em
fevereiro de 2015, “não ser possível defender os direitos humanos ou avançar
o desenvolvimento a menos que se ponha fim à epidemia global de violência
contra mulheres e meninas”1132. Está claro, portanto, que o enfrentamento de
todas as formas de violência é condição imprescindível para a construção de um
mundo efetivamente sustentável.
		
O Secretário afirmou ainda, que “é preciso aumentar os investimentos em
igualdade de gênero para alcançar uma nova agenda realmente transformadora
para o desenvolvimento sustentável”. Afinal, não é possível conceber
desenvolvimento enquanto discrepâncias de diversas ordens afetam mulheres
em todo o mundo, resultando no desperdício de seus talentos.
		 Resta claro que as ações para a concretização da igualdade de gênero
devem ser partilhadas entre o Estado e a sociedade. O Poder Público pode, por
exemplo, promover algumas medidas como a garantia do acesso das mulheres
a ativos produtivos, como terra e recursos naturais, e ao crédito produtivo, tanto
urbano quanto rural.
		 Como exemplo, pode-se mencionar também informação constante do
relatório do PNUMA1133 segundo a qual a alocação de um mínimo de 1% do PIB
mundial para o aumento da eficiência de energia e a expansão do uso de energia
renovável criará empregos adicionais, ao mesmo tempo em que oferece energia
competitiva. Considerando, desse modo, a interligação entre os diversos setores
que envolvem a questão, pode-se inferir que a geração de empregos, com a
contratação de mulheres, contribui, também, para sua independência econômica.
Portanto, todas as medidas que resultarem em melhoria na renda da população
e na criação de novos postos de trabalho, constituem novas oportunidades para
o empoderamento feminino.
		 Outras medidas, porém, somente podem ser concretizadas com uma
maior participação popular, dando-se voz a movimentos de mulheres e com
uma mudança no modo de pensar da sociedade em geral, que insiste em criar
diferenças que não existem entre homens e mulheres.
		 Como se pode perceber, a sustentabilidade está relacionada às próprias
políticas públicas voltadas para o empoderamento feminino uma vez que se
baseiam na ideia de justiça social e equidade, articuladas sob os aspectos
econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais1134. Uma nova sociedade,
1132
Dados apresentados em notícia disponível no link, acesso em 03 de março de 2015:
<http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2015/02/ban-defende-investimento-emigualdade-de-genero-em-prol-do-desenvolvimento/#.VPSosPnF_4Y>.
1133
Relatório na íntegra disponível em: <http://www.pnuma.org.br/admin/publicacoes/
texto/1101-GREENECONOMY-synthesis_PT_online.pdf>. Acesso em 21 de março de 2015. p. 20.
1134
Revista do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Desenvolvimento Sustentável
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liberta dos padrões e grilhões do passado, poderá florescer se a consciência
global se voltar para a solução das desigualdades que atingem as pessoas em
todo o mundo.
		 O filósofo político americano John Rawls formulou, em 1971, uma teoria
acerca da justiça, que nos permite refletir sobre que padrões são considerados
justos ou injustos em uma determinada sociedade. De acordo com a teoria de
Rawls1135, a experiência é a seguinte: supõe-se que todos se reúnem para definir
os princípios que vigorarão na sociedade, mas que, nessa reunião, todos estão
cobertos pelo “véu da ignorância”. Ninguém é capaz de saber a que categoria da
sociedade pertence.
		 De acordo com o filósofo, em uma experiência como essa, todos
escolheriam princípios realmente equânimes e justos, uma vez que não saberiam
se estariam em um grupo “privilegiado” ou “necessitado”. A tendência é que as
diferenças fossem diminuídas.
		 Aplicando a referida teoria para a presente discussão, pode-se chegar
a conclusões semelhantes. Que tipo de tratamento escolheríamos dar aos
recursos naturais se não soubéssemos se viveríamos em uma região de
abundância ou escassez? O que faríamos com a poluição gerada pelas atividades
humanas? Exportaríamos para um país pobre, que poderia ser nosso lar? A que
tipo de condição seriam submetidas as mulheres se os membros da reunião não
soubessem a que gênero pertencem?
		 Obviamente, a supracitada teoria constitui uma utopia teórica, mas toda
utopia tem sua utilidade: permite-nos refletir e indagar acerca do rumo que a
humanidade está tomando hoje. Assim, caso seja constatado que o rumo
não parece correto, sempre é tempo de rever os planos e redefinir metas,
transformando o futuro.
		 Por fim, para que as mudanças sejam efetivas, tanto no campo da
igualdade de gênero quanto no tocante à preservação ambiental, é necessário
que os temas sejam considerados de modo holístico, e não segregado. Somente
a análise das relações e interligações entre as diferentes desigualdades e
injustiças que ocorrem no mundo atualmente, poder-se-á encontrar uma solução,
ou pelo menos, uma luz no fim do túnel rumo à evolução da humanidade.

e Igualdade de Gênero. Junho, 2012. Presidência da República. Secretaria de Políticas para
Mulheres. p. 16. Disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/
revista-do-observatorio-brasil-da-igualdade-de-genero-edicao-especial-tema-desenvolvimentosustentavel-e-igualdade-de-genero-junho-2012/at_download/file>. (Acesso em 27 de fevereiro
de 2015).
1135
SANDEL. Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. 10 ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2013. p. 178.
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4. Conclusões articuladas
4.1.
A justiça socioambiental está relacionada ao respeito dos direitos
sociais e ambientais dos cidadãos, inseridos em um meio ambiente
ecologicamente equilibrado;
4.2.
As desigualdades sociais impedem que a humanidade desfrute da
vida com qualidade e afetam, ainda, o modo como ela se relaciona com o
meio ambiente;
4.3.
Os países em desenvolvimento e as populações vulneráveis
tendem a sofrer com mais intensidade os efeitos da devastação do planeta;
4.4.
As mulheres são vítimas de opressão ainda hoje e a igualdade de
gênero encontra-se na agenda global de objetivos a serem alcançados
pela humanidade;
4.5.
Somente com a sustentabilidade e a erradicação das desigualdades,
entre as quais se destaca a relacionada ao gênero, poder-se-á falar,
efetivamente, em justiça socioambiental.
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RESUMO: No presente artigo, tem-se o objetivo de analisar a sociedade
contemporânea, suas origens históricas e as estratégias criadas pelo modelo
capitalista. Considera-se quea economia desta sociedade, para se manter, exige
uma acelerada produtividade de bens de consumo. Neste viés, destaca-se a
obsolescência planejada como forma de manutenção do sistema produtivo, pois
a mesma busca estabelecer data de morte nos produtos, fazendo com que o
tempo de duração de tais mercadorias na mão do consumidor seja o menor
possível. Da mesma forma, analisou-se o surgimento do consumismo e os
alicerces para que tal comportamento desenfreado se estabelecesse como
paradigma social quase inquestionável.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade contemporânea; consumismo; obsolescência
planejada; capitalismo.
INTRODUÇÃO
O sistema capitalista tem sua origem nos primeiros séculos da Baixa
Idade Média, na Europa, marcado pelas mudanças nas propriedades feudais,
que passam de propriedades auto suficientes para serem arrendadas, surgindo
assim, a remuneração com salário para mão de obra. Nesse mesmo período
aparece uma nova classe, os comerciantes e artesãos, os quais moravam no
burgo, região situada à margem do feudo, estes trouxeram um novo conceito de
economia, onde deu valor de troca à mercadoria e busca de lucros.
Desde então este sistema tem se aperfeiçoado, ficando mais complexo com
o avanço da civilização. Nesse viés, o capitalismo tem como objetivo quantidade,
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buscando lucro, fazendo com que a circulação do dinheiro propague em grandes
extensões, sem preocupar-se com as externalidades sociais e ambientais que
isso acarreta. “Nesse cenário fragmentado de ideologias e dialéticas, tem-se
o consumidor, comprando, consumindo, descartando e comprando novamente,
mas ele não tem o entendimento de por que faz isso.”1136
O consumidor é levado a acreditar que sua única alternativa é comprar,
sendo isso imposto em sua conduta diariamente pelos meios de comunicação.
Esse sistema capitalista tem como parâmetro de sucesso econômico a
grande produção de bens de consumo, incentivado pelo discurso do marketing
em torno da mercadoria, envolvendo promessas de felicidade, enquanto bem
estar, entre outros atributos. Tal busca revela uma percepção de sucesso
equivocada, pois essa abundância de cada vez mais e mais, sem consciência
dos limites ambientais e da interrelação com vida humana, traz prejuízos com
consequências desastrosas para todos.
Um dos escopos do desenvolvimento socioeconômico (e, mais ainda, do
mero crescimento econômico) é a produção de bens e serviços à procura de
um mercado consumidor. Tanto é verdade que os investimentos são planejados
em função do número de consumidores e usuários potenciais, e não de seres
humanos.1137
Foi na década de 90 que aumentou a percepção do impacto ambiental
causado pelo consumismo, abrindo espaço para um discurso sobre
ambientalismointernacional. Começou-se a observar que, o estilo de vida e os
padrões das sociedades afluentes, eram as principais causas dos problemas
ambientais.1138
Notou-se que, o comportamento consumista gera devastação dos recursos
naturais, pois muita matéria prima é utilizada na produção dos bens de consumo,
gerando também muitos resíduos.
Conforme MILARÉ
As distorções do consumo, em diferentes graus e modalidades, têm gerado
sérios problemas até chegar ao consumismo, que consiste numa mentalidade
arraigada e em hábitos mórbidos, mais ou menos compulsivos, que embotam
a consciência do cidadão consumista, impedindo-o de fazer sequer a menor
autocrítica. Por isso, esta forma de degeneração deve ser analisada sob os pontos
de vista cultural, social, econômico e psicológico.1139
É possível observar que esse modelo de sociedade não surgiu desde
1136
MAGERA, Márcio. Os caminhos do lixo: da obsolescência programada à logística reversa.
São Paulo: Átomo, 2013, p.31
1137
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8 ed. rev. atu. e ref. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013. p. 77.
1138
PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2010
1139
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 78.
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sempre, o excesso de consumo é algo recente, é algo criado.
Desta forma, constata-se que,
vivemos a febre do consumo: medidas estatais e não
estatais de facilitação e incentivo ao consumo (a exemplo
de redução do Imposto sobre produtos industrializados
(IPI) – para produtos de rápido consumo (automóveis e
linha branca), medidas de facilitação do crédito, etc.); os
meios de comunicação em massa vêm alardeando e
incentivando a emergência social (e o consumo é elemento
de confirmação disso).1140
Nesse viés, surge a pergunta, por que homem, mesmo tendo consciência
que o excesso de consumo é prejudicial, continua a incentivar e criar políticas
públicas que fomentam o consumo?
Assim, tais questões serão abordadas articulando os aspectos históricos com
os conceitos em estudo. Também, será analisado o surgimento dessa sociedade
de consumo, como foi criada e qual seu objetivo, pois tal modelo econômico
apareceu em meados de 1950. Ainda, dentro desse sistema capitalista, analisar
a estratégia da obsolescência planejada, a qual foi desenvolvida para aumentar o
consumo, e é uma das principais causas de descarte de bens.
1 DO SURGIMENTO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E DO CONSUMISMO
Observa-se que a sociedade está sempre em transformação, tendo
diferentes paradigmas para cada época.
Para PORTILHO1141, no séc. XIX, a sociedade agrária, foi extinta pela
modernização simples, advindo a sociedade industrial, e hoje se nota a dissolução
da sociedade industrial pela modernização reflexiva, surgindo a sociedade
contemporânea.
Conforme GIDDENS1142, é possível observar que o período moderno
apresenta uma descontinuidade, não segue uma ordem lógica. As mudanças
trazidas por esse período não tem precedentes na história do homem, essas
modificações são mais intensas comparado com as ocorridas em épocas
passadas.
Observa-se que essa “nova fase”, a modernização reflexiva, não garante a
1140
VIEIRA, Ricardo Stanziola; GIUSTI, Karina Gomes. Consumo, desenvolvimento e
psicanálise: qual pode (deve) ser o papel do direito da sustentabilidade em tempos de crise
socioambiental global? In: PILAU SOBRINHO, LitonLanes; SILVA, Rogério (org). Balcão do
consumidor: do consumo ao desenvolvimento sustentável. Passo Fundo: Upf; Itajaí: Univali,
2013, p. 49
1141
PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania
1142
GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós.
Rio de Janeiro: Record, 2011
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previsibilidade, reage a diferentes circunstâncias, tendo sua origem nas profundas
mudanças sociais causadas com o impacto da globalização.
Existem vários nomes dados para essa nova fase da sociedade, para
BAUMAN1143 seria sociedade pós-moderna ou modernidade líquida, para GIDDENS
modernidade tardia, modernidade reflexiva e sociedade contemporânea, para
BECK1144 sociedade do risco, na verdade não existe um consenso sobre um
conceito respectivo, mas é de comum acordo para os autores que está ocorrendo
essa mudança de paradigma.
Anteriormente, relata PORTILHO1145, na sociedade industrial, o foco era a
crise da sociedade em relação ao trabalho, tendo uma importância significativa
para esta a questão da categoria do trabalho remunerado.
Assim, em função das crises referente as relações trabalhistas, o trabalho
acaba perdendo espaço, deixando de ser o cerne para a busca da identificação
social, proteção e inserção, passando para fase da sociedade pós-industrial onde
o consumo assume e dita as regras da sociedade.
Também, a autora aponta o fim do sistema fordista1146 e a mudança de
paradigma na estrutura que embasa a sociedade, antes era estruturada pela
produção, e agora passa a ser ordenada pelo o consumo, passando a existiruma
sociedade de consumidores.
Desta forma, na sociedade líquida, formada por indivíduos consumidores,
a força de trabalho humano é equiparada ao trabalho das máquinas, aparecendo
como meio para atingir um fim, que é a produção. “Surge a racionalidade da
máquina eficaz, com a padronização das coisas e das pessoas, transformando-os
em bens de consumo numa civilização profundamente técnica.”1147
Observa-se que, o consumo é um dos pilares dessa sociedade contemporânea,
tanto que muitos autores, como Jean Baudrillard e ZigmundBauman, definiam
“sociedade de consumo”.
Para BAUMAN1148, “sociedade de consumo” é muito mais amplo que
apenas “consumo”, pois este é algo inerente a necessidade do ser humano para
1143
BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? Rio de Janeiro:
Zahar, 2011.
1144
BECK, Ulrich. Sociedade de Risco. São Paulo: Editora 34, 2010.
1145
PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania
1146
Sistema fordista: processo técnico da realização produtiva, como um conjunto de
ações que abrange a tecnologia, a forma de gestão organizacional do trabalho, caracterizada
pela acentuada divisão e racionalização taylorista do trabalho. A especialização está presente,
neste modelo, por intermédio do desenvolvimento de mecanização e, consecutivamente, pela
padronização dos bens via produção em massa. (MAGERA, 2013, p. 38)
1147
LEMOS, Patrícia FagaIglecias; MENDES, João Múcio Armando. Resíduos eletrônicos e
seus aspectos jurídicos no Brasil. In: CARVALHO, Tereza Cristiana Melo de Brito; XAVIER, Lúcia
Helena. Gestão de resíduos eletrônicos: uma abordagem prática para a sustentabilidade. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. p. 32
1148
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008
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manter-se vivo.
Toda história da humanidade tem o consumo e suas atividades a fins,
sempre presente. Com o decorrer dos anos, em função da cultura e imaginação
do homem, essa atividade foi ficando complexa.
Conforme LEMOS1149, consumo é um fenômeno social, está além da
satisfação das necessidades essenciais. Quando se escolhe um produto, a
escolha não é unicamente do consumidor, outros fatores o influenciam, como
fatores culturais, econômicos, sociais, e como esse individuo está inserido na
sociedade.
A autora relata que, nas sociedades antigas o padrão de consumo era
similar ao das sociedades medievais, onde os bens que eram comercializados
eram produtos simples, em função da precariedade da época, também as
relações de troca acabavam sendo limitadas. Outra revolução de grande impacto
foi a “revolução consumista”, trazendo a ideia do consumismo como forma de
felicidade, fazendo com que “comprar” fosse a principal atividade de prazer na
vida das pessoas. Conforme BAUMAN1150 o “consumismo” chega quando o
consumo assume o papel-chave que na sociedade de produtores era exercido
pelo trabalho. O consumo é uma característica dos seres humanos como
indivíduos e o consumismo é um atributo da sociedade.
Por outro viés, na sociedade de produtores, na modernidade sólida, a
aquisição de bens tem o objetivo de garantir e proporcionar conforto e segurança,
a produção e estocagem de produtos, visa apenas o bem estar da população em
longo prazo.
A sociedade de produtores, principal modelo societário da
fase “sólida” da modernidade, foi basicamente orientada
para a segurança. Nessa busca, apostou no desejo humano
de um ambiente confiável, ordenado, regular, transparente
e, como prova disso, duradouro, resistente ao tempo e
seguro.1151
Nessa época, o objetivo das pessoas estava voltado na busca de segurança,
não visando uma satisfação imediata dos seus desejos. Os objetos colocados no
mercado apenas tinham sucesso se oferecessem durabilidade e confiabilidade
aos seus donos.
Na era sólido-moderna da sociedade de produtores,
a satisfação parecia de fato resistir, acima de tudo, na
promessa de segurança a longo prazo, não no desfrute
imediato de prazeres. Essa outra satisfação, se alguém se

1149
LEMOS, Patrícia FagaIglecias; MENDES, João Múcio Armando. Resíduos eletrônicos e
seus aspectos jurídicos no Brasil
1150
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo.
1151
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo, p. 28
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entregasse a ela, deixaria o sabor amargo da imprevidência,
se não do pecado.1152
Essa sociedade de produtores apostava na prudência na durabilidade dos
bens colocados no mercado.
Contudo, após a fase inicial do capitalismo ocorre “uma alteração da
racionalidade ética do capitalismo protestante; um afastamento entre crenças e
conduta, que deixou de lado os dogmas religiosos, passando a ser comandado
pelos interesses social e econômico do ser humano.”1153
Assim, essa sociedade foi se modificando, também a busca de estabilidade
acabou trazendo outras consequências, pois essa satisfação de preencher as
necessidades acaba em um círculo vicioso de comprar e suprir o que falta para a
realização dos desejos que nunca terminam.
Observa-se na modernidade sólida, a sociedade de produtores tinha o ser
humano como “soldado”, pois o que se visava era tornar o corpo uma máquina
de produzir.
Conforme PORTILHO1154, o próprio corpo humano nas sociedades ditas “pósindustriais” sofre uma mutação: de corpo-ferramenta (deformado pelas linhas de
montagem, músculos e força para dar impulso ao sistema de produção) para
corpo consumidor (“livre” para ser estetizado, vestido, moldado e medicalizado,
cuja missão é comprar e digerir toda a produção de bens e serviços).
Em função das modificações advindas com o tempo, essa modernidade
sólida perde espaço para a modernidade líquida. O consumismo aparece como
uma solução benéfica para aumento do bem estar da sociedade, fazendo com
que a sociedade de produtores seja substituída pela sociedade de consumidores.
2 UM NOVO SISTEMA DE PRODUÇÃO
Nota-se que no século XVII ocorreram certas mudanças na estrutura
da sociedade, aparecendo novos conceitos e ideias. Nesta época surge a
modernidade, trazendo promessas de progresso e desenvolvimento econômico,
atrelados a sociedade industrial.
Evidencia-se que a modernidade apresentou duas facetas; sendo uma
benéfica, onde a qualidade de vida da população aumentou, trazendo vários
benefícios advindos da tecnologia; outra maléfica, onde se tem destruição dos
recursos naturais, poluição do solo em função dos pesticidas, insumos agrícolas
e armas químicas.
Observa-se que com o avanço das descobertas científicas e das
1152
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo, p. 48
1153
LEMOS, Patrícia FagaIglecias; MENDES, João Múcio Armando. Resíduos eletrônicos e
seus aspectos jurídicos no Brasil, p. 32.
1154
PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania
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tecnologias de ponta, cada vez mais se tem criação de novos remédios, novos
produtos de beleza e lançamentos de produtos eletrônicos, ocasionado ainda
mais devastação e exploração de recursos naturais. Também, a quantidade de
mercadorias produzidas e descartadas, cada vez cresce mais, pois a indústria
de consumo bombardeia o consumidor incessantemente com propagandas,
incentivando a comprar cada novo bem supérfluo posto nas prateleiras.
Na contemporaneidade, vivemos a chamada cultura do
consumo. As pessoas valem pelo que têm. O mercado é que
define o que é bom, belo, necessários. Conforme esclarece
RIFKIN, as técnicas de marketing partem do “vínculo de
consciência”, criando uma ligação de identidade entre
consumidor e produto oferecido. Aos poucos, busca-se
oferecer mais produtos ao consumidor cativo; por fim, há a
formação de comunidades cativas. São os relacionamentos
transformados em commodities.1155
Com a evolução da sociedade moderna para a sociedade contemporânea,
o sistema de produção também ficou mais agressivo. Hoje a sociedade está
baseada em três pilares; excesso, efemeridade e desperdício. Tal modelo de
sociedade tem o capitalismo como sistema econômico, buscando lucratividade,
aumento de demanda e produção. Esse sistema para se manter criou estratégias,
sendo uma delas a obsolescência planejada.
Esta estratégia começou a ganhar força em 1920 e 1930. A obsolescência
planejada pode aparecer de três maneiras: pela qualidade, pela função e pela
desejabilidade. Tem como seu objetivo central, fazer com que o produto seja
descartado o mais rápido possível.
A obsolescência de qualidade pode ser inserida no momento da confecção
do bem, onde é instalado um dispositivo que faz com que tal produto pare de
funcionar depois de um tempo determinado, ou o produto é feito com material
frágil, que após algumas vezes de uso é danificado. No caso da obsolescência
de desejabilidade, ou psicológica, somente sua aparência é modificada, criando
frustação nos consumidores, demonstrando que seus antigos bens estão
ultrapassados. E na de função, é lançado uma tecnologia superior, desqualificando
os produtos já adquiridos.
A introdução do conceito de obsolescência programada surgiu, em 1932,
pelo então investidor imobiliário americano Bernard London [...], plano que não
foi posto em prática pelas autoridades na época. A teoria de London consistia
que todos os produtos deveriam ter seu ciclo de vida interrompido.1156
Constata-se que, “London não sabia, mas sua ideia de que a vida das
mercadorias deveria ser determinada pelos engenheiros, projetistas, economistas,
1155
LEMOS, Patrícia FagaIglecias; MENDES, João Múcio Armando. Resíduos eletrônicos e
seus aspectos jurídicos no Brasil, p. 30.
1156
MAGERA, Márcio. Os caminhos do lixo, p. 97.
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matemáticos e especialistas em suas áreas, seria copiada a partir da década de
1950” (MAGERA, 2012, p. 98), esta estratégia acabou sendo utilizada em 1950 e,
desde então, nunca mais deixou de ser aplicada, estando presente na produção
dos bens de consumo atuais.
Ocorre que, em função da crise ambiental e da crescente preocupação
com o meio ambiente, esta estratégia começou ser questionada, pois foi
constatado que tal modelo econômico não tem como perpetuar, sendo que muito
tem sido exigido dos recursos naturais, deixando a questão ambiental exposta.
Além da grande quantidade de matéria prima que é requisitada para produção
dos bens de consumo, também ocorre a geração de muitos resíduos.
3

O CONSUMO EM RAZÃO DA OBSOLESCÊNCIA PLANEJADA

É possível verificar que o consumo é diferente do consumismo, como
já foi mencionado anteriormente, o consumo é o simples ato de fruição de
bens e serviços pelo indivíduo, necessário para a sobrevivência, enquanto que
o consumismo é muito mais complexo, aparecendo juntamente com o sistema
capitalista.
Observa-se que o consumismo faz parte da cultura das sociedades
ocidentais, passando a exercer um papel primordial em sua estrutura.
Constata-se que não foi sempre assim, a cultura do consumo que se
tem hoje foi criada com o objetivo de fazer com que o sistema de produção norte
americano alavancasse, foi então que o empresário Henry Ford forjou uma classe
de consumidores em 1914.
Inicialmente foi nos Estados Unidos que surgiu essa sociedade de
consumidores. Nota-se que foram conjuntos de forças que trouxeram a estratégia
do super consumo.
Conforme ORR, o surgimento da sociedade de consumidores não foi
acidental, e sim intencional. A ideia de que a Terra existe para o usufruto do
homem, ascensão do capitalismo, aptidão tecnológica, e acúmulo de riquezas
pelos Estados Unidos, foram forças determinantes para criar esse sistema de
consumo desenfreado.1157
Nos Estados Unidos havia muitos recursos para extrair,
e nós achamos que era nosso direito tomá-los para
nós e inventamos formas astutas de fazê-lo. Quando o
capitalismo, com sua lógica de lucro, transformou-se no
nosso modelo econômico dominante, desenvolveu-se a
cultura do consumismo para sustentá-lo.1158

1157
LEONARD, Annie. A história das coisas: da natureza ao lixo, o que acontece com tudo
que consumimos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 169.
1158
LEONARD, Annie. A história das coisas, 169.
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Agrega-se a estes, o fato da Revolução Industrial ter proporcionado um
grande avanço na maneira de produzir bens de consumo, em razão da criação da
máquina a vapor, a aceleração da produção das indústrias trazem duas opções
aos países devastados pelo pós-guerra; ou aumentar a produção de mercadorias,
ou investir no bem estar da população.
Os norte-americanos escolheram aumentar a produção de mercadorias,
trabalhando a mesma quantidade de tempo e obtendo maior produção, diferente
da Europa, que priorizou a saúde e bem-estar ao invés de interesses comerciais.
Em consequência dessa escolha feita pelos Estados Unidos, de acelerar
a economia, muito começou a ser produzido, então era necessário fazer com
que a população comprasse, pois de nada adiantaria grande quantidade de bens
supérfluos se não fossem consumidos.
Desta maneira, já tinha se constatado que em 1914, o empresário Henry
Ford, desenvolveu uma ideia inédita, que surtiu efeitos, pois o mesmo observou
que precisava criar uma classe de consumidores, pois necessitava fazer com que
os carros que produzia em suas fábricas fossem comprados.
o empresário deu um passo inédito ao dobrar o salário de
seus funcionários para cinco dólares ao dia (o equivalente a
pouco mais que cem dólares em valores de 2008). Também
reduziu a jornada de trabalho de nove para oito horas. A
recompensa: menor rotatividade de pessoal, possibilidade
de operar três turnos por dia em lugar de dois e melhores
vendas, já que os operários passaram a fazer parte da base
de clientes.1159
A ideia deste empresário teve resultados positivos, pois seus
empregados tinham tempo e dinheiro, a combinação perfeita para o consumo.
Como consequência, as vendas aumentaram, assim, sua ideia serviu de modelo
para várias outras indústrias, surgindo o consumo em massa.
Ocorre que essa maneira de consumir vorazmente precisava ser
arraigada nos consumidores, não poderia ser algo temporário. Desta sorte, foram
desenvolvidas maneiras para seduzir o consumidor e deixar as mercadorias mais
acessíveis ao poder de compra da maior parte da população.
Dentro das inúmeras estratégias, a publicidade está como aliada ao
consumo desenfreado, desempenhando com papel primordial nessa questão,
pois ela cria dentro do ser humano um universo de sonho, deixando-o atrelado a
tudo que está na “moda”.
A publicidade produz necessidades estritamente adaptadas
à oferta, permite programar o mercado, apanhar na
armadinha a liberdade dos consumidores, a sociedade em

1159
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seu conjunto tende a tornar-se um sistema circular, sem
exterioridades, sem diferença, sem acaso.1160
Nesse viés, a publicidade busca atingir o desejo subjetivo do consumidor,
criando necessidades que antes não existiam, tendo como objetivo principal criar
um mal-estar permanente, para que assim se busque nos bens supérfluos a
satisfação plena, mas nunca alcançada.
[...] A publicidade é utilizada como instrumento de alcance
em massa dos potenciais consumidores. A mídia intensifica
a sua cooptação e os consumidores, sem necessidade,
começam a trocar a consumir cada vez mais, e neste
processo quase ninguém está preocupado com a geração
de lixo e muito menos com os problemas que a produção
pode causar ao meio ambiente.1161
Nesse mesmo sentido, de fomentar o consumo, visando atingir maior
número de pessoas, as empresas disponibilizam aos clientes a possiblidade
de comprar à prazo ou em várias parcelas. Também a criação de Shopping
Center aparece como incentivo, tornando tais lugares aconchegantes com seus
ambientes climatizados, seus efeitos de luz e seus ornamentos, quase como
num mundo encantado, onde tudo é mágico e possível. Com esses artifícios,
favorecem ao deleite da família, fazendo com que passem a maior parte do seu
tempo disponível dentro deles, frequentemente usando seus cartões de créditos.
Tal modo de vida capitalista na sociedade contemporânea traz às pessoas
a ideia de que comprar é uma atividade essencial e prazerosa, excluindo quem
estiver fora dos padrões do consumo.
Para esse modelo de vida prosperar se tem a mídia como aliada, com ela
é possível usar várias estratégias para atingir a fragilidade do homem. Trabalha
a ideia de que adquirindo determinado objeto será possível alcançar a plenitude
da felicidade, ou que, a falta dele trará exclusão social. O medo da exclusão e da
solidão faz com que o homem siga um padrão “impostos” pela sociedade, onde
todos seguem o que está na “moda”.
Conforme DUFOUR1162, o arrebanhamento tem o objetivo de deixar a
massa populacional homogênea, fazendo com que os consumidores possuam
os mesmos comportamentos, de modo a conquistar mercados e por aí mesmo
maximizar a rentabilidade, apoiando-se nos meios de comunicação de massa.
Destaca-se outra forma de fidelizar essa relação do ser humano com
mercadorias é a obsolescência planejada, a qual consiste em colocar data de
morte nos produtos, com o objetivo de que o bem tenha curta durabilidade,
1160
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades
modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 222.
1161
MAGERA, Márcio. Os caminhos do lixo, p 98.
1162
DUFOR, Dany Robert. O divino mercado: a revolução cultural liberal. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2008.
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sendo necessário ser substituído rapidamente.
Após a Segunda Guerra Mundial que o foco se dirigiu ao
consumo. Na década de 1950, o presidente do Conselho
de Assessoria Econômicos do governo Eisenhower chegou
a afirmar: “O propósito máximo da economia americana
é produzir mais bens de consumo.” Assim, na década de
1970, a possibilidade de comprar cada vez mais Coisas
já tinha adquirido um papel primordial tanto econômico
quanto culturalmente.1163
A ideia de que desenvolvimento econômico estava ligado a desperdício
de bens materiais e excesso de produção era tão intensa, que as empresas nos
Estados Unidos focaram em maneiras de levar o consumidor às lojas, ou pelo
simples prazer de comprar ou pelo fato que o produto novo era mais em conta
do que o produto velho ir para o conserto.
Assim, num primeiro momento, criar no ser humano a necessidade de
ter mais de um exemplar de cada produto era o primordial, mas o que fazer
depois que cada consumidor tivesse preenchido seu estoque? Quando a maioria
da população já tivesse adquirido sua segunda casa e seu segundo carro?
O ponto fraco desse raciocínio é que, em algum momento,
todos teriam sapatos, torradeiras e carros em quantidade
mais do que suficiente e esses bens encalhariam nas
fábricas. Quer dizer, há um limite para o quanto as pessoas
podem consumir. Por isso foi criada uma nova estratégia
para manter os clientes comprando: a da obsolescência
planejada, segundo a qual alguns bens devem ser
“programados para o lixo”.1164
Para PACKARD (1965) o povo americano, ao longo de tempo, teve
essa ideia de obsolescência planejada inserida como se fosse algo favorável a
economia, não parecia algo confortável o fato de possuir o mesmo automóvel
durante vinte ou trinta anos.
No mesmo sentido, ficava demonstrado que um produto com muita
durabilidade não era interessante para o desenvolvimento do país, pois não
havendo a necessidade de trocá-lo, ou desperdiça-lo, não estaria contribuindo
para o crescimento das indústrias.
Packard analisa cada uma das espécies de obsolescência.
Na primeira, obsolescência de função, o autor relata que o produto acaba
tornando-se ultrapassado pelo fato de ser lançado no mercado um que execute
melhor a função. Neste caso, ocorre a obsolescência por aparecer uma tecnologia
que supera a antiga, não sendo assim maléfica.
1163
1164

LEONARD, Annie. A história das coisas, p. 162.
LEONARD, Annie. A história das coisas, p. 174.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

Ocorre que, em alguns casos, a tecnologia “nova” já existe, mas é
adiada para o consumidor adquirir tal produto que se encontra disponível nas
prateleiras. Assim, após tal produto ter saído das lojas, aparece um “lançamento”
no mercado.
Tal caso aconteceu com os discos de alta fidelidade que começaram a
ser substituídos pelos de som estereofônico.
deve-se notar que houve manipulação. O estéreo foi
contido em seu desenvolvimento durante muitos anos
porque se acreditava não haver urgente necessidade dele.
A patente original de estéreo foi tirada por um britânico em
1931, e, logo em seguida, algumas companhias americanas
adquiriram os direitos. Em fins da década de 1950, porém,
dezenas de milhões de americanos possuíam fonógrafos
relativamente novos e a procura de aparelhos adicionais de
novo modelo de alta fidelidade estava decaindo. Sentiu-se
que era necessário um produto dramaticamente novo para
forçar os revendedores a limparem os canais e convencer
os proprietários dos aparelhos de alta fidelidade existentes
de que seu produto era então inadequado.1165
Explica o autor que, para convencer o consumidor a trocar seu produto
antigo, foi deixá-lo desinteressante, lançando o estéreo no mercado, assim os
fonógrafos passaram a ser obsoletos.
Outro tipo de obsolescência é a de qualidade, no momento da confecção
do produto é feito com um material frágil, ou é inserido um dispositivo que acaba
travando o produto, fazendo com que não funcione mais.
Descreve PACKARD, no caso da obsolescência de desejabilidade, o
produto ainda está funcionando, mas acaba se tornando desinteressante para
o consumidor pelo fato de ter sido lançado no mercado o mesmo produto, mas
com designer diferente, mais “moderno”.
Conforme LEONARD, a “obsolescência de desejabilidade” pode ser
chamada de “obsolescência percebida” ou “obsolescência psicológica”. Ocorre
quando o objeto não apresenta defeito, apenas sua aparência que é modificada.
Neste sentido, LIPOVETSKY1166 destaca como a moda influencia na
escolha e aquisição dos produtos, pois ela é um sistema de regulação e de
pressão social, agregado a isso, a ideia de assemelhar-se a alguém que seja
considerado “superior”, seja pelo prestígio ou posição social.
Neste sentido, se o consumidor não tinha grandes expectativas com a
qualidade do produto, ou sobre sua durabilidade, ele facilmente irá até uma loja
para comprar outro. Por outro lado, se o consumidor tinha a ideia de obter um
1165
1166
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bem durável, e não ocorreu isso, irá gerar grande frustação na compra realizada,
consequentemente a empresa que confeccionou o bem ficará com má reputação,
diminuindo sua clientela.
Nota-se que, a ideia de criar falhas nos produtos não é um conceito novo.
PACKARD1167 elenca que, o conceito apareceu em no final da década de 1920,
quando foi publicado uma declaração de J. George Frederick, o qual declarou que
colocar mais dinheiro nas mãos dos consumidores era um simples paliativo sem
importância, que existia uma alavanca muito mais determinante, a “obsolescência
progressiva”. Isso repercutia em fazer com que as pessoas consumissem mais,
pelo fato de ter que substituir os produtos em um curto espaço de tempo, faria
com que ocorre substituição dos produtos rapidamente, e por vários motivos,
como obsolescência de estilo, eficiência.
Neste mesmo viés, as lâmpadas de 200 watts e 110-120 volts com vida
útil de 1.000 horas passou para 750 horas, e com o tempo foi sendo reduzida
cada vez mais.
Acentua o autor, que os anos de guerra frearam significativamente
esse “crescente impulso” a favor do desgaste prematuro dos objetos. Ocorre
que em 1950, os produtores voltaram a se preocupar com a questão de falta
de compradores para seus bens de consumo, requerendo desta forma, a
obsolescência em maior escala.
Assim, muitos engenheiros foram obrigados a confeccionar produtos
que se deteriorassem em curto espaço de tempo, fazendo com que tal modo
de produção perdurasse durante décadas, o qual está presente na produção de
mercadorias na atualidade.
4 CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 É possível constar que, na atualidade a obsolescência planejada ocorre
de maneira ampla nos produtos. Nota-se que, a única exigência para o Mercado
continuar determinado as regras é que sejam produzidos bens em larga escala,
com custos extremamente baixos.
4.2 As consequências desse consumismo indiscriminado são graves.
Verifica-se que muito se produz, muito se consome, assim, além de utilizar os
recursos naturais para a confecção das mercadorias, depois no momento do
descarte, é novamente o meio ambiente que sofre os danos, pois são produzidos
muitos resíduos e rejeitos, em geral sem tratamento ou destinação adequada.
4.3 Neste sentido a crise do consumismo, aqui entendido como
uma ideologia consumeirista, também tem profundas relações com a crise
socioambiental contemporânea.
4.4 Observa-se que, os indivíduos da sociedade contemporânea estão tão
alienadospelo ideologia de consumo, que eles não se têm mais plena consciência
1167
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do que realmente querem ou desejam. No seu extremo eles podem ignorar o que
realmente buscam, o que são, o que desejam, o que é relevante ou irrelevante
para suas vidas.
4.5 Assim, a presente sociedade de consumo segue um padrão de baixa e
nenhuma lucidez ou consciência (alienada), pois consome de forma indiscriminada
o que também provoca profundo impacto sobre os recursos naturais existentes
no planeta. Este modelo consumeirista de desenvolvimento também tem
implicado inúmeros danos não só ao meio ambiente, mas ao próprio homem,
pois a poluição afeta a todos os serviços ecossistêmicos que permitem a vida
no planeta.Nota-se que é necessárioe urgenteuma mudança nos padrões de
consumo, pois tal modo de vida não perdurará por muito tempo.
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15. O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA COMO
FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO PARA CIDADES
SUSTENTÁVEIS: O CASO DO MUNICÍPIO DE SANTOS
CRISTIANE ELIAS DE CAMPOS PINTO
Advogada. Mestre em Direito Ambiental e Doutoranda em Direito Ambiental
Internacional, pela Universidade Católica de Santos.

1. INTRODUÇAO
O presente artigo pretende demonstrar, diante do atual cenário da
política urbana brasileira, com base nos conceitos doutrinários e nas reflexões
inerentes a esses mesmos conceitos, a importância do instrumento do Estudo
de Impacto de Vizinhança como ferramenta jurídica para a promoção de cidades
sustentáveis e instrumento de equalização do desenvolvimento econômico e
social dos municípios.
Neste contexto, o presente trabalho aborda, primeiramente, a
contextualização do Estudo de Impacto de Vizinhança na política de planejamento
urbana e sua abrangência técnica delimitada pelo Estatuto da Cidade.
Após, trata da competência legislativa do município com ênfase na
aprovação do projeto de lei na cidade de Santos, e toda a tramitação do mesmo na
Câmara Municipal, compara ainda o projeto original com a lei aprovada, indicando
todas as emendas formuladas.
Reforçando a justificativa do trabalho, pondera sobre os reflexos das
emendas apresentadas, seus aspectos positivos e negativos, além de destacar a
importância do instrumento para a garantia da verdadeira e efetiva democratização
das políticas públicas de planejamento urbano municipal.
Por fim, pondera sobre a importância do EIV para a construção de cidades
sustentáveis.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO EIV NO PLANEJAMENTO URBANO BRASILEIRO
O Estudo de Impacto de Vizinhança está previsto no Estatuto da Cidade,
nos artigos 36, 37 e 38, como um dos instrumentos de política urbana, assim
definido como um estudo técnico estratégico para o planejamento das cidades.
Para bem entendermos o EIV é necessário, antes mesmo de conceituálo e identificar sua abrangência e requisitos, fazermos um estudo sobre a política
de desenvolvimento urbano na qual o referido instrumento encontra fundamento
legal.
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Dessa forma, devemos dizer que a Constituição Federal estabelece no
artigo 30 a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse
local, suplementar a legislação federal e a estadual e promover adequado
ordenamento territorial, “mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
A regra constitucional define claramente o papel dos municípios na
política urbana atribuindo a estes a competência legislativa aos interesses locais,
neste entendido como aquele que compatibiliza as atividades econômicas e
sociais a garantir o pleno desenvolvimento das funções das cidades.
Do mesmo modo, caberá aos Municípios promover o planejamento
urbano adequado, através dos instrumentos jurídicos dispostos pela política
urbana nacional, considerando ainda que, é ente federativo com competência
para legislar sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança.
Ensina Nelson Saule Junior1168, que a Constituição Federal de 1988 inovou
ao dispor pela primeira vez um capítulo específico destinado à política urbana,
contendo princípios, responsabilidades e instrumentos jurídicos e urbanísticos
com o fito de alterar o quadro de degradação ambiental e desequilíbrio social nas
cidades.
Ademais, e ainda tratando da política urbana nacional, o artigo 182 da
Constituição Federal estabelece que a política de desenvolvimento urbano tem
por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes, e que o plano diretor é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana.
Nessa mesma linha, a Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade, por sua vez,
regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu regras
gerais para a gestão dos Municípios, deixando para estes a definição de sua
própria política urbana.
Dito isto, o estudo do EIV ganha importância prática pela observação
histórica que as cidades brasileiras cresceram de forma desordenada, acarretando
as já conhecidas mazelas sociais, especialmente nas questões relativas à
mobilidade urbana, adensamento populacional, geração de tráfego e paisagem
urbana e que, portanto, suas políticas de desenvolvimento e planejamento
urbano não dialogam com a ideia de construção ou desenvolvimento de cidades
sustentáveis, especialmente ressaltada na Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992.
Por essa razão, a origem do EIV ganha amparo segundo Tomanik1169
na preocupação com os impactos urbanos, estes considerados como aqueles
1168
SAULE JUNIOR, Nelson. Direito à cidade – trilhas legais para o direito às cidades
sustentáveis. São Paulo:Editora Max Limonad, 1999, p.11
1169
TOMANIK, Raquel. Estudo de Impacto de Vizinhança e Licenciamento urbanísticoambiental: desafios e inovações. Dissertação de Mestrado. São Carlos: Universidade Federal de
São Carlos, 2008, p.8
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“induzidos e mantidos pela ação do homem”, e não englobam os impactos
ambientais que devem ser objeto de abrangência do EIA.
O fato que se pode deixar claro neste momento e até mesmo para explicar
a origem desse instrumento, é que somente os impactos urbanos devem ser
objeto do estudo técnico.
É sobremaneira, instrumento de gestão democrática das cidades,
considerando o que dispõe o artigo 2.o, inciso XIII do Estatuto da Cidade, no
sentido de que os documentos do EIV ficarão disponíveis para consulta no
órgão público municipal especialmente destinado para esse fim, de modo que
as pessoas eventualmente atingidas pelo empreendimento possam tomar
conhecimento e até mesmo se manifestar sobre o empreendimento ou atividade
objeto do estudo.
Desse modo, pode-se afirmar a relevância de tal estudo para a garantia
efetiva e prática da gestão pública em matéria de planejamento urbano nos dias
atuais.
3. DEFINIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Como já mencionado, o Estudo de Impacto de Vizinhança foi introduzido
no ordenamento brasileiro pelo Estatuto da Cidade como instrumento de política
urbana.
O denominado estudo foi introduzido pela legislação federal em comento
em 2001, que dispõe sobre o seu conteúdo mínimo e hipóteses de aplicação
em seus artigos 36, 37 e 38 que reproduzimos abaixo, dada a importância das
mencionadas disposições:
Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e
atividades privados ou públicos em área urbana que
dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de
vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de
construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder
Público municipal.
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os
efeitos positivos e negativos do empreendimento ou
atividade quanto à qualidade de vida da população residente
na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo,
das seguintes questões:
I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;
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VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos
integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta,
no órgão competente do Poder Público municipal, por
qualquer interessado.
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e
a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA),
requeridas nos termos da legislação ambiental
Vale destacar a definição de Sánchez1170 sobre o tema de impacto de
vizinhança.
O termo “impacto de vizinhança” é usado para descrever
impactos locais em áreas urbanas, como sobrecarga do
sistema viário, saturação da infraestrutura – como redes
de esgoto e de drenagem de águas pluviais -, alterações
microclimáticas derivadas de sombreamento, aumento
de freqüência e intensidade de inundações devido à
impermeabilização do solo, entre outros.
Por esta definição técnica, é possível identificar a delimitação da área
urbana que deverá ser objeto do estudo de impacto.
Por outro lado, e considerando a especificidade e abrangência do estudo
e por disposição expressa do artigo 36, é de competência municipal a aprovação
de lei específica para disciplinar à obrigatoriedade do estudo técnico. Ainda de
acordo com o Estatuto da Cidade, o EIV é um estudo técnico que deve ter em
seu objeto o conteúdo mínimo estabelecido nos incisos do artigo 37.
Há de se destacar, que o artigo 38 estabelece a obrigatoriedade do EIA
quando necessário. Desse modo, e inobstante seja realizado o EIV, nos termos
da legislação ambiental, são instrumentos diferentes que servem para atingir
resultados igualmente diferentes.
Assim sendo, e, a partir da análise do conteúdo do EIV, é que se poderá
verificar quais sistemas urbanos podem ficar sobrecarregados para propor ações
capazes de minimizar ou compensar os impactos do novo empreendimento,
a serem financiados pelo próprio empreendedor ou pelo poder público como
contrapartida da realização do empreendimento, tais como instalação de
equipamentos de ensino, ampliação do sistema viário, melhorias dos sistemas
de água e saneamento entre outras medidas compensatórias ou mitigatórias de
impactos urbanos.

1170
SÁNCHEZ, Luis Henrique. Avaliação de Impacto Ambiental. Conceitos e Métodos. São
Paulo: Oficina de Textos, 2013, p. 98
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4. DO EIV NO MUNICÍPIO DE SANTOS
A aprovação da lei do EIV em Santos, ganhou contornos políticos,
especialmente por conta do grande volume de investimento do setor imobiliário
e da correspondente pressão do mesmo seguimento, para expansão e aprovação
de projetos de grandes edifícios residenciais e comerciais na cidade e serve
como exemplo de democratização de política pública dada a sua repercussão
assim como o expressivo embate político em torno do tema.
Nesse sentido, é interessante mencionar o pensamento de Guimarães1171
a esse respeito
É de se reconhecer que a cidade, como portadora de
interesses reprodutivos, vem ganhando importância na
medida em que é mais intensamente afetada pelas crises
econômica e ecológica. Em conseqüência, a politização
dessas questões tende a emergir no âmbito local.
Sendo assim, o EIV em Santos começou a ser efetivamente discutido a
partir do Projeto de Lei Complementar 04 de 2005, de autoria do então vereador
Fábio Alexandre de Araújo Nunes (PSB).
No ano de 2005, a cidade de Santos já sentia os sinais das mudanças
oriundas da expansão desenfreada do setor imobiliário influenciada pela
perspectiva do pré-sal, de sorte que, referido instrumento seria bastante útil, se
aprovado, como instrumento de planejamento urbano, considerando seu aspecto
urbanístico e ambiental.
Vale mencionar ainda que, nesse mesmo período, as questões relativas
às mudanças do plano diretor também eram discutidas, haja vista que o atual
plano diretor da cidade de Santos foi aprovado em 2011.
Referido projeto fez basicamente as mesmas disposições genéricas
contidas no Estatuto da Cidade, nos dispositivos que mencionamos anteriormente
acerca dos requisitos mínimos do estudo técnico, ressalvado o inciso VIII do
artigo 2.o do projeto, que incluiu a geração de lixo e demais formas de poluição
como item obrigatório do parecer técnico.
O projeto também não definiu o órgão competente para análise do
estudo, mas fez interessante disposição no artigo 9.o ao mencionar que o EIV
poderia ser exigido para empreendimentos e atividades não concluídos ou que
não estivessem em funcionamento.
Pensamos que referida disposição provavelmente foi incluída no texto
em razão do processo de expansão imobiliária da época, especialmente marcado
pelos edifícios em formato de espigões.
Por outro lado, o anexo do projeto de lei dispunha de forma absolutamente
1171
GUIMARÃES, Juliana Pita. Competência Constitucional dos Municípios em Matéria
Ambiental. In: Coutinho, R.; Rocco, R. (Orgs.). O Direito ambiental das cidades. Rio de Janeiro: D
P &A Editora, 2004, p.17
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mais favorável à obrigatoriedade do EIV, para todas as categorias de uso dos
empreendimentos e atividades, já que não estabeleceu parâmetro mínimo de
construção, ou seja, independente do tamanho e porte do empreendimento
ou atividade, o EIV seria obrigatório nas hipóteses do anexo, contudo, também
estabelecia que os parâmetros definidos pelo projeto, para efeito de se
considerar atividade ou empreendimento impactante, ficariam a critério do órgão
competente.
O Projeto de Lei Complementar 04 de 2005 não foi aprovado pela Câmara
Municipal de Santos, sendo remetido ao arquivo e posteriormente anexado
ao PLC 02 de 2012, de iniciativa do Prefeito João Paulo Tavares Papa, depois
convertido na Lei Complementar 793, de 2013.
Em 2008, foi criada uma Comissão Especial de Vereadores - CEV, presidida
pela Vereadora Cassandra Maroni Nunes (PT) e composta pelos Vereadores
Reinaldo Martins (PT), Fábio Nunes (PSB), Paulo Barbosa (PSDB), Marcelo Del
Bosco Amaral (PPS), Ademir Pestana (PSB) e Marinaldo Mongon (PTB).
A CEV, em conjunto com o Fórum da Cidadania de Santos, realizaram
a primeira audiência pública em 15 de abril de 2008, que teve como objetivo
debater os principais aspectos decorrentes dos impactos das grandes torres da
cidade, época em que o chamado “boom” imobiliário era retratado pelos jornais
de grande circulação.
Em 28 de outubro do mesmo ano, o vereador Fábio Nunes requereu
em plenário da Câmara Municipal, a suspensão de expedição de alvará ou
autorização para construção de prédios de apartamentos em Santos até que a
regulamentação do EIV fosse aprovada, requerimento este que não foi atendido.
Os debates sobre o projeto do EIV, expansão imobiliária e mobilidade
urbana prosseguiram timidamente nos Fóruns organizados pela sociedade civil
e universidades sem expressiva participação popular, retratando basicamente o
mesmo cenário da aprovação do Plano Diretor de Santos em 2011.
Sendo assim, e somente em 10 de janeiro de 2012, foi encaminhado
à Câmara Municipal requerimento anexado ao PLC 02 de 2012 de autoria do
Poder Executivo Municipal objetivando disciplinar o EIV assim como o Atestado
de Conformidade de Infraestrutura Urbana e Ambiental.
Diante da análise acima, vale destacar a comparação do Projeto de Lei
Complementar 02/2012 com a Lei 793 de 2.013 que aprovou o EIV, em razão da
importância histórica da tramitação do projeto e dos contornos sociais e políticos
do mesmo para a legislação urbana.
4.1. COMPARAÇÃO DO PLC 02/2012 COM A LEI 793/2013
O projeto original do governo sofreu seis importantes emendas na
Câmara Municipal de Santos, que foram objeto de análise dos pareceres da
Comissão Permanente de Política Urbana e Funções Sociais da Cidade, presidida
pela Vereadora Cassandra Maroni Nunes e da Comissão Permanente de Serviço
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Público presidida pela mesma Vereadora.
A primeira emenda tratou dos limites do enquadramento dos
empreendimentos para a exigibilidade do EIV, tratado no artigo 9º, que remete à
tabela do anexo I do projeto original, sendo assim e originalmente, pretendia-se
a obrigatoriedade do estudo apenas para edifício ou conjuntos plurihabitacionais
com mais de 500 unidades, o que resultaria, pela análise do parecer, na ineficácia
do instrumento, visto que conforme informação prestada pela prefeitura em
resposta ao ofício enviado pela Câmara Municipal n.o. 1.666/2012, somente três
empreendimentos em implementação à época seriam objeto do EIV.
QUADRO COMPARATIVO - EMENDA 01
PROJETO ORIGINAL – ANEXO I
Edifícios ou conjuntos plurihabitacionais,
inclusive “flat-service” ou “apart-hotel”
EMENDA APROVADA – ANEXO I
Edifícios ou conjuntos plurihabitacionais,
inclusive “flat-service” ou “apart-hotel”

N > 500
N > 200

Sendo assim, o artigo 9.o do projeto original foi alterado para o fim de
estabelecer a obrigatoriedade do EIV para edifícios ou conjuntos plurihabitacionais
com mais de 200 unidades.
A segunda emenda tratou da exigibilidade do EIV para aprovação
de reforma com acréscimo de área em empreendimentos, desde que a área
acrescida ultrapassasse 20% (vinte por cento) da área existente e nesse patamar
foi alterada para se fixar o percentual de 5% (cinco por cento) da área existente,
haja vista o entendimento dos vereadores no sentido de que empreendimentos
com muito menos de 20% poderiam provocar aumento do impacto, destacando
o parecer da mesma Comissão de Vereadores sobre eventual o impacto de obras
de universidades, hipermercados, shoppings centers e outros empreendimentos
do mesmo porte.
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QUADRO COMPARATIVO – EMENDA 02
PROJETO ORIGINAL
Art. 9.º O Estudo Prévio de
Impacto de Vizinhança - EIV para
os empreendimentos ou atividades
previstos no Anexo I desta lei
complementar será obrigatório nos
seguintes casos:
IV – para aprovação de reforma
com acréscimo de área em
empreendimentos
ou
atividades
regularmente existentes e conformes,
desde que a área acrescida ultrapasse
20% (vinte por cento) da área
existente, regularizada anteriormente
à publicação desta lei complementar,
considerando-se para efeito do
cálculo da porcentagem referida os
acréscimos cumulativos;

EMENDA APROVADA

IV – para aprovação de reforma
com acréscimo de área em
empreendimentos ou atividades
regularmente existentes e conformes,
desde que a área acrescida ultrapasse
05% (cinco por cento) da área
existente, regularizada anteriormente
à publicação desta lei complementar,
considerando-se para efeito do
cálculo da porcentagem referida os
acréscimos cumulativos;

A terceira emenda ao projeto original ocorreu para acrescentar o artigo
23 ao texto que estabelece:
Art. 23 Na análise do pedido de aprovação do Estado Prévio
de Impacto de Vizinhança – EIV), a Comissão Municipal
de Análise de Impacto de Vizinhança – COMAIV deverá
considerar os impactos cumulativos na infraestrutura urbana,
em especial no caso do número de vagas de automóveis
ofertadas pelo empreendimento e suas consequências em
termos de redução da fluidez do trânsito dentro e fora da
área de influência, podendo exigir medidas mitigadoras
específicas.
A introdução do referido dispositivo revela-se importante, tendo em vista
que trata da preocupação com a questão da mobilidade urbana, especialmente na
geração de tráfego e na sobrecarga do sistema viário, diante da notória situação
caótica do referido sistema na atualidade.
A quarta emenda tratou das medidas mitigatórias e compensatórias,
especialmente para suprimir o parágrafo 2º do artigo 37, que dispunha sobre
a possibilidade de compensação do empreendimento em outra localidade do
município, e não na área afetada.
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QUADRO COMPARATIVO – EMENDA 04
PROJETO ORIGINAL
Das Medidas Mitigadoras e
Compensatórias

EMENDA
Art. 37. Poderão ser determinadas
pela Comissão Municipal de Análise
de Impacto de Vizinhança – COMAIV
as seguintes medidas mitigadoras
e compensatórias, tendo como
finalidade a eliminação ou minimização
dos impactos negativos a serem
gerados pelo empreendimento ou
pela atividade, no que couber:

Art. 37. Poderão ser determinadas
pela Comissão Municipal de Análise
de Impacto de Vizinhança – COMAIV
as seguintes medidas mitigadoras
e compensatórias, tendo como
finalidade a eliminação ou minimização
dos impactos negativos a serem
gerados pelo empreendimento ou pela
atividade, no que couber:
§ 2.º No caso da área do empreendimento SUPRESSÃO DO PARÁGRAFO 2.o
ou da atividade a ser implantada ser
dotada da infraestrutura necessária,
as medidas compensatórias poderão
ser executadas em outra área do
Município, a critério da Comissão
Municipal de Análise de Impacto de
Vizinhança – COMAIV.

A nosso ver, o dispositivo não guardava nenhuma
coerência, já que, se o empreendimento estivesse em localidade com
infraestrutura adequada, não há que se falar na aplicação de qualquer medida
mitigatória, e com menos razão ainda em outra localidade.
A quinta emenda inseriu no artigo 39, renumerado
para o artigo 40 mais um item de comprovação do Atestado de Conformidade
de Infraestrutura Urbana e Ambiental, que será exigido, como mesmo dispõe
o artigo 3.o do texto legal, nas hipóteses de não incidência do EIV, na forma do
anexo I. Sendo assim, e pela disposição alterada, o referido documento também
deverá demonstrar que a atividade é viável sob o ponto de vista da questão do
transporte coletivo do município.
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Art. 39. O Atestado de Conformidade
de Infraestrutura Urbana e Ambiental
tem como objetivo comprovar que
os serviços de fornecimento de
água, esgoto e energia elétrica do
município atendem a demanda do
empreendimento ou atividade a ser
implantado, assim como o sistema
viário existente, não causando
impacto na infraestrutura urbana,
além de garantir a qualidade ambiental
referente à emissão sonora, térmica,
das águas, do solo e do ar.

Art. 40. O Atestado de Conformidade
de Infraestrutura Urbana e Ambiental
tem como objetivo comprovar que os
serviços de fornecimento de água, de
coleta de esgoto, de fornecimento de
energia elétrica e DE TRANSPORTE
COLETIVO DO MUNICÍPIO atendem
a demanda do empreendimento ou
atividade a ser implantado, assim
como o sistema viário existente, não
causando impacto na infraestrutura
urbana, além de garantir a qualidade
ambiental referente à emissão sonora,
térmica, das águas, do solo e do ar.

A última emenda ao projeto tratou de inserir no artigo 45 o controle de
vibrações de emissão sonora, já que o texto original tratou apenas de controle
da emissão sonora, considerando o que foi analisado no parecer da Câmara, no
sentido de que as vibrações sonoras podem ser altamente impactantes.
Sendo assim, o quadro abaixo revela a mudança do texto:
TEXTO ORIGINAL
Art. 45. O órgão municipal do meio
ambiente poderá solicitar medidas de
controle da emissão sonora, térmica,
das águas, do solo e do ar, que deverão
ser executadas pelo proprietário do
empreendimento ou pelo responsável
legal pela atividade a ser exercida.

TEXTO ALTERADO
Art. 46. O órgão municipal do meio
ambiente poderá solicitar medidas
de controle DE VIBRAÇÕES, emissão
sonora, térmica, das águas, do solo e
do ar, que deverão ser executadas pelo
proprietário do empreendimento ou
pelo responsável legal pela atividade
a ser exercida.

4.2. AS MEDIDAS MITIGATÓRIAS DA LEI E DA CONTRAPARTIDA DO
EMPREENDEDOR
As medidas mitigatórias e compensatórias estabelecidas na lei estão
dispostas nos artigos 38 e 39, tais como doação de terreno ou imóvel para
instalação de equipamentos nos serviços de educação, saúde; ampliação do
sistema viário, execução e melhoria dos serviços de abastecimento de água.
A autorização e viabilidade da atividade ou empreendimento com
apresentação do EIV ou atestado de conformidade, não dispensa o cumprimento
de legislação municipal, estadual e federal aplicável, de sorte que é certo afirmar
que, considerando os impactos da obra, e dependendo da análise do órgão
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municipal competente, o projeto poderá não ser aprovado em vista do interesse
maior da coletividade.
Nesse sentido, aponta MACHADO1172 em matéria ambiental sobre
princípio que também pode e deve ser adotado em matéria urbanística:
O princípio da compensação não significa que tudo possa
ser negociado ou objeto de transação em matéria de
dano ambiental. Há danos ambientais inegociáveis, pois,
de forma vinculada, a legislação obriga a Administração
Pública, a coletividade, e cada pessoa, a ter determinado
comportamento.
Ademais, o artigo 18 da Lei do EIV já aponta para essa possibilidade,
pois dispõe que na apresentação dos efeitos das medidas mitigadoras e
compensatórias deverão ser mencionados os impactos que não puderem ser
evitados e o grau de alteração esperado. Tal análise ficará a cargo de comissão
própria - COMAIV por força do que estabelece o artigo 19 da mesma disposição.
As medidas acima apontadas deverão levar em consideração a área
de influência do projeto disciplinada no artigo 12 da Lei de no mínimo 300 m
(trezentos metros) na área insular e de no mínimo 2.000 m (dois mil metros)
na área continental, em relação às divisas do terreno onde o projeto será
implementado.
Destarte, e ainda que não mencionado expressamente no texto legal
em referência, pensamos que seja um pressuposto lógico que as medidas
compensatórias ou mitigatórias deverão ser suportadas exclusivamente pelo
empreendedor.
O planejamento urbano e a adoção dos instrumentos previstos no
Estatuto da Cidade, com destaque para o EIV que é o objeto central de nossa
pesquisa, só podem trazer bons resultados quando garantem a participação das
pessoas legitimamente interessadas nas políticas públicas.
Por derradeiro, e como bem preceitua Rogers1173
a cidade é uma matriz complexa e mutável de atividades
humanas e efeitos ambientais. Planejar uma cidade autosustentável exige uma ampla compreensão das relações
entre cidadãos, serviços, políticas de transporte e geração
de energia, bem como seu impacto total no meio ambiente
local e numa esfera geográfica mais ampla.
Sendo assim, o planejamento e o desenvolvimento de cidades
sustentáveis devem se pautar pela compreensão de que as cidades são
1172
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros,
2008, p. 206
1173
ROGERS, Richard. Cidades para um pequeno planeta. Barcelona: Editora Gustavo Gill,
2001, p. 32
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organismos com múltiplas funções e características, que demandam contínuo
estudo técnico, e neste caso, o EIV desempenha um papel importante, constante
planejamento e adoção de políticas públicas que verdadeiramente atendam os
anseios da população e garantam efetivo bem-estar social.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. Considerando o que foi analisado no presente trabalho pode-se
concluir que o planejamento urbano municipal dispõe na atualidade de importante
ferramenta tendente ao adequado desenvolvimento das cidades e que na cidade
de Santos, os problemas de planejamento não diferem em grande maneira da
maior parte dos municípios.
5.2. A aprovação do EIV, marcou o ordenamento jurídico municipal já
que a demora na sua aprovação aqueceu o setor da construção civil e o mercado
imobiliário, e o conteúdo do projeto estabeleceu o embate na casa legislativa
municipal, de forma que importantes parâmetros do projeto foram rechaçados,
atendendo minimamente o que ainda havia por planejar na cidade.
5.3. Dessa forma, pode-se asseverar que o EIV aprovado configura-se hoje
como útil ferramenta de planejamento da cidade, e servirá como freio e controle
do processo de planejamento e expansão social a garantir o desenvolvimento
com sustentabilidade, a oferta adequada de equipamentos urbanos, em especial
a contrapartida de novos investidores e empreendedores.
5.4. Afigura-se assim, instrumento que pode permitir, se bem utilizado,
sob o olhar atento do órgão municipal competente, a transformação da cidade
por parte daqueles que pretendam atrair novos investimentos e oportunidades
de desenvolvimento.
5.5. Outrossim, a aplicação do EIV pode garantir uma visão integrada de
planejamento público, democratizando as políticas públicas de desenvolvimento
sustentável, com a participação popular, visando assim atingir efetivamente a
objetivos sociais e à qualidade de vida das pessoas.

476

477

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

16. A REPONSABILIDADE DO ESTADO POR DANOS
CAUSADOS PELOS DESASTRES AMBIENTAIS
ASSOCIADOS À OMISSÃO DO PODER PÚBLICO
DANIELA BRAGA PAIANO
Doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP,
docente do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina – UEL
JULIANA MACHADO SORGI
Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de
Londrina - UEL

1. INTRODUÇÃO
As transformações ambientais e os fenômenos naturais são parte da
evolução natural do planeta - “sempre houve catástrofes na história humana” 1174
e, provavelmente, sempre vão haver.
Entretanto, existe uma grande diferença entre os eventos catastróficos
de antes e os que permeiam os noticiários de hoje. Antigamente, os desastres
naturais eram tidos como castigos divinos e muito pouco se sabia acerca das
causas que poderiam ter culminado no evento natural desastroso. Hoje, ao
contrário, muito se sabe acerca do acontecimento de desastres, que deixaram
de ser meros eventos do destino para serem uma resposta da natureza ao
progresso.
Ou seja, ao analisar a história humana nota-se que os desastres naturais
ocorridos nunca foram de fato considerados simplesmente naturais. Antes, eram
tidos como fruto do destino, sendo explicados como castigos divinos apenas.
Hoje, são tidos como fruto do progresso, extremamente ligados a conduta
humana.
Para Délton Winter de Carvalho este processo é acompanhado pela
superação de um “paradigma da decisão pelo medo” em direção a processos
orientados pela “ racionalização das incertezas” inerentes aos riscos e perigos
catastróficos.1175 Ainda, afirma o autor que “a ocorrência de desastres está
1174
CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos
Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 13
1175
Idem, ibidem, p. 15
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comumente ligada a um déficit regulatório do Direito Ambiental.” 1176 Este déficit
geralmente se dá por conta da injustiça ambiental e constante descumprimento
de padrões preventivos ambientais. “Tal questão se coloca em razão de que,
muitas vezes, se verifica omissão estatal em implementar politicas públicas que
atendam de modo adequado e suficiente a tutela do meio ambiente”1177
O meio ambiente ecologicamente equilibrado, para esta e para futuras
gerações, é direito fundamental do ser humano e, sua preservação é dever
compartilhado da sociedade e do poder público na busca pela qualidade e
continuidade da vida humana. O Estado brasileiro tem o dever constitucional
de cumprir o disposto no artigo 225 da Lei fundamental, sob pena, de não o
fazendo, “tanto sob a ótica da sua ação quanto da sua omissão, incorrer em
práticas inconstitucionais ou antijurídicas autorizadoras da sua responsabilização
por danos causados a terceiros - além do dano causado ao meio ambiente em
si”1178
É inegável que o caput do artigo 225 da Constituição Federal impõem “uma
ordem normativa de antecipação dos danos ambientais, gerando um dever de
preventividade objetiva”1179 Ainda, segundo o autor, a noção do risco consiste
em uma importante forma de comunicação para evitar os danos ambientais,
sendo que esta comunicação é instrumentalizada pela distinção entre prevenção
e precaução. “Enquanto os riscos concretos são geridos pela máxima da
prevenção, os abstratos o são pela da precaução.” 1180.
“A partir desse dever de proteção ambiental conferido constitucionalmente
ao Estado brasileiro, submerge a responsabilidade estatal em face de danos
ambientais ocorridos, tanto em razão da sua ação quanto da sua omissão”1181.
Juarez Freitas afirma que há a necessidade de reequacionar a responsabilidade
extracontratual do Estado no sentido de “incentivar o cumprimento das tarefas

1176
Idem, Direito Ambiental e a gestão de desastres naturais. Disponível em <http://www.
ihu.unisinos.br/entrevistas/529319-direito-ambiental-e-a-gestao-de-desastres-naturais-entrevistaespecial-com-delton-winter-de-carvalho> Acesso em: 29 de março de 2015, às 10:00.
1177
FESTENSEIFER, Tiago. A Responsabilidade do Estado pelos Danos Causados às Pessoas
Atingidas pelos Desastres Ambientais Associados as Mudanças Climáticas: uma análise a luz
dos deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. E-book Responsabilidade Civil e Mudança Climática. Planeta
Verde. 2010. p. 79-109. Disponível em <http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/
arquivo_20131201175520_2338.pdf>. Acesso em 29 de março de 2015, p. 81
1178
Idem, ibidem, p.82.
1179
CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro. A responsabilização ambiental
civil pelo risco ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 70.
1180
Idem, ibidem, p. 71.
1181
FESTENSEIFER, Tiago. A Responsabilidade do Estado pelos Danos Causados às Pessoas
Atingidas pelos Desastres Ambientais Associados as Mudanças Climáticas: uma análise a luz
dos deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. E-book Responsabilidade Civil e Mudança Climática. Planeta
Verde. 2010. p. 79-109. Disponível em <http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/
arquivo_20131201175520_2338.pdf>. Acesso em 29 de março de 2015. p. 93
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estatais defensivas e positivas e reparar danos juridicamente injustos.” 1182
Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, entende-se por obrigação
extracontratual do Estado a de “reparar economicamente os danos lesivos
à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em
decorrência de comportamentos unilaterais, ilícitos ou lícitos, comissivos ou
omissivos, materiais ou jurídicos.” 1183.
Hoje, apesar de a Constituição Federal ter optado pela Responsabilidade
objetiva, ainda não há consenso doutrinário e jurisprudencial a respeito e,
sem dúvidas, “a maior dificuldade aparece quando da caracterização da
responsabilidade civil em caso de omissão.” 1184.
2. A OMISSÃO DO ESTADO COMO FATOR AMPLIADOR DE RISCO DE
DESASTRES NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Nas últimas décadas, tem-se percebido um aumento nos riscos e nos custos
que envolvem os desastres ambientais naturais. Délton Winter de Carvalho, em
uma entrevista especial ao Instituto Humanista Unisinos (IHU), salientou que:
Um dos fatores de maior destaque trazido pelo Direito dos
Desastres é exatamente a revelação de que não existem
desastres puramente ‘naturais’, pois a concretização dos
desastres, mesmo que desencadeados por fatores naturais,
depende sempre de vulnerabilidades sociais, representadas em
fatores como desigualdades, ocupação de áreas de risco, falta
de informação adequada, exposição a riscos, etc.1185

Tal questão apontada pelo doutrinador acima, se coloca em razão de que,
na maioria das vezes se verifica omissão estatal na implementação de políticas
públicas para atender de modo eficaz o dever constitucional de proteção ambiental
e tutela do meio ambiente.
Ou seja, para que haja o cumprimento do dever constitucional de proteção
ambiental, principalmente quanto à ocorrência de desastres naturais, além de
um comprometimento privado e social, há a extrema necessidade de um firme
comprometimento público, no sentido de guardar e manter os sistemas naturais.
Neste sentido:
A razão suprema de ser do Estado reside justamente no
respeito, proteção e promoção da dignidade dos seus cidadãos,
individual e coletivamente considerados, devendo, portanto,
1182
FREITAS, Juarez. O Estado, a responsabilidade extracontratual e o princípio da
proporcionalidade. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Jurisdição e direitos fundamentais. Vol. I.
Porto Alegre: Livraria do Advogado/AJURIS, 2005, p. 179.
1183
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2010, p. 993.
1184
CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
op. cit., p. 120
1185
Idem. Direito Ambiental e a gestão de desastres naturais. op. cit., loc. cit.
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tal objetivo ser continuamente promovido e concretizado pelo
Poder Público e pela própria sociedade. Os deveres de proteção
do Estado contemporâneo estão alicerçados no compromisso
constitucional assumido pelo ente estatal, por meio do pacto
constitucional, no sentido de tutelar e garantir nada menos do
que uma vida digna aos seus cidadãos, o que passa pela tarefa
de promover a realização dos direitos fundamentais, retirando
possíveis óbices colocados à sua efetivação.1186

A própria Contituição Federal traz, em seu artigo 225, §1º uma lista expressa
de medidas protetivas do ambiente que devem ser levadas em consideração pelo
Estado, quais sejam: I) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais
e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II) preservar a
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III) definir, em todas
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção; IV) exigir, na forma da lei, para instalação
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V) controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e substanciais que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente; VI) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; e VII) proteger a
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
à crueldade.1187.
Importante salientar que os dispositivos citados acima são apenas
exemplificativos, ou seja, além dos deveres especificamente disciplinados pela
Carta Magna, o Estado ainda está sujeito a muitos outros deveres necessários
para a tutela integral do meio ambiente e cumprimento efetivo da sua função
social ambiental.
Ou seja, tem-se que “A não-adoção de tais medidas protetivas por parte do
Estado resulta em prática inconstitucional, passível, inclusive de correção judicial,
quando, tal situação resultar, por exemplo, de omissão dos Poderes Legislativo
e Executivo.”1188. Assim, o Estado, como verdadeiro Estado sustentável, sem
omissão, deve saber induzir o desenvolvimento durável e não o crescimento pelo
crescimento, pois desculpas omissivas não podem suplantar as razões sérias da
Constituição e do Estado Sustentável.1189
1186
FESTENSEIFER, Tiago. op. cit., p. 88.
1187
Constituição Federal da Republica do Brasil de 1988. <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 29 de março de 2015
1188
FESTENSEIFER, Tiago. op. cit., p. 93.
1189
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Forum, 2012,
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3. O DEVER DO ESTADO DE PROTEÇÃO JURÍDICA AMBIENTAL NA
SOCIEDADE DE RISCO
“Na modernidade tardia, a produção social de riquezas é acompanhada
sistematicamente pela produção social de riscos.” 1190Apesar de esta premissa
ser de conhecimento comum, o que se verifica no mundo moderno é que as
consequências dos riscos continuam sendo deixadas de lado em detrimento do
desenvolvimento.
Enquanto a “sociedade de risco” cresce, é necessário levar em consideração
os perigos decorrentes destes avanços. Esta administração dos riscos no
contexto contemporâneo da globalização consolida-se com o dever do Estado,
que deve encontrar um justo meio entre a busca pelo crescimento e a mitigação
dos riscos gerados por este.1191.
Contudo, o que se percebe, atualmente, é uma evolução da sociedade
industrial para a sociedade de risco, sem que haja adequação dos mecanismos
jurídicos a essa nova realidade social. “Pode-se afirmar que a sociedade moderna
criou um modelo de desenvolvimento tão complexo e avançado, que faltam
meios capazes de controlar e disciplinar esse desenvolvimento”.1192
Para mitigar os riscos do crescente processo de urbanização se faz
necessária a utilização de instrumentos ambientais preventivos, como o princípio
do desenvolvimento sustentável, o princípio da prevenção e o princípio da
precaução.
O desenvolvimento sustentável é o princípio estruturante da equação para
se alcançar o ponto de equilíbrio entre progresso e sustentabilidade e se obter o
tão almejado progresso com preservação. Portanto, este princípio visa “conciliar
a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico para a
melhoria da qualidade de vida do homem.”1193.
Segundo Patrícia Faga Iglecias Lemos, “o princípio do desenvolvimento
sustentável deve ser entendido em consonância com os demais princípios de
proteção ambiental. O bem que propicia desenvolvimento econômico, social,
cultural, político é o mesmo que importa para a manutenção da sadia qualidade
de vida. Por isso, não tem sentido que o desenvolvimento se dê de forma
desordenada e cause dano ao meio ambiente.”1194 .
p. 283.
1190
BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora
34, 2010, p. 23.
1191
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao
coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2012, p. 28.
1192
LEITE, José Rubens Morato; PILATI, Luciana Cardoso; JAMUNDÁ, Woldemar. Estado de
direito ambiental no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 33.
1193
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008,
p. 55.
1194
LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário. 2.
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Assim, para que o princípio do desenvolvimento sustentável sirva para
compatibilizar o progresso, sem trazer prejuízos ao meio ambiente das cidades é
necessário compreendê-lo em conjunto com os demais instrumentos preventivos,
como o princípio da prevenção e o da precaução.
Tanto a prevenção quanto à precaução constituem “medidas antecipatórias
que tentam evitar o dano; projetam-se para o futuro, diferentemente da
reparação, que somente vê o passado depois do acontecimento danoso. A
diferença entre elas vem da diferença entre risco potencial e risco provado.”1195.
Ou seja, a prevenção está ligada a riscos constatados, conhecidos e provados,
já a precaução diz respeito aos riscos potenciais, como se fosse uma prevenção
da própria prevenção.
O princípio da prevenção, disposto expressamente no caput do artigo 2° da
Lei 6.938/1981 e implicitamente no artigo 225 da Constituição Federal de 1988,
constitui, para Marcelo Abelha Rodrigues, “um dos mais importantes axiomas do
Direito Ambiental. A sua importância está diretamente relacionada ao fato de que,
se ocorrido dano ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível.”1196.
Já o princípio da prevenção está ligado à incerteza danosa, mas que
mesmo assim é futuramente prejudicial. Para Tereza Ancona Lopez este princípio
“serve para tentar evitar ou diminuir os males da “sociedade de risco”. Portanto,
sempre que estivermos diante da incerteza sobre danos possíveis, o princípio da
precaução deverá atuar como instrumento de gerenciamento dessa incerteza”.1197
Neste prisma tem-se que os paradigmas “desenvolvimento econômico x
qualidade de vida” e “Progresso x Sustentabilidade” que norteiam atualmente o
crescimento na sociedade contemporânea têm os princípios do desenvolvimento
sustentável, da prevenção e de precaução como opção mais segura para evitar
ou antecipar os desastres urbanos ambientais.
No mesmo sentido, ao abordar a questão, assevera Heline Sivini Ferreira:
Enquanto a denominada ‘sociedade de risco’ avança, é
necessário trazer ao debate público os perigos que nascem
dessas transformações e as consequências que poderão advir
da simples adoção de mecanismos que apenas têm como
objetivo mascarar uma situação que é real e, de certo modo,
irreversível. É essencial, portanto, reconhecer e conhecer os
riscos ecológicos e, a partir de então, iniciar a construção de uma
verdadeira sociedade ambiental.1198
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 63.
1195
LOPEZ, Tereza Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São
Paulo: Quartier Latin, 2010, p.101.
1196
RODRIGUES, Marcelo Abelha, Instituições de direito ambiental: parte geral. São Paulo:
Max Limonad, 2002, p 148-149.
1197
LOPEZ, Tereza Ancona. op. cit., p. 102.
1198
FERREIRA, Heline Sivini. O Risco Ecológico e o Princípio da Precaução. In: FERREIRA,
Heline Sivini e LEITE, José Rubens Morato (org.). Estudo de direito ambiental: tendências:
aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 56.
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Este desafio deve ficar por conta do Estado, no sentido de implementar
um desenvolvimento econômico-social que atenda às necessidades atuais e não
comprometa as necessidades das futuras gerações.1199
4. A RESPONSABILIDADE ESTATAL DECORRENTE DOS DESASTRES
AMBIENTAIS
Como já abordado, é notório que os desastres de cunho ambiental são
causados ou exacerbados por omissão do poder público ao seu dever de proteção
ambiental constitucional. “A partir do dever de proteção ambiental conferido
constitucionalmente ao Estado brasileiro, submerge-se a responsabilidade estatal
em face de danos ambientais ocorridos, tanto em razão da sua ação como da sua
omissão”1200
“Historicamente, a responsabilidade civil do Estado tem sido alvo de
grandes mudanças. Evolui do conceito da irresponsabilidade absoluta, para
a responsabilidade subjetiva e desta para a responsabilidade sem culpa, ou
objetiva.”1201 Antes, havia grande dificuldade em provar a culpa de dano ambiental
através da teoria subjetiva. Diante da importância do bem jurídico tutelado, qual
seja, o bem ambiental, a doutrina e a legislação passaram a adotar a teoria
objetiva, onde já não se analisa mais a vontade do agente, mas sim a relação
entre o dano e a causalidade.
Antes de mais nada, cumpre destacar o conceito de responsabilidade
trazido por José de Aguiar Dias:
Digamos, então, que responsável, responsabilidade, assim
como, enfim, todos os vocábulos cognatos, exprimem ideia
de equivalência de contraprestação, de correspondência. É
possível, diante disso, fixar uma noção, sem dúvida, ainda
imperfeita, de responsabilidade, no sentido obrigacional (não
interessa investigar a repercussão inócua) da atividade do
homem. Como esta varia até o infinito, é lógico concluir que são
também inúmeras as espécies de responsabilidade, conforme o
campo em que se apresenta o problema: na moral, nas relações
jurídicas, de direito público ou privado.1202

Ademais, conforme aponta Eduardo A. Zanoni, para se falar em reparação,
deve-se destacar a figura do dano, que por sua vez está sempre relacionado a uma
pessoa prejudicada, que tenha interesse jurídico de reivindicar sua reparação.1203
1199
MARQUES, Angélica Bauer. A cidadania ambiental e a construção do estado de direito do
meio ambiente. In: FERREIRA, Heline Sivini e LEITE, José Rubens Morato (org.). Ibidem, p. 179.
1200 FESTENSEIFER, Tiago. op. cit., p. 93.
1201
CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
op. cit., p. 119.
1202 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. I. 10. ed., 2. tir. Rio de Janeiro:
Forense, 1995, p. 2.
1203 ZANNONI, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. 2. ed. Buenos Aires: Astrea,
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A Constituição Federal brasileira de 1988 positivou a responsabilidade
civil do Estado no artigo 37, §6º: “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.1204
Seguindo a linha constitucional, o Código Civil de 2002, previu em seu
artigo 43 que: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver,
por parte destes, culpa ou dolo.”1205 Neste sentido, o STJ já afirmou ser o Estado
destinatário das normas que preservem o meio ambiente.1206
O Código Civil traz insculpido o princípio válido como cláusula geral de que
a ninguém se deve lesar – neminem laedere, em seus Arts. 186, 187 e 927
caput.1207
Nessa linha, “submetido a esse regime da responsabilidade, o Estado
assume função preventiva, voltada à indenização dos custos com prevenção e à
mudança do modus operandi na condução de situações de risco ou de danos.”
1208
.
Destaca-se, ainda, que em tempos atuais, tem havido uma concepção da
amplitude do rol dos titulares ativos e passivos, lesantes e lesados como uma nova
tendência da responsabilidade civil, ou seja, o alargamento do rol dos titulares
dessa relação jurídica, conforme aponta a Professora Silmara Juny Chinelato.1209

1993, p. 24 e 25.
1204 Constituição Federal da Republica do Brasil de 1988. <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 29 de março de 2015.
1205 CODIGO CIVIL DE 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
l10406.htm>. Acesso em 29 de março de 2015.
1206 STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO. MEIO AMBIENTE. FISCALIZAÇÃO. O Estado é o
primeiro e principal destinatário das normas jurídicas, que por isso deve observá-las, exigindo
o respectivo cumprimento. A tolerância com ocupações irregulares de bens públicos no âmbito
Distrito Federal deve ser combatida, principalmente quando causam danos ao meio ambiente.
A ordem judicial no sentido de que o Poder Público cumpra suas obrigações protege os valores
aludidos no art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992. Agravo regimental desprovido. (AgRg na SLS 1.446/DF,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 06/09/2012).
Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livr
e=responsabilidade+e+estado+e+dano+ambiental&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC8,
acesso em 30 de março de 2015, às 16:00.
1207 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo: Atlas,
2006, p. 16.
1208 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
op. cit., p.120
1209 CHINELATO, Silmara Juny. Tendências da responsabilidade civil no direito contemporâneo:
reflexos no código de 2002. In: MADALENO, Rolf. O dano moral no direito de família. In:
DELGADO, Mário Luiz. ALVES, Jones Figueirêdo. Novo Código Civil: questões controvertidas.
Série grandes temas de direito privado – vol. 5. São Paulo: Método, 2006, p. 589.

484

485

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

Esta responsabilidade objetiva do Estado também está disposta no artigo
14, §1º, da Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
Narra o dispositivo que:
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é

o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros, 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.1210.

Ainda, a responsabilidade objetiva na esfera ambiental foi recepcionada
pela nova ordem constitucional. O artigo 225, §3º, da Constituição Federal afirma
que: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”1211
Como visto, há um consenso legislativo acerca da aplicação da
responsabilidade objetiva à tutela do direito ambiental. Porém, “em que pese a
opção constitucional pela responsabilidade objetiva, não há consenso doutrinário
e jurisprudencial a respeito. Indubitavelmente, a maior dificuldade aparece
quando da caracterização da responsabilidade civil em caso de omissão”1212
O grande embate acerca do tema quanto à responsabilidade objetiva do
estado por danos causados pelos desastres ambientais associados à omissão
estatal está diante da possibilidade de exclusão ou não do nexo de causalidade. As
duas modalidades mais discutidas são: o risco integral1213 e o risco administrativo.
Segundo Delton Winter de Carvalho, em sua obra específica sobre o direito
dos desastres, “em que pese a Constituição Federal ter adotado, pra fins de
responsabilidade do ente estatal objetiva, a teoria do risco administrativo, essa
não pode significar risco integral.”1214 Para o autor, “não parece aceitável que a
relação desastre x responsabilidade civil do Estado por desastre (individual ou
coletivo) deva partir da absoluta presunção de culpa de qualquer das partes.
Com relação, mais especificamente, aos desastres, a defesa mais utilizada
quanto a imputação da responsabilidade civil objetiva do Estado é a relativa a
1210
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm.> Acesso em 29 de março de 2015.
1211
Constituição Federal da Republica do Brasil de 1988. <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 29 de março de 2015.
1212 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
op. cit., p.120.
1213 “Classificação relativa à extensão da responsabilidade (sendo integral ou mitigado o
risco, conforme se admita ou não a exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força
maior).” Schreiber, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros
da reparação à diluição dos danos. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 2013, p. 29.
1214 CARVALHO,Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
op. cit., p. 137.
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excludente de responsabilidade por força maior. Ao utilizar-se desta excludente
de ilicitude, o Estado alega que os desastres naturais são imprevisíveis, e por isso,
ingovernáveis. Entretanto, diante da todos os avanços tecnológicos e estudos
sobre o tema, a grande maioria dos desastres atuais são sim previsíveis. Nesta
mesma linha de raciocínio, segue o entendimento de Délton Winter de Carvalho
sobre o tema:
Se por um lado se pode dizer que os riscos imprevisíveis são, por
definição, ingovernáveis, por outro, há que se ter em mente que a
imprevisibilidade como fatos determinante de existência de força
maior é relativa no tempo e no espaço, pois o avanço tecnológico
torna quase remota a hipótese da imprevisibilidade absoluta.
Hoje raros eventos são absolutamente imprevisíveis. A partir
dessa leitura, há uma limitação da exclusão de responsabilidade
por força maior que, para sua caracterização, requer que o fato
seja imprevisível ou, se previsível, inevitável.

A relação causal e sua exclusão são os principais fatores causadores de
divergências quando da responsabilização do Estado por omissão frente a
ocorrência de desastres naturais. Para lidar com essa dificuldade, sem olvidar o
disposto na Constituição Federal como dever do Estado de proteção ambiental
integral, é preciso uma flexibilização da prova do nexo causal. Pra a doutrina atual,
esta possibilidade de afrouxamento das provas do nexo pode se dar através da
inversão do ônus da prova.
A inversão do ônus da prova, em favor da vítima ou vítimas dos danos,
“funciona como uma equiparação de armas, tendo em vista a verticalidade da
relação jurídica existente entre o individuo e o Estado.” 1215.
No caso abaixo o STJ admite a responsabilidade civil do Estado de modo
solidária. Discute-se apenas a questão da necessidade ou não de formação do
litisconsórcio passivo, mas é clara a responsabilidade a ser atribuída ao Estado:
PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO E PREVENÇÃO DE
DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. DESLIZAMENTOS
EM ENCOSTAS HABITADAS. FORMAÇÃO DO POLO
PASSIVO. INTEGRAÇÃO DE TODOS OS RESPONSÁVEIS
PELA DEGRADAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que a pretensão recursal
apresentada pelo Município de Niterói se refere à inclusão do
Estado do Rio de Janeiro no polo passivo da Ação Civil Pública
que visa a reparação e prevenção de danos ambientais causados
por deslizamentos de terras em encostas habitadas. 2. No
dano ambiental e urbanístico, a regra geral é a do litisconsórcio
facultativo. Segundo a jurisprudência do STJ, nesse campo a
‘responsabilidade (objetiva) é solidária’ (REsp 604.725/PR, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005, p. 202);
logo, mesmo havendo ‘múltiplos agentes poluidores, não existe
obrigatoriedade na formação do litisconsórcio’, abrindo-se
1215

FESTENSEIFER, Tiago. op. cit. p. 99.

486

487

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

ao autor a possibilidade de ‘demandar de qualquer um deles,
isoladamente ou em conjunto, pelo todo’ (REsp 880.160/RJ,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
27.5.2010). No mesmo sentido: EDcl no REsp 843.978/SP, Rel.
Ministro Heman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2013. REsp
843.978/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 9.3.2012; REsp 1.358.112/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 28.6.2013. 3. Agravo Regimental
não provido.1216

Ou seja, a responsabilidade civil do Estado envolvendo desastres requer
especial “uma releitura do tradicional instituto, o que parte da flexibilização dos
seus elementos como, por exemplo, a busca pelo tradicional e certo nexo causal,
ligando uma ação ou omissão a um dano.”1217.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 Desastre na sociedade atual deixou de ser visto como algo dito ‘natural’ e
passou a ser reconhecido como uma resposta que a natureza dá ao progresso
não ordenado, saindo da categoria da imprevisibilidade para algo previsível.
5.2 O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme prevê o Art. 225 da
Constituição Federal, é um direito fundamental e como tal, sua preservação é
dever compartilhado da sociedade e do poder público na busca pela qualidade e
continuidade da vida humana. Deve o Estado cumprir com este dispositivo sob
pena de omissão.
5.3 Cabe também ao Estado agir de forma sustentável, sem se omitir, direcionando
o desenvolvimento ordenado – e não o mero crescimento. Também é dever do
Estado administrar os riscos advindos dessa sociedade globalizada, encontrando
um justo meio entre a busca do crescimento e a diminuição dos riscos gerados
por este.
5.4 A busca pela mitigação pode ocorrer pela utilização de instrumentos ambientais
preventivos, como o princípio do desenvolvimento sustentável dentre outros.
Este princípio é estruturante da equação para se alcançar o ponto de equilíbrio
entre progresso e sustentabilidade e de se obter o tão almejado progresso com
preservação.
5.5 Por tudo que foi analisado – leis, flexibilização do nexo de causalidade e a
ampliação do rol dos titulares de direitos no caso de dano, verifica-se que o
Estado tem o dever preventivo de agir em casos que possam ocasionar situações
1216
STJ. AgRg no AREsp 432.409/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/
jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=responsabilidade+e+estado+e+dano+ambie
ntal&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC8, acesso em 30 de março de 2015, às 16:16.
1217
CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos
Desastres. op. cit. p.120
Idem, ibidem, p. 137.
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de desastres, minimizando as consequências para o meio ambiente e para as
vítimas.
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17. O TERCEIRO CICLO DO NOVO CONSTITUCIONALISMO
LATINO-AMERICANO: A BUSCA PELA JUSTICA
SOCIOAMBIENTAL POR MEIO DO RECONHECIMENTO
DOS DIREITOS DA NATUREZA
DANIELLE DE OURO MAMED
DOUTORANDA EM DIREITO – BOLSISTA DA FAPEAM
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
HELINE SIVINI FERREIRA
PROFESSORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

1. INTRODUÇÃO
As relações econômicas desenvolvidas pela sociedade moderna são
constantemente apontadas como a causa predominante do alto grau de
degradação do meio ambiente experimentado atualmente. Devido à consolidação
de uma lógica econômica baseada na busca incessante pela acumulação e lucro
financeiro, o meio ambiente acaba erroneamente tratado como simples fonte
de matérias primas e depositário dos dejetos das atividades humanas, sendo
comprometidas as condições saudáveis da natureza e afetadas as sociedades
que dela dependem.
No entanto, os resultados do desequilíbrio ecossistêmico decorrente
dessas relações não são suportados de maneira igualitária por toda a sociedade:
no geral, são os grupos sociais mais vulneráveis que acabam por ser atingidos
de maneira mais grave pela degradação dos ecossistemas. Este processo é
explicado por alguns autores da atualidade pela ótica do conceito de “justiça
ambiental”, o qual apresenta, ainda, outros desdobramentos, como a ideia de
“justiça ecológica” ou “justiça socioambiental”. No campo do Direito Ambiental
são muitas as relações entre a tutela do meio ambiente e justiça ambiental que
estão em jogo, todas desenvolvidas na tentativa de resguardar tanto a natureza,
quanto as sociedades que dela dependem.
Diante disto, mostra-se interessante demonstrar como esta ideia tem
sido abordada por alguns países da América Latina, através de um movimento
político-jurídico, o qual se denominou Novo Constitucionalismo LatinoAmericano. Tal movimento tem exercido um protagonismo no âmbito jurídico
ao prever o reconhecimento de novos direitos de caráter socioambiental, em
especial, ao defender que a própria natureza é sujeito de direitos passíveis de
exigibilidade no Judiciário. Alguns países, como Bolívia e Equador, já preveem
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em seu ordenamento jurídico disposições desta natureza, cuja construção ocorre
especificamente no terceiro ciclo do Novo Constitucionalismo. Para demonstrarse quais as consequências concretas que podem advir desse reconhecimento
para a justiça socioambiental, será apresentado o primeiro caso concreto de
aplicação dos direitos da natureza, no Equador, quando, através de uma ação
judicial buscou-se resguardar os direitos inerentes a um bem ambiental específico
(Rio Vilcabamba), que vinha sofrendo problemas de poluição e assoreamento de
seu leito.
Assim, é por meio do estudo do reconhecimento dos direitos da natureza
nesse contexto que se pretende demonstrar os aportes que o movimento pode
oferecer no campo da efetivação da justiça socioambiental que tem sido almejada.
2. O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO E SEU TERCEIRO
CICLO
Inicialmente, pontua-se que o Direito dos países latino-americanos que
foram colonizados foi edificado sobre as bases culturais dos países colonizadores,
que desconsideraram por completo não apenas os povos originários, mas
também a forma como se organizavam politicamente e se relacionavam com o
meio ambiente1218. Para Wolkmer1219, a independência política das colônias latinoamericanas no Século XIX não representou uma independência total e significativa,
havendo tão somente uma reestruturação na ordem social, econômica e políticoconstitucional, perpetuando-se, desta forma a subordinação dos colonizados
frente aos colonizadores.
No campo do Direito este processo também deixou suas marcas, até mesmo
considerando que é através das instituições jurídicas que se definem as relações
de poder. Baldi1220 explica que a linguagem decorrente do constitucionalismo
moderno, derivado das constituições francesa e estadunidense, busca sempre
obter a homogeneidade, considerando soberania ou comunidade, por exemplo,
como termos utilizados para designar uma unanimidade cultural e política,
impraticável para o contexto dos países latino-americanos. Esta “importação” de
1218 Leff explica as origens das relações entre natureza e capital a partir da chegada dos
colonizadores em terras americanas que culminou na completa desconsideração da natureza e
da forma através da qual as sociedades pré-colombianas manejavam os recursos naturais para
satisfação de suas necessidades. A lógica submetida às terras colonizadas levava à acumulação
de capitais, sobrepujando o simples atendimento de necessidades que regia a apropriação da
natureza por aquelas sociedades. Este processo se consolidou pela destruição física e cultural
dos povos conquistados, pela extração indiscriminada de recursos naturais e pela imposição de
culturas antes alheias à realidade das “novas” terras, a exemplo da utilização de mão-de-obra
escrava e desenvolvimento de monocultivos. Cf. LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a
territorialização da racionalidade ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009.
1219 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo e crítica do constitucionalismo na américa latina.
Anais do IX Simpósio Nacional de Direito Constitucional p. 145.
1220 BALDI, Cesar Augusto. Novo constitucionalismo latino-americano: considerações
conceituais e discussões epistemológicas. In: WOLKMER, Antonio Carlos e CORREAS, Oscar.
Crítica Jurídica na América Latina. Aguascalientes: CENEJUS, 2013, p. 90.
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estruturas, portanto, gerou um fenômeno de “globalização jurídica”, entendido
por Rachel Sieder1221 como consequência do autêntico colonialismo legal herdado
dos modelos políticos dos países colonizadores, além de refletir as exigências
do desenvolvimento capitalista surgidas a partir do século XIX. Assim, no Novo
Constitucionalismo busca-se uma desvinculação progressiva desses direitos
construídos pela lógica colonizadora e, portanto, de certo modo, inapropriada
à organização social e à realidade ecológica latino-americana, observando-se o
surgimento de uma série de movimentos constitucionais que visam reformular a
ordem jurídica vigente pelo reconhecimento de direitos até então desconsiderados
pela concepção jurídica clássica.
Segundo Yrigoyen1222, essas modificações foram sendo construídas através
de sucessivos ciclos de reformas constitucionais ocorridos nas Américas desde a
década de 1980. De acordo com a classificação da autora, o primeiro ciclo pode
ser caracterizado como ciclo do constitucionalismo multicultural (1982-1988).
Iniciado com a entrada em vigor da Constituição do Canadá (1982), foi marcado
pelo reconhecimento dos direitos aborígenes e, portanto, da existência de uma
herança multicultural. Neste ciclo também estão incluídas as Constituições da
Guatemala (1985) e da Nicarágua (1985 e 1987), que trazem em seu escopo
não apenas o reconhecimento das demandas indígenas, mas também o
reconhecimento jurídico da multietnicidade. De acordo com Yrigoyen1223, este
ciclo encerrou-se com a entrada em vigor da Constituição Brasileira, de 19881224.
O segundo ciclo denominado por Yrigoyen1225 como ciclo do
constitucionalismo pluricultural, correspondeu às reformas constitucionais
ocorridas na América Latina entre os anos de 1989 e 2005. Daí surgiram conceitos
como nação multiétnica ou multicultural e Estado pluricultural, indicando
que o pluralismo e a diversidade cultural começavam a integrar os princípios
constitucionais. Nesse período, tem-se como exemplo as Constituições da
Colômbia (1991), do México e do Paraguai (1992), do Peru (1993), da Bolívia e da
Argentina (1994), do Equador (1996 e 1998) e, finalmente, da Venezuela (1999).
Por fim, tem-se o ciclo do constitucionalismo plurinacional (2006-2009),
que emergiu das reformas constitucionais ocorridas na Bolívia (2006-2009) e no
1221
SIEDER, Rachel. Pluralismo legal y globalización jurídica. Mimeo, 2010. p. 4.
1222
YRIGOYEN, Raquel. El horizonte del constitucionalismo pluralista: Del multiculturalismo
a la descolonización. In: RODRÍGUEZ, Cesar. El derecho en América Latina: un mapa para el
pensamiento del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011. p. 140.
1223
YRIGOYEN. Op. Cit. 2011, p. 142.
1224
Nesse particular, e em um breve parêntesis, convém destacar que a Constituição
de 1988 foi o primeiro diploma constitucional brasileiro a versar expressamente sobre o meio
ambiente, reconhecendo-o como um direito fundamental a ser protegido em face das presentes
e futuras gerações. Segundo Ferreira e Leite (2012, p. 42-43), a Constituição Brasileira inova ao
afastar o paradigma antropocêntrico tradicionalista e defender uma concepção de dignidade que
ultrapassa a vida essencialmente humana. Por essa razão, os autores entendem que a proteção
constitucional dispensada ao meio ambiente a partir da Constituição de 1988 tende a aproximar
o país de um modelo estatal mais orientado do ponto de vista ecológico.
1225
YRIGOYEN. Op. Cit. 2011, p. 142.
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Equador (2008). Para Yrigoyen1226, essas Constituições propõem a refundação
do Estado1227 a partir do reconhecimento milenar das raízes indígenas do povo,
substituídas pelas práticas jurídicas do colonizador e ignoradas na primeira
fundação republicana do Estado. Difere claramente dos ciclos anteriores por
pressupor uma notável ruptura ideológica que transpõe o simples reconhecimento
dos direitos indígenas. Apresenta como maior expoente uma nova concepção de
nacionalidade: a plurinacionalidade. Os diferentes povos, portanto, passam a ser
considerados sujeitos constituintes e, nessa condição, participam ativamente do
processo de refundação do Estado. Como consequência, tem-se o fortalecimento
jurídico do respeito aos distintos valores culturais, especialmente aqueles que
regem a relação entre povos e natureza.
Em suma, o novo constitucionalismo latino-americano propõe uma ruptura
jurídico-política paradigmática com o sistema vigente ao partir do pressuposto
de que o constitucionalismo construído de forma colonizada é insuficiente para
reger sociedades latino-americanas, essencialmente diversas das sociedades
europeias1228. Essa ruptura visa, na concepção de Wolkmer “mudanças políticas,
dos novos processos constituintes, dos direitos relacionados aos bens comuns
da cultura e da natureza, e das relações paradigmáticas entre o Estado e as
populações originárias”1229. De fato, através do estudo dos diferentes ciclos de
reformas constitucionais, percebe-se que as mudanças pretendidas iniciam-se
pela norma fundamental. São as Constituições que promovem o reconhecimento
da plurinacionalidade, tornando inevitáveis as suas consequências jurídicas, a
exemplo da composição da Assembleia Constituinte e da proteção destinada
aos direitos culturais e da natureza, que passam a gozar do mesmo status dos
direitos clássicos das Constituições modernas.
Diante do exposto, observa-se que a América Latina tem passado por
reformas que tendem a modificar a visão essencialmente antropocêntrica do
meio ambiente. Esse processo pode ser claramente percebido na Bolívia e
no Equador, maiores expoentes do novo constitucionalismo latino-americano,
particularmente no terceiro ciclo das reformas constitucionais. Conforme será
demonstrado a seguir, estes sistemas políticos diferenciados trarão novos
aportes para a proteção do meio ambiente, especialmente no que se refere a
uma nova categoria de reconhecimento de direitos: os direitos da natureza.

1226 Idem. p. 149.
1227 Ariza considera que o processo de refundação do Estado está atrelado, principalmente,
ao reconhecimento do Estado Plurinacional, que quebra a ideia de homogeneidade demonstrada
pela noção clássica de Estado. Cf. ARIZA, Rosembert. El Derecho Profano. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, 2010. p. 3. Trata-se do reconhecimento de diversas nações dentro de um
Estado.
1228 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo crítico e perspectivas para um novo
constitucionalismo na América Latina. In: WOLKMER, Antonio Carlos e MELO, Milena Petters.
Constitucionalismo latino-americano: tendências contemporâneas. Curitiba: Juruá, 2013. p. 29.
1229 Idem.
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3. ECOCENTRISMO E DIREITOS DA NATUREZA: UM OLHAR A PARTIR DA
JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL
Uma importante contribuição do Novo Constitucionalismo LatinoAmericano para a discussão do Direito Ambiental atualmente reside na direta
relação de seus pressupostos com a justiça no acesso aos recursos naturais
pelas sociedades humanas e no direito da natureza de continuar existindo em
condições que garantam o equilíbrio dos ciclos naturais. Trata-se da ideia de
justiça socioambiental e do reconhecimento dos direitos da natureza, frutos do
terceiro ciclo de reformas constitucionais latino-americanas.
A primeira ideia surgida nesse sentido corresponde à justiça ambiental,
termo defendido por Acselrad como um:
[...] conjunto de princípios e práticas que: asseguram que
nenhum grupo social suporte uma parcela desproporcional
de consequências ambientais negativas; garantam um
acesso justo e equitativo aos recursos naturais; assegurem
o acesso às informações ambientais relevantes e que
favoreçam a construção de modelos alternativos de
desenvolvimento e assegurem a democratização na gestão
ambiental sustentável1230.
Desta forma, a justiça ambiental configura-se quando nenhuma sociedade
é privada do equilíbrio de seu entorno quando não houver contribuído diretamente
para a sua degradação e que não suporte, portanto, os passivos ambientais
provocados em decorrência das atividades econômicas de outrem. O termo referese, ainda, a que sejam fomentadas alternativas autônomas para desenvolvimento
das sociedades, valorizando-se suas próprias perspectivas acerca de quais os
melhores modelos econômicos do ponto de vista socioambiental, considerandose a sustentabilidade buscada no âmbito local.
Por outro lado, a injustiça ambiental é verificada quando há situação em
que os grupos socialmente mais vulneráveis arcam com os custos negativos
da poluição ambiental causada pelo sistema econômico. Esses grupos são os
que menos se beneficiam com as atividades poluidoras, no entanto, são os que
mais absorvem os impactos negativos1231. Para Gudynas1232, este conceito não se
mostra adequado à proteção da natureza uma vez que para a realização da justiça
ambiental seria possível valer-se de instrumentos de compensação monetária
que não necessariamente preveem uma reparação ao dano ambiental, ou seja,
a justiça ecológica.
A ideia de justiça ecológica, nesse sentido, acaba surgindo como
contraponto à justiça ambiental, ressaltando que não são somente os danos
1230 ACSELRAD, Henri. As práticas espaciais e o campo dos conflitos ambientais In
ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene e PÁDUA, José Augusto. Justiça ambiental e cidadania.
Rio do Janeiro: Relume Dumará: Fundação Ford, 2004. p. 14.
1231 Idem.
1232 GUDYNAS. Op. Cit. p. 274.
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às populações afetadas que devem ser considerados, mas também, os danos
ecológicos. Nesse sentido, a justiça ecológica faria referência à necessária
reparação dos danos ocasionados à natureza, preferencialmente, com a adoção
das medidas necessárias para recuperar o status anterior dos ecossistemas
afetados. Eduardo Gudynas1233 defende que esta é a ideia que melhor atende
às reivindicações em torno dos direitos da natureza, uma vez que exige que
se recuperem os ambientes degradados, retornando-se a seu estado ecológico
inicial. Para o autor, este conceito de justiça propõe a continuidade dos processos
vitais necessários às espécies em detrimento da resolução do problema pela
ótica das compensações econômicas.
Tendo em vista o reconhecimento dos direitos da natureza, implicandose no dever de reparação dos danos por ela sofridos e defendendo o retorno ao
estado inicial do meio ambiente, é que se apresenta efetivamente uma ruptura
nos parâmetros tradicionais de proteção do meio ambiente. É por essa razão,
Moraes e Freitas1234 denominam o terceiro ciclo das reformas constitucionais
latino-americanas como giro ecocêntrico, o que significa uma maior adoção
de normas que buscam a proteção do meio ambiente considerando seu valor
intrínseco, independente da utilidade para o ser humano.
O ecocentrismo1235 pode ser compreendido como uma ética ambiental
que reconhece valor intrínseco aos indivíduos naturais, ou às coletividades
naturais como ecossistemas e paisagens, sendo também conhecido como
fisiocentrismo1236. A chave do pensamento ecocêntrico, segundo Cristina
Beckert, consiste na defesa da consideração moral dos elementos da natureza
por entidades holísticas e não apenas por organismos individuais, alargando,
assim, a comunidade ética aos elementos abióticos. Nesta concepção, possuem
valor intrínseco a água e terra, a comunidade ética a seres coletivos, além das

1233 GUDYNAS, Eduardo. Tensiones, contradiciones y oportunidades de la dimensión
ambiental del Buen Vivir. In: FARAH, Ivonne e VASAPOLLO, Luciano. Vivir bien: ¿Paradigma no
capitalista? La Paz: CIDES-UMSA, 2011. p. 274.
1234 MORAES, Germana de Oliveira e FREITAS, Raquel Coelho. O novo constitucionalismo
latino-americano e o giro ecocêntrico da Constituição do Equador de 2008: os direitos de
Pachamama e o bem viver (sumak kawsay). In: WOLKMER, Antonio Carlos e MELO, Milena
Petters. Constitucionalismo latino-americano: tendências contemporâneas. Curitiba: Juruá, 2013.
1235 Apesar de a literatura diferenciar ecocentrismo de biocentrismo, por vezes os dois
termos são utilizados por diferentes autores como sinônimos quando se trata da análise do
Novo Constitucionalismo Latino-Americano, conforme se observa nos conceitos apresentados
na sequência. Na literatura em língua espanhola, foram encontradas maiores referências ao
termo “biocentrismo”, em detrimento de “ecocentrismo”, este último, mais utilizado em língua
portuguesa. Segundo Karin Kassmayer, os dois termos não são sinônimos uma vez que o
biocentrismo refere-se ao valor intrínseco outorgado apenas aos seres com vida, enquanto que
o ecocentrismo (ou fisiocentrismo) enfoca-se, além dos organismos vivos, nos ecossistemas
em geral e nas paisagens. Cf. KASSMAYER, Karin. Apontamentos sobre a ética ambiental como
fundamento do Direito Ambiental. Revista EOS. Revista Jurídica da Faculdade de Direito. V. I, n°.
4, ano III, 2008. p. 136.
1236 KASSMAYER. Op. Cit.
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espécies e dos ecossistemas1237. Portanto, segundo as premissas ecocêntricas,
os indivíduos e coletividades naturais devem ser moralmente considerados em
seu próprio valor na construção das normas.
Para Eduardo Gudynas1238, no contexto do constitucionalismo andino,
o reconhecimento dos valores intrínsecos corresponde-se com as correntes
chamadas biocêntricas. Para o autor, a postura biocêntrica deve romper com
visões e políticas que somente valorem o meio ambiente segundo a utilidade para
o ser humano. Trata-se de não adotar visões dualistas, que separem ser humano
e natureza, e de um franco rompimento com o antropocentrismo, passando a
natureza a ocupar um lugar protagonista na sociedade.
O destaque para as propriedades intrínsecas da natureza, no campo do
Constitucionalismo Latino-Americano redunda, portanto, no reconhecimento da
Pachamama (natureza, ou mãe-terra) como titular de direitos e sujeito direto de
proteção jurídica, sendo esta uma das maiores novidades trazidas pelo movimento
jurídico-constitucional em questão.
Sétimo capítulo: Direitos da Natureza - artigo 71 – A
natureza ou Pachamama, onde se reproduz e se realiza a
vida, tem direito a que sejam respeitados integralmente
sua existência, manutenção e regeneração de seus ciclos
vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Toda
pessoa, comunidade, povoado ou nação poderá exigir à
autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza.
Para aplicar e interpretar estes direitos serão observados
os princípios estabelecidos na Constituição, no que for
pertinente. O Estado incentivará as pessoas físicas e
jurídicas, assim como as coletividades que protejam a
natureza, e promoverá o respeito a todos os elementos que
formam um ecossistema1239
Os direitos da natureza representam as visões cosmológicas1240 e espirituais
1237 BECKERT, Cristina. Dilemas da Ética Ambiental: um estudo de caso. Revista Portuguesa
de Filosofia. V. 54, Fasc. 3, 2003. p. 684.
1238 GUDYNAS. Op. Cit. p. 100.
1239 Tradução livre por parte das autoras: “Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza - Art.
71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar
e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo
que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”
. Cf. Constitución de Ecuador de 2008.
1240 A Cosmologia “é a ciência que estuda a estrutura, evolução e composição do universo”.
Trata-se, portanto, do estudo das formas de conceber a própria existência que certos grupos
sociais possuem. Na discussão em questão o reconhecimento da cosmologia passa a incluir na
pauta da questão socioambiental as concepções não hegemônicas sobre a origem do universo
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dos povos originários em relação ao meio em que vivem e do qual dependem.
Nesse contexto, a natureza é considerada não apenas como fonte dos recursos
necessários à provisão e à manutenção da vida, mas também como um macro
ser vivente que determina os processos evolutivos de toda a sociedade e de
todos os demais seres. A partir da juridicização dessas visões, a natureza, que
passa a ser protegida em razão do seu valor intrínseco, torna-se um sujeito de
direito, podendo ser defendida visando resguardar a sua integridade.
As alterações sofridas nas Constituições boliviana e equatoriana
representam um salto em termos de proteção do meio ambiente. No que se
refere à Bolívia, é importante destacar que sua anterior Constituição, datada de
1994, apesar de integrar, segundo Yrigoyen1241, o ciclo do constitucionalismo
pluricultural1242, não reconhecia sequer o meio ambiente como um direito de
titularidade difusa. No entanto, a Constituição de 2009, atualmente em vigor,
preencheu essa lacuna, determinando, em seu artigo 33, que todos têm direito
a um meio ambiente saudável, protegido e equilibrado. Acrescenta ainda que o
exercício desse direito deve permitir o desenvolvimento adequado e permanente
da vida, seja ela humana ou não humana1243. Há, portanto, uma menção específica
à vida em todas as suas formas, incluindo-se aqui as presentes e as futuras
gerações.
O reconhecimento constitucional dos direitos relativos ao meio ambiente
constitui, seguramente, um grande avanço para a Bolívia. No entanto, segundo
Ariza1244, a maior inovação trazida pela norma constitucional atualmente em vigor
no país consiste no reconhecimento das justiças indígenas e campesinas, inclusive
de suas jurisdições, no marco de um Estado Plurinacional: “a nova Constituição
Boliviana avança como nenhuma no reconhecimento da administração da
justiça por parte das autoridades das comunidades, povos e nacionalidades
indígenas”1245.
Não obstante não haver reconhecido os direitos da natureza
constitucionalmente, na seara infraconstitucional, a Bolívia reconheceu
expressamente tais direitos por meio da Ley de Derechos de la Madre Tierra1246,
estabelecendo ainda que o Estado Plurinacional e a sociedade devem assegurar

e da existência e a importância de determinados elementos naturais para a integridade dessas
concepções. Cf. Rosenfeld (2005, p. 31).
1241 YRIGOYEN. Op. Cit.
1242 Conforme analisado, o ciclo do constitucionalismo pluricultural integra o segundo ciclo de
reformas constitucionais.
1243 Cf. artigo 33 da Constituição Boliviana.
1244 ARIZA, Rosembert. El Derecho Profano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2010. p. 13.
1245 Tradução livre por parte das autoras. No original: “La nueva Constitución Boliviana avanza
como ninguna en el reconocimiento de la administración de la justicia por parte de las autoridades
de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”. ARIZA. Op. Cit. p. 13.
1246 Ley n. 071, de 21 de diciembre de 2010.
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que esses direitos sejam observados e respeitados1247. Nesse sentido ainda
dispõe a Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien1248
que, entre os seus princípios, reconhece a interdependência entre os direitos da
natureza e os demais direitos vigentes no ordenamento jurídico1249.
No âmbito da Ley de Derechos de la Madre Tierra, a Mãe Terra é concebida
como “[...] o sistema vivente dinâmico conformado pela comunidade indivisível de
todos os sistemas de vida e os seres vivos, interrelacionados, interdependentes
e complementares, que compartilham um destino comum”1250. Entre os seus
direitos, destacam-se, resumidamente: a manutenção da integridade dos
sistemas da vida e dos processos naturais que os mantém; a preservação da
diversidade da vida; a preservação da funcionalidade dos ciclos da água; e a
preservação da qualidade e da composição do ar1251. Por fim, para assegurar a
proteção dos direitos desse grande sistema e dos seus componentes, dentre os
quais estão inseridas as comunidades humanas, a Mãe Terra é considerada um
sujeito coletivo de interesse público1252. Nesse contexto, interessante mencionar
que a Ley de Derechos de la Madre Tierra traz uma expressa limitação ao exercício
dos direitos individuais, contrapondo-se à tradição do direito hegemônico.
Artigo 6. (EXERCÍCIO DOS DIREITOS DA MÃE-TERRA).
Todas as bolivianas e bolivianos, ao fazer parte da
comunidade que compõem a mãe-terra, exercem os
direitos estabelecidos na presente Lei, de forma compatível
com seus direitos individuais e coletivos.
O exercício dos direitos individuais está limitado pelo
exercício dos direitos coletivos nos sistemas de vida
da mãe-terra. Qualquer conflito entre direitos deve ser
resolvido de maneira que não afete de forma irreversível
a funcionalidade dos sistemas de vida1253. (BOLÍVIA, 2009)
A visão trazida pela Constituição, portanto, refere-se à consideração da
Mãe Terra como um organismo macro, do qual fazem parte as pessoas, no caso,
1247 Cf. artigo 1 da Ley de la Madre Tierra.
1248 Ley n. 300, de 15 de octubre de 2012.
1249 Cf. artigo 4 da Ley n. 300, de 15 de octubre de 2012.
1250 No original: “[...] el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible
de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y
complementarios, que comparten un destino común”.
1251 Cf. artigo 7.
1252 Cf. artigo 5.
1253 Tradução das autoras. No original: Artículo 6. (EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
LA MADRE TIERRA). Todas las bolivianas y bolivianos, al formar parte de la comunidad de
seres que componen la Madre Tierra, ejercen los derechos establecidos en la presente Ley,
de forma compatible con sus derechos individuales y colectivos. El ejercicio de los derechos
individuales están limitados por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de
la Madre Tierra, cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte
irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida. Cf. Constitución de Bolívia, 2009.
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bolivianas e bolivianos, esclarecendo que estes deverão exercer seus direitos de
maneira compatível com as necessidades da natureza, consideradas a partir dos
direitos coletivos, que devem sobrepor os direitos individuais no caso de conflito.
Diante desta proposta, verifica-se que o ineditismo do Novo
Constitucionalismo Latino-Americano consiste nas profundas rupturas com as
concepções clássicas de pensar a questão ambiental, ultrapassando a visão
antropocêntrica em direção ao ecocentrismo expresso pelo reconhecimento dos
direitos da natureza. Com as experiências do Equador e da Bolívia, espera-se que
os novos movimentos constitucionais, particularmente aqueles decorrentes do
novo constitucionalismo latino-americano, possam contribuir de forma expressiva
para um repensar sobre a questão socioambiental pelo viés do reconhecimento
dos direitos da natureza combinado com a efetiva tutela dos direitos das
sociedades à equidade no acesso aos recursos naturais e na vivencia de um
meio ambiente saudável.
O reconhecimento dos direitos da natureza, por tratar-se de tema novo,
tende a gerar dúvidas quanto sua aplicação prática pelas instituições jurídicas.
Para demonstrar como tem ocorrido a experiência equatoriana quanto à aplicação
desses direitos, pareceu-nos relevante demonstrar como foi levada a cabo no
campo judicial, a primeira ação de defesa de um elemento natural como sujeito
de direito.
4. O CASO DO RIO VILCABAMBA: PROMOVENDO A JUSTIÇA
SOCIOAMBIENTAL ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
NATUREZA
Como exemplo de aplicação real dos direitos da natureza, deve-se analisar
o primeiro caso judicial no Equador na defesa de um bem ambiental considerado
em seu valor intrínseco. Trata-se da Ação de Proteção n. 010-11/2011, onde os
Autores Richard Fredrick Wheeler e Elcanor Geer Huddle demandaram contra o
Governo Provincial de Loja em nome dos direitos do Rio Vilcabamba1254.
Segundo resumo relatado na sentença de segunda estância (Sala Penal da
Província de Loja, 2011, p. 1), trata-se de caso em que o Governo Provincial de Loja,
três anos antes do oferecimento da Ação, sem o estudo de impacto ambiental
correspondente, depositou no Rio Vilcabamba, no setor do bairro Santorum,
pedras e outros materiais de escavação resultantes da construção de uma estrada
entre Vilcabamba e Quinara (Equador) ocasionando, como consequência, graves
danos decorrentes da associação entre o assoreamento do rio e as chuvas de
março e abril em 2009. Neste ano, teriam sido produzidos graves danos nos
terrenos que limitavam com o Rio, que passaram a ser invadidos por toneladas
do material que havia sido depositado. Houve terrenos que chegaram a perder
1254
Distrito Judicial de Loja. Sala Penal. Ação de Proteção n. 010-11/2011. Ação iniciada em 7
de dezembro de 2010, no Tereiro Juizado Civil. Ação recebida em 5 de janeiro de 2010. Material
gentilmente cedido pela prof. Dra. Germana Moraes, quem pesquisou pessoalmente sobre a
Ação na Província de Loja, Equador.
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aproximadamente um hectare e meio devido à erosão no leito do Vilcabamba,
o que não foi suficiente para que o Governo deixasse de depositar dejetos no
Rio. Após o ajuizamento da Ação de Proteção, a juíza responsável negou seu
provimento alegando falta de legitimação e pelo fato de não haver sido acionado
o Procurador Síndico do Governo Provincial. A sentença foi apelada, resolvendose judicialmente os impasses processuais.
Sobre a decisão de segunda instância, cita-se um texto publicado na
página da Assembleia Nacional Constituinte do Equador, em fevereiro de 2008,
justificando o tratamento dos direitos da natureza por parte do Judiciário:
O estabelecimento de um sistema legal no qual os
ecossistemas e as comunidades naturais tenham um
direito inalienável de existir e prosperar situaria a natureza
no nível mais alto de valores e de importância. Sem dúvida,
isso terá como efeito direto a prevenção dos danos,
repensar muitas atividades humanas cujo custo ambiental
é demasiadamente grande e aumentar a consciência
e respeito aos outros. Virá o dia em que o direito da
natureza seja, por consciência de todos e todas, cumprido,
respeitado e exigido. E talvez não seja tarde. Ainda estamos
a tempo para que nossas leis reconheçam o direito de um
rio a fluir, proíbam os atos que desestabilizem o clima da
Terra e imponham o respeito ao valor intrínseco de todo ser
vivente. É hora de frear a vergonhosa mercantilização da
natureza, como outrora ocorreu com a proibição da compra
e venda dos seres humanos1255. (Sala Penal de Loja, 2011,
p. 4-5)
A sentença, portanto, trouxe elementos que remontam ao repensar das
bases do direito atual, reforçando a necessidade do estabelecimento dos direitos
da natureza, realizado por meio da Constituição Equatoriana.
Ademais, por meio desta sentença, revogou-se a sentença impugnada
resolvendo-se declarar que a entidade demandada violou sim o direito da
Natureza em questão e, portanto, deverá: a) no prazo de cinco dias úteis,
proceder ao cumprimento de cada uma das recomendações do Subsecretário de
Qualidade Ambiental quanto às medidas de remediação do problema; b) delegar
1255
Tradução livre das autoras. No original: “El establecimiento de un sistema legalen el
cual los ecosistemas y las comunidades naturales tengan un derecho inalienable de existir y
prosperar situaría a la Naturaleza en el nivel más alto de valores y de importancia. Sin duda esto
tundra como efecto directo prevenir los daños, repensar muchas actividades humanas cuyo costo
ambiental es demasiado grande y aumentar la conciencia y respeto a los otros. Vendrá el día en
que el derecho de la Naturaleza sea, por consciencia de todos y todas, cumplido, respetado y
exigido. Y ojalá no sea tarde. Todavía estamos a tiempo para que nuestras leyes reconozcan el
derecho de un río a fluir, prohiban los actos de desestabilicen el clima de la Tierra, e impongan el
respeto al valor intrínseco de todo ser vivente. Es la hora de frenar la desbocada mercantilización
de la Naturaleza, como fue otrora prohibir la compra y venta de los seres humanos”.
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o monitoramento do cumprimento da sentença do Diretor Regional de Loja e c)
Que o Governo Provincial de Loja peça desculpas publicamente pela construção
da estrada sem o devido licenciamento e estudo ambiental. A sentença data de
31 de março de 2011 e pode fornecer importantes subsídios sobre como colocar
em prática os direitos da natureza nos países amazônicos.
Infelizmente, o cumprimento da histórica sentença não foi realizado
integralmente. Segundo Eleanor Huddle a sentença favorável à recuperação dos
direitos da natureza foi apenas o princípio, sendo o seu cumprimento a parte mais
difícil. O Plano de Recuperação a ser elaborado pela Província de Loja no prazo
de 30 dias somente foi entregue ao Poder Judiciário após meses de atraso. Além
disso, quando o Plano foi enviado ao Ministério do Ambiente, foi considerado
insuficiente, de modo que foram sugeridas algumas medidas a serem adotadas
para tornar o plano plausível1256.
No dia 11 de janeiro de 2012, o Terceiro Juizado da Província de Loja
ordenou uma inspeção judicial para verificar o status do cumprimento da
sentença, chegando-se a constatar que as medidas adotadas ainda eram muito
preliminares, não tendo sido atingido o objetivo proposto. Posteriormente, no
dia 24 de fevereiro de 2012, foi realizada outra inspeção judicial, verificandose o cumprimento do plano de remediação, ocasião em que se constatou o
não cumprimento das disposições da sentença. O Governo Provincial de Loja,
por outro lado, iniciou, finalmente, o processo de licenciamento ambiental da
obra, mas ainda não contava com a licença. Ademais, não foram removidos os
escombros causadores dos impactos alegados. Por este motivo, em 23 de março
de 2012 foi proposta pelos autores da demanda uma Ação de Não-Cumprimento
da Sentença, tendo em vista que somente uma parte da decisão foi efetivamente
cumprida pelo Governo Provincial de Loja1257. Sobre esta Ação, ainda não há
notícias quanto ao seu andamento.
A demanda de Loja é um exemplo clássico de total desrespeito aos direitos
socioambientais pertencentes aos moradores ribeirinhos que viram gravemente
afetadas as condições do Rio Vilcabamba, além de demonstrar a lógica econômica
que coloca projetos de infraestrutura, como a construção de estradas, acima dos
interesses de populações ribeirinhas e da necessidade de equilíbrio ecológico
de um rio diante de uma crise generalizada do meio ambiente. Fatos como
este demonstram que os avanços na legislação ambiental que reconhecem
deveres básicos como a realização de estudos prévios de impacto ambiental ou
disposições genéricas que estabelecem o direito ao meio ambiente saudável
ainda não são suficientes para coibir este tipo de conduta, neste caso perpetrada
pelo próprio Estado.
1256 HUDDLE apud SUÁREZ, Sofía. Defendiendo la naturaleza: retos y obstáculos en la
implementación de los derechos de la naturaleza Caso río Vilcabamba. Centro Ecuatoriano de
Derecho Ambiental/ Friedrich Ebert Stiftung: Quito, 2013. p. 8-9.
1257 SUÁREZ, Sofía. Defendiendo la naturaleza: retos y obstáculos en la implementación de
los derechos de la naturaleza Caso río Vilcabamba. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental/
Friedrich Ebert Stiftung: Quito, 2013. p. 8-9.
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Apesar de desanimadoras as perspectivas quanto ao efetivo cumprimento
da decisão favorável ao meio ambiente, o caso do Rio Vilcabamba constitui um
interessante laboratório sobre quais os desafios que este tipo de reconhecimento
de direitos implica e quais suas limitações frente à lógica de funcionamento das
instituições jurídicas. Cabe, no entanto, a persistência para consolidar novas formas
de tratar os direitos relativos às necessidades socioambientais e à luta diária
da natureza para manter-se viva e saudável. Talvez, o Novo Constitucionalismo
Latino-Americano seja capaz de mostrar caminhos que tornem esta utopia mais
próxima.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. O Novo Constitucionalismo Latino-Americano constitui um movimento
jurídico-político que, baseado na ideia de descolonização e refundação
do Estado, busca a construção de um sistema jurídico mais afeito à
realidade pluricultural inerente à América Latina. Nesta concepção, os
direitos socioambientais possuem protagonismo, estando à frente dos
econômicos.
2. O ecocentrismo aparece no Novo Constitucionalismo através do
reconhecimento dos direitos da natureza e da ascensão da Pachamama
à categoria de sujeito de direitos, de modo que a natureza passa a ser
considerada em seu valor intrínseco, independente da importância que
lhes atribui a sociedade humana.
3. A concepção proposta passa pelo reconhecimento da chamada justiça
socioambiental, buscando-se um meio termo entre a necessidade de
justiça ambiental (em prol das populações afetadas pelas atividades
econômicas) e a justiça ecológica (que pugna a recuperação da natureza
diante de uma degradação). A justiça socioambiental, nesse sentido,
busca contemplar as duas necessidades (social e ecológica).
4. O caso do Rio Vilcabamba, como primeiro caso de defesa de direitos
da natureza, pode contribuir em muito para o desenvolvimento de
novos mecanismos de proteção socioambiental, baseados, também, no
reconhecimento dos direitos da natureza.
5. Não se pretende com este trabalho minimizar a importância dos
mecanismos tradicionais de proteção ao meio ambiente. Não obstante,
não se pode negar que a falta de consideração de premissas ecocêntricas
tem levado a uma atitude destrutiva da humanidade para atender às suas
próprias necessidades. O reconhecimento de direitos da natureza pode
ser uma ferramenta útil para que a humanidade passe a pensar de forma
mais abrangente, considerando novas possibilidades.
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18. AS CONSEQUÊNCIAS DO AQUECIMENTO GLOBAL
PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR NO SÉCULO XXI
DIOGO ANDREOLA SERRAGLIO
Doutorando em Direito
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
HELINE SIVINI FERREIRA
Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

1. Introdução
Partindo-se do pressuposto de que as intervenções humanas no meio
ambiente agravaram as mudanças climáticas vivenciadas pela modernidade,
propiciando a vulnerabilidade do fornecimento de mantimentos para a população,
a presente tese propõe-se a analisar como as variações do clima na superfície
terrestre vem impactando, globalmente, a segurança alimentar. Inicialmente,
examina-se que as questões que permeiam os riscos na atualidade encontramse relacionadas a uma superprodução de ameaças globais, destacando-se,
aqui, as mudanças climáticas. Verificar-se-á que diversas regiões já enfrentam
problemas alimentares crônicos em razão das consequências desse fenômeno.
A intensificação e a maior frequência de tempestades, períodos de secas e
inundações, assim como alterações nos ciclos hidrológicos, têm comprometido
não apenas a conservação do meio ambiente, mas também a manutenção
segurança alimentar, a qual se reveste da salvaguarda de condições dignas de
acesso a mantimentos básicos de qualidade e em quantidades satisfatórias, de
modo permanente e sem prejudicar as outras necessidades essenciais para a
existência digna da pessoa humana. Por fim, com o intuito de buscar respostas
satisfatórias a esta problemática, intentar-se-á propor a sustentação da produção
agrícola por intermédio da efetivação dos processos de adaptação associados às
alterações do clima decorrentes do aquecimento global.
2. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global
Inobstante a devastação do meio ambiente ter passado despercebida
durante o processo de modernização da sociedade contemporânea, o qual foi
desencadeado, sobretudo, pela Revolução Industrial1258, a questão, em razão das
1258
Período em que emergem instituições com características diversas das existentes até
então, capazes de alterar a ordem social vigente em razão do seu novo dinamismo, intervindo
nos costumes tradicionais da época e, principalmente, propiciando o crescimento econômico.
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sequelas ocasionadas, agravou-se no decorrer do último século: constatou-se
o aumento dos buracos na camada de ozônio, a intensificação das mudanças
climáticas, o aceleramento do processo de desertificação, dentre outros.1259
Assim, deve ser pontuado que as consequências dessa transformação no
ecossistema terrestre implicam na produção de uma série de alterações entre o
ser humano e a natureza. Beck1260 assinala que:
[...] também as florestas são desmatadas há muitos
séculos – inicialmente através da sua conversão em pastos
e em seguida através da exploração inconsequente da
madeira. Mas o desmatamento contemporâneo acontece
globalmente – e na verdade como consequência implícita
da industrialização – com consequências sociais e politicas
inteiramente diversas. São afetados, por exemplo, também
e especialmente países com ampla cobertura vegetal
(como Noruega e Suécia), que sequer dispõem de muitas
indústrias poluentes, mas que têm de pagar pelas emissões
de poluentes de outros países altamente industrializados
com a extinção de florestas, plantas e animais.
Nota-se que a debilidade das instituições ocidentais vigentes, no
momento de controlar o desenvolvimento tecnológico e cientifico, impulsionou
a proliferação dos mais diversos riscos pelo globo, destacando-se os riscos
ambientais, os quais, muitas vezes, permanecem incompreensíveis e ainda sem
as respostas devidas.1261
Deste modo, os impactos das ameaças ambientais produzidas pelo
ser humano em detrimento do seu desenvolvimento tornam-se cada vez
mais explícitos na sociedade moderna. Tenha-se a questão das mudanças
climáticas decorrentes do aquecimento global como um exemplo de risco cujas
consequências ainda são incalculáveis. Trata-se, pois, de:
[...] uma das maiores preocupações do mundo atual
e todos temos a consciência de que são necessárias
medidas para contrariá-la. Todavia, há bem pouco tempo, a
ciência ortodoxa dizia-nos que a Terra estava numa fase de
arrefecimento global. Muitas das provas que serviram para
apoiar a hipótese de arrefecimento da Terra – vagas de calor,
seguidas de vagas de frio, condições atmosféricas não
Em outras palavras, a Revolução Industrial se evidenciou pelo surgimento de uma organização
social preparada para conduzir as atividades humanas por meio do modo de produção capitalista
de bens.
1259
GOLDBLATT, David. Teoria social e ambiente: perspectivas ecológicas. Lisboa: Piaget,
1996. p. 252.
1260
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora
34, 2010. p. 23.
1261
LUHMANN, Nicholas. Risk: a sociological theory. Londres: Aldine Transaction, 2006.
p. 88.
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habituais – servem agora de argumento para a defesa da
tese do aquecimento global. Terá este origens humanas? É
provável, mas não sabemos ao certo e só teremos certeza
absoluta quando já for demasiado tarde.1262
Vale mencionar que o planeta Terra é habitável não apenas em razão da
sua distância relativamente próxima do Sol, mas principalmente por causa da
emissão de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, promovendo a regulação
da sua temperatura. Logo, esse fenômeno, denominado de efeito estufa, o qual
decorre da existência de determinados gases na superfície terrestre, forma um
manto capaz de reter calor, permitindo o desenvolvimento da vida através da
estabilidade do clima no globo1263.
Em que pese se tratar de um evento natural, frisa-se que as atividades
humanas desenvolvidas com vistas ao crescimento econômico durante o século
passado aceleraram as emissões e, consequentemente, o aumento dos níveis
atmosféricos de gases de efeito estufa.1264 Em outras palavras, a mudança
climática atual é predominantemente causada por influências humanas, as quais,
neste momento, são suficientemente impactantes para exceder as variações
naturais.1265 A principal fonte da mudança climática global decorre das variações
induzidas pelo homem na composição da atmosfera, quer dizer, “a influência
humana sobre o sistema climático é clara, e as emissões antrópicas recentes de
gases de efeito estufa são as maiores de toda a história.”1266
Não obstante existam incertezas quanto às respostas do sistema climático
diante do aumento da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, é de
ser relevado que as temperaturas globais estão aumentando, principalmente em
razão da grande quantidade de dióxido de carbono (CO2) lançada pela queima de
combustíveis fósseis na superfície terrestre1267. De acordo com Giddens1268:
[...] nos últimos 150 anos, mais ou menos, os gases de
efeito estufa na atmosfera aumentaram progressivamente
1262
GIDDENS, Anthony. O mundo na era da globalização. São Paulo: Editora Presença,
2000. p. 41.
1263
SOARES, Terezinha de Jesus. HIGUCHI, Niro. A convenção do clima e a legislação
brasileira pertinente, com ênfase para a legislação ambiental no Amazonas. Manaus: Acta
Amazônica, 2006. p. 575.
1264
PENTINAT, Susana Borràs. Derecho Internacional Del Medio Ambiente: una visión
desde Iberoamérica. Londres: Cameron May, 2011. p. 186.
1265
KARL, Thomas. Modern Global Climate Change. Washington, EUA: American
Association for the Advancement of Science (AAAS), 2003. p. 1719.
1266
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Climate Change 2014:
Synthesis Report. Genebra, Suíça: PISMC, 2014. p. 03. Traduzido a partir de: “Human influence
on the climate system is clear and recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the
highest in history.”
1267
LEAL-ARCAS, Rafael. Climate Change and International Trade. Cheltengham, UK:
Edward Elgar Publishing Limited, 2013. p. 30.
1268
GIDDENS, Anthony. A Política da Mudança Climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p.
38.
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com a expansão da produção industrial. A temperatura
média elevou-se 0,74° C desde 1901. Sabemos por estudos
geológicos que as temperaturas do planeta oscilaram no
passado, e que essas oscilações se correlacionaram com o
teor de CO2 na atmosfera. Mas os dados mostram que em
nenhuma ocasião, nos últimos 650 mil anos, o teor de CO2
no ar foi tão alto quanto agora. Sempre ficou abaixo de 290
ppm (partes por milhão). No início de 2008, chegou a 378
ppm e vem subindo cerca de 2 ppm por ano.
O Quinto Relatório do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças
Climáticas (IPCC), publicado em novembro de 2014, acentua que “o aquecimento
do sistema climático é inequívoco, e desde a década de 1950, muitas das
mudanças observadas são sem precedentes ao longo de décadas a milênios.”1269
Não menos importante, o primeiro dos quatro estudos1270 que compõem o referido
Relatório atesta que “[...] as atividades humanas alteraram e continuam a mudar
a composição atmosférica da superfície terrestre. Algumas dessas alterações
apresentam impactos diretos ou indiretos no balanço energético do planeta e
são, portanto, fatores que levam à mudança climática”1271.
Isso posto, assevera-se que a inferência do homem no meio ambiente
ensejou o aumento da temperatura média global no período compreendido entre
1951 e 2010, sendo a emissão de gases de efeito estufa o principal propulsor do
aquecimento da superfície do globo, a qual, nesse intervalo de tempo, aumentou
entre 0.5º C e 1.3º C. Ademais, observa-se que a média anual do aquecimento
terrestre constatada a partir do século XX propiciou a inversão da tendência
de resfriamento a longo prazo dos últimos 5.000 anos nas altas latitudes do
hemisfério norte. 1272 Isto é, no tocante às temperaturas médias anuais desse
hemisfério, o período de 1983 a 2012 foi o que teve os trinta anos mais quentes
dos últimos 1.400 anos1273. De igual forma:
1269
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Climate Change
2014: Synthesis Report. Genebra, Suíça: PISMC, 2014. p. 03. Traduzido a partir de: “Warming
of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are
unprecedented over decades to millennia.”
1270
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Working Group
I Contribution To The IPCC Fifth Assessment Report. Climate Change 2013: the Physical
Science Basis. Suécia: 2013.
1271
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Working Group
I Contribution To The IPCC Fifth Assessment Report. Climate Change 2013: the Physical
Science Basis. Suécia: 2013. p. 18. Traduzido a partir de: “Human activities have changed and
continue to change the Earth’s surface and atmospheric composition. Some of these changes
have a direct or indirect impact on the energy balance of the Earth and are thus drivers of climate
change”.
1272
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Working Group
I Contribution To The IPCC Fifth Assessment Report. Climate Change 2013: the Physical
Science Basis. Suécia: 2013. p. 25-26.
1273
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Climate Change 2014:
Synthesis Report. Genebra, Suíça: PISMC, 2014. p. 03.
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É certo que a temperatura média global da superfície
terrestre vem aumentando desde o final do século XIX.
Cada uma das últimas três décadas tem sido mais quente
que as décadas anteriores pelos registros instrumentais,
destacando-se que a primeira década dos anos 2.000
foi a mais quente de todas. Os dados obtidos em terra,
combinados com a temperatura oceânica, demonstram um
aumento de aproximadamente 0.89ºC durante o período
entre 1901 e 2012. 1274
Para que a temperatura média do globo não ultrapasse 2º C em relação
aos índices constatados no início do processo de industrialização, a concentração
de dióxido de carbono na atmosfera não poderá exceder 550 partes por milhão
em volume (ppmv)1275. Enquanto o Quarto Relatório do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas de 2007 apontou a elevação de dióxido de carbono
de 280 ppmv a 379 ppmv, desde o começo da modernização do continente
europeu até o ano de 2005, o estudo Climate Change 2013: the Physical Science
Basis1276 destaca que:
[...] com precisão muito elevada, o aumento da concentração
de dióxido de carbono na atmosfera foi de 278 ppm, em
1750, para 390.5 ppm, em 2011. A quantidade desse
composto químico cresceu 4.0 PgC/ano na primeira década
do século XXI. A distribuição das emissões de dióxido de
carbono mostra claramente que as elevações decorrem em
razão da emissão antrópica, principalmente pelos países
industrializados, situados ao norte do Equador.
Por isso, deve-se considerar que a sobrecarga ocasionada pelo constante
aumento da poluição atmosférica tem acarretado reações adversas no meio
ambiente, trazendo em pauta um novo problema para a comunidade internacional:

1274
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Working Group
I Contribution To The IPCC Fifth Assessment Report. Climate Change 2013: the Physical
Science Basis. Suécia: 2013. p. 05. Traduzido a partir de: “It is certain that Global Mean Surface
Temperature (GMST) has increased since the late 19th century. Each of the past three decades
has been warmer than all the previous decades in the instrumental record, and the decade of the
2000’s has been the warmest. The global combined land and ocean temperature data show an
increase of about 0.89C over the period 1901-2012.”
1275
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Climate Change 2014:
Synthesis Report. Genebra, Suíça: PISMC, 2014. p. 05.
1276
Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Working Group I
Contribution To The IPCC Fifth Assessment Report. Climate Change 2013: the Physical Science
Basis. Suécia: 2013. p. 05. Traduzido a partir de: “[…] as estimated with very high accuracy from
the observed increase of atmospheric CO2 concentration from 278 ppm in 1750 to 390.5 ppm
in 2011. The amount CO2 in the atmosphere grew by 4.0 PgC yr in the first decade of the 21-st
century. The distribution of observed atmospheric CO2 increases with latitude clearly shows that
the increases are driven by anthropogenic emissions which primarily occur in the industrialized
countries north of Equator.”
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a garantia e a manutenção da segurança alimentar no século XXI, tema esse que
será abordado a seguir.
3. A segurança alimentar no século XXI
Impende observar, inicialmente, que o conceito da expressão segurança
alimentar remonta ao fim da Segunda Guerra Mundial, período em que o
continente europeu encontrava-se devastado e sem condições de produzir
mantimentos suficientes para suprir as necessidades de sua população1277.
Assinala-se que, neste momento histórico, a segurança de uma nação
encontrava-se estritamente relacionada à produção e ao armazenamento de
alimentos.1278 Quer dizer, a dominação de um Estado soberano sobre outro
poderia se dar por meio do monopólio e do controle do aprovisionamento de
mantimentos. “Esta era uma arma poderosa, principalmente se aplicada por uma
potência sobre um país mais fraco no plano alimentar e, também, incapaz de
produzir suficientemente seus alimentos”, menciona Menezes1279.
Nesse contexto, o significado de segurança alimentar revestia-se de
uma dimensão militar, uma vez que se direcionava para a imprescindibilidade de
estoques estratégicos de mantimentos, consolidando, assim, a concepção de
autossuficiência que deveria ser alcançada por cada país. Em suma, a expressão
em análise tinha o potencial de vincular a questão alimentar tão somente à
capacidade de produção e armazenamento de mantimentos.1280
Tenha-se presente que a referida expressão voltou a ganhar destaque
internacional em 1974, durante a Conferência Mundial da Alimentação, promovida
pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)1281.
Considerando que as reservas internacionais de mantimentos tornaram-se
escassas em razão da quebra abrupta de colheitas em importantes países
produtores no decorrer da década de 1970, acrescido do surgimento de uma

1277
BELIK, Walter. Perspectivas para a segurança alimentar e nutricional no Brasil.
Revista Saúde e Sociedade, v. 12, n. 01, jan-jun 2003. p. 14. Disponível em: <http://www.scielo.
br>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1278
BELIK, Walter. Perspectivas para a segurança alimentar e nutricional no Brasil.
Revista Saúde e Sociedade, v. 12, n. 01, jan-jun 2003. p. 14. Disponível em: <http://www.scielo.
br>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1279
MENEZES, Francisco. Panorama Atual da Segurança Alimentar no Brasil. Disponível
em: <http://amar-bresil.pagesperso-orange.fr/documents/secual/san.html>. Acesso em: 10 mar.
2015.
1280
MENEZES, Francisco. Panorama Atual da Segurança Alimentar no Brasil. Disponível
em: <http://amar-bresil.pagesperso-orange.fr/documents/secual/san.html>. Acesso em: 10 mar.
2015.
1281
Do inglês Food and Agriculture Organization of the United Nations. Criada em 1945, tratase de uma organização das Nações Unidas que almeja a capacitação da comunidade internacional
no sentido de promover o suporte adequado para a segurança alimentar a nível global.
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crise estrutural global do capital1282, a noção de segurança alimentar1283 mantevese ligada somente à produção agrícola.1284 Em face disso, a sua definição
permaneceu voltada a uma concepção produtivista, isto é, como uma política
de armazenamento estratégico e de oferta segura e adequada de alimentos
industrializados, e não como um direito de todo o ser humano de ter acesso a
uma alimentação saudável: “o enfoque não era o ser humano, mas o alimento
enquanto mercadoria, segundo a lógica do capital”1285.
Ressalta-se que a significação vigente à época fundamentava-se apenas
em três aspectos, quais sejam: a quantidade, a qualidade e a regularidade no
acesso aos alimentos. Deixou-se de contemplar, por exemplo, a disponibilidade
de mantimentos.1286
O processo de amadurecimento conceitual da expressão segurança
alimentar, com o passar dos anos, foi “incorporando preocupações que emanavam
de debates e assim delinearam, de início como relevantes, os parâmetros de
disponibilidade e acesso, relacionados à quantidade suficiente e ao preço baixo,
como importantes para compor o referido conceito”.1287
Enquanto a concepção de disponibilidade remete aos aspectos vinculados
à capacidade de produção alimentícia pelo setor primário, ou seja, pela agricultura,
a compreensão de acesso reporta-se às questões de renda e de distribuição.
Desta forma, em que pese os alimentos pudessem estar disponíveis, denotase que as camadas menos favorecidas da sociedade dificilmente conseguiam
acessá-los.1288
É neste contexto que a comunidade internacional desperta para o fato de
que, mais do que a disponibilidade, a capacidade de acesso aos alimentos por
1282
Tenha-se presente que a desregulamentação do sistema monetário internacional em
razão da crise do petróleo desencadeou uma crise económica que, no início dos anos 70, travou
o ritmo de crescimento nos países industrializados.
1283
Em 1974, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) definia
a expressão segurança alimentar como “availability at all times of adequate world food supplies
of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption and the offset fluctuations
in production and prices”.
1284
MENEZES, Francisco. Panorama Atual da Segurança Alimentar no Brasil. Disponível
em: <http://amar-bresil.pagesperso-orange.fr/documents/secual/san.html>. Acesso em: 10 mar.
2015.
1285
BELIK, Walter. Perspectivas para a segurança alimentar e nutricional no Brasil.
Revista Saúde e Sociedade, v. 12, n. 01, jan-jun 2003. p. 14. Disponível em: <http://www.scielo.
br>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1286
BELIK, Walter. Perspectivas para a segurança alimentar e nutricional no Brasil.
Revista Saúde e Sociedade, v. 12, n. 01, jan-jun 2003. p. 14. Disponível em: <http://www.scielo.
br>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1287
VENDRAMINI, Ana Lucia do Amaral. OLIVEIRA, José Carlos de. CAMPI, Maria Aparecida.
Segurança Alimentar: conceito, parâmetros e história. Congresso Internacional Interdisciplinar
em Sociais e Humanidades. Niterói, RJ: ANINTER-SH/PPGSD-UFF, 2012. p. 01.
1288
VENDRAMINI, Ana Lucia do Amaral. OLIVEIRA, José Carlos de. CAMPI, Maria Aparecida.
Segurança Alimentar: conceito, parâmetros e história. Congresso Internacional Interdisciplinar
em Sociais e Humanidades. Niterói, RJ: ANINTER-SH/PPGSD-UFF, 2012. p. 01.
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todas as camadas da população mostrava-se como questão primordial para a
segurança alimentar. Diante disso, percebe-se o quão complexo foi, e ainda é, a
construção dessa concepção. 1289
Isso posto, em 1996, a FAO apresentou um conceito mais amplo, abarcando
a imprescindibilidade do fornecimento de alimentos a todos, em quantidade e
qualidade suficientes para garantir uma vida saudável e efetiva1290:
Segurança alimentar significa garantir, a todos, condições
de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade
suficiente, de modo permanente e sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, com base em
práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para
uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento
integral da pessoa humana.1291
Tornou-se possível, então, o estabelecimento de uma concepção capaz
de atender as preocupações anteriormente assinaladas. A segurança alimentar
implica, assim, no acesso dos indivíduos a mantimentos que sejam suficientes e
seguros, atendendo as suas necessidades em prol de uma vida satisfatória.1292
Corroborando esse entendimento, Maluf, Menezes e Marques1293 assinalam
que a obtenção de uma alimentação saudável e o consequente combate à fome
são devidamente reconhecidos pela comunidade internacional. Ainda que não
apresente mecanismos que a tornem efetiva, a segurança alimentar encontrase no rol dos direitos humanos elementares da pessoa humana. Nesse sentido,
tem-se o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que assim
dispõe: “todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si
e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação,
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis [...]”1294.

1289 VENDRAMINI, Ana Lucia do Amaral. OLIVEIRA, José Carlos de. CAMPI, Maria Aparecida.
Segurança Alimentar: conceito, parâmetros e história. Congresso Internacional Interdisciplinar
em Sociais e Humanidades. Niterói, RJ: ANINTER-SH/PPGSD-UFF, 2012. p. 01.
1290 CAPORAL, Francisco Roberto. COSTABEBER, José Antônio. Segurança Alimentar
e Agricultura Sustentável: Uma perspectiva agroecológica. Disponível em: <http://www.
mobilizadores.org.br/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1291 MENEZES, Francisco. Panorama Atual da Segurança Alimentar no Brasil. Disponível
em: <http://amar-bresil.pagesperso-orange.fr/documents/secual/san.html>. Acesso em: 10 mar.
2015.
1292 FAO Corporate Document Repository. FOOD SECURITY: concepts and measurement.
Disponível em: <http://www.fao.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1293 MALUF, Renato S., MENEZES, Francisco. MARQUES, Susana Bleil. Caderno “Segurança
Alimentar”, 2000, p. 04. Disponível em: <http://www.forumsocialmundial.org.br/>. Acesso em:
10 mar. 2015.
1294 Organização das Nações Unidas (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Disponível em: <http:// http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
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Ademais, não se pode perder de vista a essencialidade do emprego da
sustentabilidade no que tange à segurança alimentar, uma vez que essa não
depende:
[...] apenas da existência de um sistema que garanta,
presentemente, a produção, distribuição e consumo de
alimentos em quantidade e qualidade adequadas, mas que
também não venha a comprometer a mesma capacidade
futura de produção, distribuição e consumo. Cresce a
importância dessa condição frente aos atritos produzidos
por modelos alimentares atuais, que colocam em risco a
segurança alimentar no futuro.1295
Assim posta a questão, revela-se que a segurança alimentar assentase sobre quatro alicerces básicos, quais sejam: acessibilidade, disponibilidade,
utilização e estabilidade.1296
Preliminarmente, a acessibilidade alimentar
caracteriza-se pelo fornecimento apropriado de recursos que permitam a
aquisição de mantimentos com vistas a uma vida digna. Em síntese, objetiva-se a
“garantia de direitos, definidos como o conjunto de recursos (jurídicos, políticos,
econômicos e sociais) que um indivíduo necessita para obter o devido acesso
aos alimentos”1297.
Para tanto, faz-se necessária a disponibilidade de quantidades suficientes
de alimentos, os quais serão obtidos pela prática da agricultura ou pela
importação. Assim sendo, a disponibilidade alimentar é determinada pelo volume
de mantimentos produzidos, armazenados, tratados, distribuídos e trocados. De
acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação1298,
trata-se do montante líquido remanescente após a produção, quer dizer, somamse os estoques nacionais e as importações, e, na sequência, deduzem-se as
exportações de cada item inserido na cadeia alimentar.
Não menos importante, a utilização alimentar refere-se ao fato de que o
uso de mantimentos deve se dar não apenas por meio de uma dieta nutritiva
apropriada, mas também pelo fornecimento de água potável, saneamento
básico e outros cuidados com a saúde que propiciem um bem-estar satisfatório
e atendam a todas as necessidades fisiológicas do ser humano. Em vista disso,
1295 MALUF, Renato S., MENEZES, Francisco. BLEIL, MARQUES, Susana Bleil. Caderno
“Segurança Alimentar”, 2000, p. 04. Disponível em: <http://www.forumsocialmundial.org.
br/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1296 SYAUKAT, Yusman. The impact of climate change on food production and security
and its adaptation programs in Indonesia. J.ISSAAS, vol. 17, n. 1:40-1, 2011. p. 43.
1297 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 20. Traduzido a partir de: “Food
accessibility is a measure of the ability to secure entitlements, which are defined as the set of
resources (including legal, political, economic and social) that an individual requires to obtain
access to food.”
1298 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 20.
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englobam-se, além do valor nutricional da dieta – que inclui a sua composição e
métodos de preparação –, os valores sociais do alimento, como a qualidade e a
segurança do seu abastecimento.1299
Por fim, cumpre observar que a segurança alimentar depende, igualmente,
da estabilidade. Isso porque o fornecimento de uma alimentação adequada deve
ser garantida em todos os momentos, inclusive diante de infortúnios ou eventos
cíclicos. Desta forma, há que se falar em mecanismos de processamento,
armazenamento, distribuição e comercialização que protejam o sistema alimentar
global de forma eficiente face às instabilidades verificadas no decorrer das últimas
décadas.1300 A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação1301
salienta que:
[...] se as alterações projetadas quanto à variabilidade do
clima se materializarem, observa-se que a frequência e a
magnitude das emergências alimentares aumentarão, e
nem o sistema alimentar mundial, tampouco os sistemas
alimentares locais afetados, estão adequadamente
preparados.
Diante do exposto, resta evidenciada a ligação entre os quatro alicerces
da segurança alimentar. Para que haja efetividade nesse sentido, há que se falar
na disponibilidade satisfatória de mantimentos, propiciando uma oferta capaz de
responder às necessidades de consumo de toda a população. Ademais, devese falar em um sistema alimentício estável, isto é, que não sofra flutuações na
oferta e demanda de alimentos capazes de perturbar o adequado atendimento
de todas as necessidades alimentares.1302 Caso contrário, estar-se-ia diante de
uma situação de insegurança alimentar1303.
Em síntese, ocasiões que ensejam a insegurança alimentar podem ser
verificadas a partir de diferentes situações, como a fome, o preço abusivo de
bens essenciais, o consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudiciais
à saúde, a formação de uma estrutura predatória em relação ao meio ambiente,
dentre outros.1304 Assim posta a questão, tendo em vista que o Quinto Relatório
1299 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 21.
1300 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 21.
1301
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 20. Traduzido a partir de: “[...]
if projected increases in weather variability materialize, they are likely to lead to increases in the
frequency and magnitude of food emergencies for which neither the global food system nor
affected local food systems are adequately prepared.”
1302 MALUF, Renato S. MENEZES, Francisco. VALENTE, Flávio L. Contribuição ao Tema de
Segurança Alimenta no Brasil. Revista Cadernos de Debate, UNICAMP: 2006. p. 66-88.
1303 Insegurança alimentar se designa pela falta de disponibilidade e de acesso das pessoas
aos alimentos.
1304 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. LEI DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL: Conceitos. CONSEA: Brasília, DF, 2006. p. 04.
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do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas é categórico ao afirmar
que “as mudanças climáticas devem comprometer a segurança alimentar”1305,
mister se faz analisar como esse fenômeno impactará, negativamente, a
produção, a distribuição e o consumo de alimentos em quantidade e qualidade
adequadas para toda a população mundial.
4. As interferências do aquecimento global na segurança alimentar
Observa-se que as consequências das mudanças climáticas decorrentes do
aquecimento global, como a intensificação e a maior frequência de tempestades,
períodos de secas e inundações, assim como alterações nos ciclos hidrológicos,
têm trazido implicações não apenas para a manutenção do meio ambiente, mas
também para o fornecimento de mantimentos:1306
Desde o advento da Revolução Industrial, a capacidade do
homem para controlar as forças da natureza e gerenciar
o seu próprio ambiente tem crescido enormemente.
Enquanto os retornos econômicos justificarem os custos,
as pessoas continuarão criando microclimas artificiais,
melhorando a qualidade do solo e controlando o fluxo da
água. [...] A nível global, entretanto, o desempenho do
sistema alimentar hoje depende mais do clima que há
200 anos: os possíveis impactos das mudanças climáticas
sobre a segurança alimentar tendem a ser vistos com maior
preocupação em locais onde a agricultura ainda é a principal
fonte de alimento e renda.1307
De fato, diversas regiões já enfrentam problemas alimentares crônicos
em razão das alterações verificadas no clima terrestre. Denota-se que o
câmbio climático afeta as quatro dimensões da segurança alimentar: o acesso,
a disponibilidade e a utilização de mantimentos, assim como a estabilidade
do sistema alimentício global. Quer dizer, além de impactar a produção e a
distribuição de bens de subsistência, prejudica o poder de compra e os fluxos
1305 Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Climate Change 2014:
Synthesis Report. Genebra, Suíça: PISMC, 2014. p. 03. Traduzido a partir de: “Climate change is
projected to undermine food security.”
1306 SYAUKAT, Yusman. The impact of climate change on food production and security
and its adaptation programs in Indonesia. J.ISSAAS, vol. 17, n. 1:40-1, 2011. p. 40.
1307 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE
AND FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 20. Traduzido a partir de:
“Since the advent of the industrial revolution, humanity’s ability to control the forces of nature
and manage its own environment has grown enormously. As long as the economic returns
justify the costs, people can now create artificial microclimates, breed plants and animals with
desired characteristics, enhance soil quality, and control the flow of water. [...] At the global level,
therefore, food system performance today depends more on climate than it did 200 years ago;
the possible impacts of climate change on food security have tended to be viewed with most
concern in locations where rainfed agriculture is still the primary source of food and income.”
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mercantis, abalando, sobretudo, a saúde humana.1308
Assim sendo, assinala-se que a redução da produção de mantimentos em
razão da ocorrência de períodos prolongados de secas, por exemplo, influenciam
a disponibilidade de bens essenciais em diversas escalas. A variação dos
preços, por sua vez, compromete a capacidade de determinadas populações
no que tange à aquisição de tipos preferenciais ou culturalmente apropriados de
produtos alimentícios em diversas localidades. Ainda, a estabilidade de oferta de
alimentos torna-se incerta diante dos impactos da estiagem sobre os padrões
produtivos.1309
Isso porque as mudanças climáticas, a curto prazo, propiciam a incidência
de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e intensos, e, a
longo prazo, a alteração da temperatura terrestre, dos padrões de precipitação,
dentre outros. “Uma média de 500 desastres relacionados a eventos climáticos
extremos ocorrem a cada ano, em comparação a 120 no decorrer da década de
70. O número de cheias aumentou seis vezes em relação ao mesmo período”,
assinala a FAO.1310
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação enfatiza
que tais variações podem acarretar a escassez de mantimentos em determinados
períodos do ano em razão do desempenho agrícola. Considerando que o cultivo
de diversos produtos rurais possuem ciclos anuais, a sua performance encontrase estritamente relacionada à estabilidade climática. Logo, manter a continuidade
do fornecimento de alimentos quando a produtividade resta prejudicada em razão
das alterações excessivas da temperatura terrestre torna-se um desafio1311.
Não se pode olvidar que as atividades agrícolas desempenham papel
essencial para a manutenção da segurança alimentar. A agricultura, além de
prover bens primordiais para a subsistência da população, detém 36% de toda
mão-de-obra mundial. A referida porcentagem, em alguns países densamente
povoados da Ásia, alcança aproximadamente 50% de toda a população. Ademais,
é de ser relevado que a sobrevivência de 2/3 dos indivíduos da África Subsaariana
dependem dessa atividade. Por conseguinte, “se a produção agrícola nos
países em desenvolvimento da Ásia e da África for deteriorada pelas mudanças
climáticas, os meios de subsistência de uma grande parcela da população rural

1308
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 03.
1309
BROWN, Molly. Expert Stakeholder Workshop for the USDA Technical Report on
Global Climate Change, Food Security and the U.S. Food System. Disponível em: <http://
www.globalchange.gov/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1310
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 20. Traduzido a partir de: “an
average of 500 weather-related disasters are now taking place each year, compared with 120 in
the 1980’s: the number of floods has increased sixfold over the same period.”
1311
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 26.
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serão colocados em risco, aumentando a sua vulnerabilidade à insegurança
alimentar”1312.
Isso posto, convém menciona que o câmbio climático decorrente do
aquecimento global gera adversidades que acabam por afetar a produção de
suprimentos alimentares. A complexa relação existente entre o cultivo de
alimentos, a composição atmosférica e a temperatura, combinada com as
inferências políticas sobre o comércio agrícola mundial, dificultam as previsões
sobre os impactos que as mudanças do clima podem causar na agricultura1313.
Nesse sentido, tem-se que:
[...] as mudanças climáticas ocasionarão profundas
implicações na segurança alimentar de todo o globo. No
entanto, tais consequências estão longe de serem claras e
precisas, visto que o percurso das alterações que ocorrem
no clima e, consequentemente, na segurança alimentar,
são complexas e variam de região para região.1314
Salienta-se que o aumento da intensidade e da frequência das tempestades,
secas e inundações certamente propiciam o aminguamento da produção de
alimentos. Assim sendo, a Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação dispõe que as consequências das alterações do clima sobre a
agricultura podem ser divididos em dois grupos: os impactos socioeconômicos e
os impactos ambientais.1315
Quanto aos impactos ambientais, impende observar, brevemente, que a
elevação da temperatura terrestre ensejará efeitos diversos sobre a agricultura
em diferentes partes do globo. Em um primeiro momento, nota-se que a
produtividade expandirá nas altas e médias latitudes, uma vez que os períodos
de plantação e colheitas tornar-se-ão mais longos em razão do clima.1316
Na Europa, por exemplo, produtos tradicionalmente cultivados na região
sul, como o milho e o soja, passarão a ter condições favoráveis para florescer nas
1312 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 20. Traduzido a partir de: “If
agricultural production in the low-income developing countries of Asia and Africa is adversely
affected by climate change, the livelihoods of large numbers of the rural poor will be put at risk
and their vulnerability to food insecurity increased.”
1313 SYAUKAT, Yusman. The impact of climate change on food production and security
and its adaptation programs in Indonesia. J.ISSAAS, vol. 17, n. 1:40-1, 2011. p. 42.
1314 DEVEREUX, Stephen. TANNER, Thomas. VINCENT, Katharine. Climate Change, Food
Security and Disaster Risk Management. Institute of Development Studies (IDS): Roma, 2008.
p. 07. Traduzido a partir de: “Climate change will have profound implications for food security
across the globe, but these implications are far from clear and the casual pathways from changes
in climate to changes in food security outcomes are complex and likely to vary from region to
region.”
1315 SYAUKAT, Yusman. The impact of climate change on food production and security
and its adaptation programs in Indonesia. J.ISSAAS, vol. 17, n. 1:40-1, 2011. p. 42.
1316 GARCIA, María del Mar Hidalgo. The impact of climate change on food security.
Disponível em: <http://dados.bancomundial.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
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latitudes mais altas do continente, o que poderá propiciar um ganho de até 30%
na produtividade até o ano de 2050. Além disso, pode-se afirmar que a alta da
temperatura em 2°C pode resultar na majoração de 10% na cultura de trigo nas
médias latitudes, provocando, entretanto, a perda da mesma porcentagem nas
latitudes mais baixas1317. De acordo com Garcia1318:
[...] em regiões semiáridas e tropicais, locais em que
as condições de cultivo são extremas, a elevação da
temperatura resultará em colheitas reduzidas, no aumento
da perda de água em razão da evaporação, limitando ainda
mais a escassez de água para as plantas. Da mesa forma,
a fertilidade do solo também poderá ser afetada pela
ascensão da temperatura atmosférica.
Desta forma, ainda que o aumento da temperatura acarrete a perda da
produtividade agrícola em determinadas regiões do globo, evidencia-se que
localidades com o clima mais ameno deixarão de ter restrições no que tange à
produção de determinados alimentos.
A despeito disso, não se pode perder de vista que tal fato favorecerá a
agricultura apenas na Europa e no Norte da América do Norte. Países localizados
nos continentes africano e asiático, por exemplo, apesar do aumento da fertilização
do solo em virtude do acúmulo de CO2, terão as suas colheitas reduzidas em até
5% até 20501319.
Pondera-se, ainda, que o surgimento de temperaturas médias mais elevadas
acelerará a eficiência agrícola terrestre. Isso porque a maior concentração de CO2
na atmosfera afeta diretamente os processos físicos das plantas, tais como a
fotossíntese e a transpiração. Ainda segundo Garcia1320, “estudos demonstram
que o aumento de CO2 atmosférico alevanta a fotossíntese de 10% a 50%, sendo
tal fenômeno benéfico”.
Nota-se que muitos dos impactos das mudanças climáticas decorrentes
do aquecimento global serão sentidos pela falta de água. Calcula-se uma elevação
de 11% na demanda de água destinada à agricultura até 2050, ao passo que a
1317
GARCIA, María del Mar Hidalgo. The impact of climate change on food security.
Disponível em: <http://dados.bancomundial.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1318
GARCIA, María del Mar Hidalgo. The impact of climate change on food security.
Disponível em: <http://dados.bancomundial.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015. Traduzido a partir
de: “[...] in semi-arid and tropical regions, where farming conditions are extreme, a temperature
increase could result in reduced harvests, [...], with increased water loss through evaporation,
further increasing water stress for plants. Soil fertility could also be affected by increased air
temperatures.”
1319
GARCIA, María del Mar Hidalgo. The impact of climate change on food security.
Disponível em: <http://dados.bancomundial.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1320
GARCIA, María del Mar Hidalgo. The impact of climate change on food security.
Disponível em: <http://dados.bancomundial.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015. Traduzido a partir de:
“[...] studies show that increased CO2 in the atmosphere increases photosynthesis by between
10% and 50%, this is beneficial.”
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água doce, utilizada para o desenvolvimento das atividades agrícolas, representa
apenas 2,5% de todos os recursos hídricos disponíveis no planeta1321. Nesse
sentido, quaisquer alterações nos padrões das chuvas trariam impactos diretos
à agricultura, sendo que 80% de tudo que é produzido depende das águas da
chuvas.1322
Não menos importante, a elevação da temperatura está ocasionando o
alastramento de insetos e novos agentes patogênicos pelo planeta Terra: “[...]
as variações do clima podem causar – e, de fato, já estão causando – alterações
na distribuição geográfica de doenças, propiciando a dispersão de bactérias e
fungos; e, com a mudança nos padrões dos ventos, leva ao reaparecimento de
doenças, cada vez mais intensas e severas”.1323
No tocante aos impactos socioeconômicos gerados, a Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação sublinhou que “a segurança
alimentar depende mais de condições socioeconômicas que agroclimáticas,
assim como no acesso aos alimentos que na produção ou disponibilidade física
de mantimentos”1324. Assim sendo, para avaliar as potenciais repercussões
das mudanças climáticas sobre a segurança alimentar, “não basta avaliar os
impactos sobre a produção nacional em países que a insegurança alimentar já se
faz presente”1325.
Não restam dúvidas de que populações que já se encontram em uma
situação de vulnerabilidade à segurança alimentar serão as primeiras afetadas.
Comunidades que subsistem do setor primário correm o risco de desaparecer
face à deterioração de safras inteiras diante de novos padrões climáticos,
assim como do surgimento de novas pragas e doenças, da falta de sementes
apropriadas para o plantio, dentre outros aspectos1326. Nesse contexto, estimase que as mudanças climáticas possam vir a incluir de 5.000.000 a 170.000.000
1321 THORNTON, Philip, LIPPER, Leslie. How Does Climate Change Alter Agricultural
Strategies do Support Food Security? IFPRI: International Food Policy Research Institute, 2014.
p. 02.
1322 GARCIA, María del Mar Hidalgo. The impact of climate change on food security.
Disponível em: <http://dados.bancomundial.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1323 GARCIA, María del Mar Hidalgo. The impact of climate change on food security.
Disponível em: <http://dados.bancomundial.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015. Traduzido a partir
de: “Climate change may cause - and in fact is already causing - changes to the geographic
distribution of diseases, changing the dispersion of bacteria and fungi as wind patterns change,
leading to the appearance of emerging and re-emerging illnesses, and an increase in the severity
of pathogens.”
1324 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 03. Traduzido a partir de: “[...]
food security depends more on sócio-economic conditions than on agroclimatic ones, and on
access to food rather than the production or physical availability of food.”
1325 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 03. Traduzido a partir de: “[...]
it is not enough to assess the impacts on domestic production in food-insecure countries.”
1326 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE AND
FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 03.
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novos indivíduos na lista daqueles que passam fome até o ano de 2080, sendo
essa grande variação aritmética explicada em razão da variedade de hipóteses
analisadas.1327
De acordo com as estimativas da FAO, um total de 800.000.000 de pessoas
passam fome no mundo atualmente, sendo que a maior parte desse contingente
populacional localiza-se nas regiões mais pobres do globo, destacando-se a África
e alguns países situados na Ásia e na América Latina:
[...] embora a fome e a desnutrição sejam as manifestações
mais cruéis da situação da insegurança alimentar, e a
incapacidade de acesso aos alimentos a sua principal causa,
outros aspectos devem ser considerados, de maneira
que se identifiquem as condições necessárias para que
prevaleçam melhores condições alimentares, seja nos
planos locais e nacionais ou no plano global.1328
Em suma, sabe-se que as perdas na produção agrícola em razão das
variações do clima impactarão negativamente o abastecimento de alimentos
a nível local. Tenha-se presente que, globalmente, o aumento da produção nas
regiões temperadas poderia compensar a diminuição das colheitas nas regiões
tropicais. Entretanto, levando-se em consideração que a maior parte dos países
situados nessas localidades são subdesenvolvidos, não possuindo condições
financeiras que permitam o comércio dessas mercadorias, acabam por depender
da sua própria produção para suprir as necessidades alimentares, dificultando,
portanto, a compensação da oferta local por meio da importação.1329
A partir desta análise, passa-se a examinar, ainda que sucintamente, a
imprescindibilidade da implementação de processos de adaptação às mudanças
climáticas decorrentes do aquecimento global para a manutenção da segurança
alimentar.
5. Os processos de adaptação às mudanças climáticas e a manutenção da
segurança alimentar no século XXI
Inicialmente, menciona-se que os processos de adaptação podem ser
utilizados para evitar ou controlar ameaças futuras, especialmente quando se
tratam de consequências das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento
global. Assinala-se que os métodos de adequação têm sido um elemento
fundamental no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
1327 DEVEREUX, Stephen. TANNER, Thomas. VINCENT, Katharine. Climate Change, Food
Security and Disaster Risk Management. Institute of Development Studies (IDS): Roma, 2008.
p. 07.
1328 MALUF, Renato S., MENEZES, Francisco. MARQUES, Susana Bleil. Caderno “Segurança
Alimentar”, 2000, p. 04. Disponível em: <http://www.forumsocialmundial.org.br/>. Acesso em:
10 mar. 2015.
1329 SYAUKAT, Yusman. The impact of climate change on food production and security
and its adaptation programs in Indonesia. J.ISSAAS, vol. 17, n. 1:40-1, 2011. p. 42.
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Mudança do Clima, de 1992, assim como nos relatórios publicados pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 1330
Denota-se que, em ambos os casos, o uso de tal recurso refere-se tanto
às atividades realizadas em resposta às consequências concretas das mudanças
climáticas, quanto aos seus esforços preventivos, os quais podem ocorrer de
forma voluntária, por meio de indivíduos e organizações, ou por intermédio
de políticas governamentais.1331 Com efeito, a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima1332, em seu artigo 4º, traz a necessidade de:
[...] formular, implementar, publicar e atualizar regularmente
programas nacionais e, conforme o caso, regionais,
que incluam medidas para mitigar a mudança do clima,
enfrentando as emissões antrópicas por fontes e remoções
por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como
medidas para permitir a adaptação adequada à mudança
do clima.
Posta assim a questão, os processos adaptativos referem-se às ações que
visam atenuar, manejar ou, até mesmo, tirar proveito das mudanças concretas
ou estimadas no que tange às alterações climáticas.1333
De acordo com o quarto Relatório de avaliação disponibilizado pelo IPCC,
em 2007, a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas decorrentes do
aquecimento global caracteriza-se como “um ajuste no sistema natural ou humano
face os estímulos climáticos reais ou esperados ou, ainda, aos seus efeitos,
que almeja a amenização de prejuízos ou o aproveitamento de oportunidades
favoráveis”1334.
Para tanto, faz-se necessário diagnosticar as vulnerabilidades do ambiente
físico que envolvem as ameaças e replicá-las, possibilitando uma reação benéfica
diante de mudanças súbitas, como a ocorrência de eventos climáticos extremos
e o mantenimento da segurança alimentar1335. Nesse sentido, pode-se afirmar
1330 RAYFUSE, R.; SCOTT, S. International law in the era of climate change. Grã-Bretanha:
Edward Elgar Publishing Inc., 2012. p. 47.
1331 RAYFUSE, R.; SCOTT, S. International law in the era of climate change. Grã-Bretanha:
Edward Elgar Publishing Inc., 2012. p. 47.
1332 Organização Das Nações Unidas (ONU). Convenção-Quadro Das Nações Unidas
Sobre Mudança do Clima. Brasil, 1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/>. Acesso em:
20 nov. 2013.
1333 USAID. ADAPTING TO CLIMATE VARIABILITY AND CHANGE: A guidance manual for
development planning. EUA: USAID, 2007. p. 02
1334 IEA Training Manual. Vulnerability and Impact assessments for adaptation to climate
change. UNEP: 2009. p. 30. Traduzido a partir de: “[…] an adjustment in natural or human systems
in response to actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or
exploits beneficial opportunities.”
1335 GIDDENS, Anthony. A Política da Mudança Climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
p. 203.
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que “os impactos das mudanças climáticas propiciam o desencadeamento
de respostas adaptativas, tanto ambientalmente, quanto socialmente e
economicamente, que influenciam no desempenho e no equilíbrio do sistema
alimentar de maneira positiva”1336.
O Centro de Direito Internacional Ambiental1337 aponta que as políticas
adaptativas tendem a capacitar a sociedade para que esta possa lidar com
os riscos e impactos das mudanças climáticas. Evidencia-se que os órgãos
governamentais e outros atores sociais devem tomar medidas eficazes no
intento de enfrentar as transformações ocasionadas pelas alterações do clima
no planeta Terra.
Em outras palavras, tem-se que medidas garantidoras da segurança
alimentar face às mudanças climáticas devem objetivar o alcance de um
desenvolvimento agrícola sustentável e sólido, levando em consideração não
apenas as necessidades das pessoas mais vulneráveis, como as mulheres e
crianças, mas também, e simultaneamente, a melhoria da qualidade nutricional
por meio do fornecimento de uma alimentação apropriada, tornando a população
mais resistente às consequências das mudanças climáticas, tais como a
disseminação de doenças e a falta de higiene.1338
Destarte, os processos de adequação tornam-se imprescindíveis
na medida em que a mitigação1339 às alterações do clima falha e propicia a
emergência da insegurança alimentar. Vale dizer que quanto maior a redução
da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, menor será a necessidade
de se adaptar.1340 Nessa perspectiva, ressalta-se a importância da cooperação
da comunidade internacional no combate à emissão desenfreada de gases de
efeito estufa na atmosfera, uma vez que ela desempenhará um papel de grande
relevância na formulação de políticas públicas que lidem com a distribuição de
direitos e deveres em todos os níveis institucionais1341:
1336 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). CLIMATE CHANGE
AND FOOD SECURITY: a framework document. FAO: Roma, 2008. p. 06. Traduzido a partir
de: “[...] the impacts of climate change are likely to trigger adaptive responses that influence
the environmental and socioeconomic drivers for food system performance in a positive and
balanced way.”
1337 THE CENTER FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW - CIEL, Climate Change &
Human Rights: A Primer. Suíça: CIEL, p. 01. Disponível em: <http//www.ciel.org>. p. 01. Acesso
em: 10 mar. 2015.
1338 GARCIA, María del Mar Hidalgo. The impact of climate change on food security.
Disponível em: <http://dados.bancomundial.org/>. Acesso em: 10 mar. 2015.
1339 No contexto das mudanças climáticas, tenha-se presente que o termo mitigação traduzse como os esforços da comunidade científica para a redução das emissões de gases de efeito
estufa (GEE) a um nível que evite o agravamento das condições atuais do sistema climático
terrestre.
1340 RAYFUSE, R.; SCOTT, S. International law in the era of climate change. Grã-Bretanha:
Edward Elgar Publishing Inc., 2012. p. 47.
1341 GIDDENS, Anthony. A Política da Mudança Climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p.
204.
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Pode-se reduzir os impactos dos efeitos das mudanças
climáticas e minimizar suas sequelas não apenas por meio
da mitigação das emissões de GEE, mas também por meio
da adaptação às suas inevitáveis consequências. Não há
uma única solução. A adaptação não deve ser vista tão
somente como uma reação às alterações do clima, mas,
sobretudo, como uma oportunidade para promover a
melhoria do bem-estar humano e do ecossistema terrestre
[...].1342
Por tudo isso, os mecanismos adaptativos devem ser elaborados levandose em consideração as peculiaridades geográficas, assim como as características
das comunidades locais.
Tendo em vista que não há uma solução única para combater os efeitos
das mudanças climáticas, dado que o simples aumento da produção agrícola
não garante a segurança alimentar face ao referido fenômeno, as seguintes
medidas podem ser adotadas para a manutenção do sistema alimentar global: o
consumo sustentável de alimentos; a proteção de locais que servem como fonte
de mantimentos da variabilidade de temperatura e do consequente aumento
da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos por meio de uma
efetiva gestão dos riscos, pesquisas, bem como pela alternância de espécies
adequadas às alterações climáticas; a garantia da promoção da oferta de
alimentos diante da mudança nos regimes de precipitação, por exemplo; a devida
defesa aos ecossistemas por meio da prestação de serviços ambientais, como
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a prevenção da degradação da
terra, a conversação da biodiversidade, dentre outros.
6. Conclusões articuladas
• Consolidou-se entendimento de que as alterações do clima terrestre sofrem
influência direta das atividades antropogênicas, as quais, no decorrer do último
século, foram suficientes para extrapolar as variações climáticas naturais.
Inobstante seja um fenômeno natural, tal processo foi acelerado em razão da
emissão incontrolada de gases de efeito estufa na atmosfera pelas atividades
humanas em prol do desenvolvimento econômico.
• Evidenciou-se que a efetividade da segurança alimentar depende da
disponibilidade satisfatória de alimentos, quer dizer, uma oferta capaz de
responder às necessidades de consumo, sustentável, de toda a população.
Ademais, restou evidenciado a imprescindibilidade de um sistema alimentar
1342
IEA Training Manual. Vulnerability and Impact assessments for adaptation to climate
change. UNEP: 2009. p. 30. Traduzido a partir de: “We can reduce these impacts and minimize
their consequences by mitigating emissions of GHG’s and also by adapting to unavoidable
consequences. There is no single solution. Adaptation should not only be seen as a reaction to
the changing climate but rather as an opportunity to improve human and ecosystem well-being
[...].”
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estável, permitindo o acesso à mantimentos em quantidade e qualidade
suficientes para garantir uma vida digna.
• Assinalou-se que diversas regiões já enfrentam problemas alimentares
crônicos em razão das alterações verificadas no clima terrestre. Quanto aos
impactos ambientais, observou-se que a intensificação e a maior frequência
de tempestades, períodos de secas e inundações, assim como alterações nos
ciclos hidrológicos, têm comprometido não apenas a conservação do meio
ambiente, mas também a manutenção dos quatro pilares que sustentam a
noção de segurança alimentar.
• Salientou-se também que a segurança alimentar está vinculada a boas
condições socioeconômicas. Nesse lanço, populações que já se encontram
em uma situação de vulnerabilidade serão os primeiros afetados, visto que os
novos padrões climáticos podem levar comunidades inteiras que subsistem
da atividade agrícola à extinção. Portanto, torna-se fundamental consagrar
o acesso à alimentação como um direito em si mesmo, constituindo-se no
próprio direito à vida.
• Por fim, observou-se que os processos de adaptação aos efeitos das mudanças
climáticas decorrentes do aquecimento global podem ser utilizados para evitar
ou controlar ameaças futuras, especialmente quando se trata da segurança
alimentar, por meio do consumo sustentável de alimentos, de uma gestão
efetiva dos riscos que podem ser desencadeados, da prestação de serviços
ambientais, dentre outros.
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19. GESTÃO DE RISCOS EM PLATAFORMAS OFF SHORE:
DA PREVENÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS
ELIANE MARIA OCTAVIANO MARTINS
Advogada e Consultora Jurídica. Mestre e Doutora, professora de Direito
Marítimo e Internacional da Universidade Católica de Santos e Universidade
Estadual “Júlio de Mesquita”. Presidente da Câmara Arbitral Marítima do Rio de
Janeiro.
ROSANA DOS SANTOS OLIVEIRA
Advogada e Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade Católica
de Santos. Bolsista CAPES – Prosup. Atua como pesquisadora nos grupos
“Energia e Meio Ambiente” e “Direito Marítimo, Portos e Zona Costeira” na
universidade.

Introdução
Ao analisar o tema a “Exploração de Petróleo na Costa Marítima e o
Controle de Poluição” busca-se nas primeiras linhas, tratar da inegável importância
do mar na história da humanidade, bem como para o equilíbrio do ecossistema
da Terra. A seguir, com base em dados de pesquisa, será demonstrado que o
tema proposto é um assunto extremamente relevante para a sociedade brasileira
hoje, em especial, para a região da Baixada Santista, ou Costa da Mata Atlântica,
como vem sendo chamada por alguns.
A sua relevância se deve ao fato de que, nas palavras de Ulrich
Beck, “vivemos em uma sociedade de risco”, em que a modernização e a
industrialização do modo de viver globalizado fez com que o petróleo e seus
derivados se tornassem a principal fonte de energia. Mas que devido ao alto risco
da sua atividade desde a produção até a comercialização, os países por meio
das organizações se uniram para fazer acordos, ou os tratados internacionais,
a fim de minimizar os impactos dentro e fora de seus territórios. O que nem
sempre é alcançado, dada a fragilidade da fiscalização na costa marítima, ou a
facilitação do licenciamento às grandes empresas exploradoras de petróleo, a
falta de políticas públicas voltadas para a educação ambiental do consumidor e a
ausência de investimento e interesse público em fomentar novas alternativas de
energia sustentáveis.
Vale lembrar que, à luz do Direito Ambiental, em respeito ao princípio do
Poluidor Pagador, o empreendedor deve internalizar totalmente os custos sociais
externos, levando em consideração o processo produtivo, a fim de não repassálo à sociedade e ao meio ambiente, pois nas palavras de Maria Luiza Machado
Granziera, “a manutenção, a adaptação dos equipamentos à norma ambiental,

522

523

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

bem como a devida utilização dos mesmos e o treinamento de pessoal, são apenas
algumas medidas preventivas de obrigação do empreendedor. O procedimento
se faz necessário, pois é impossível a fiscalização por parte do Poder Público em
todas as atividades no interior de uma empresa”1343.
1. Da exploração do petróleo hoje
A respeito da produção do Petróleo em Plataforma off shore no Brasil, o
Relatório de Qualidade do Meio Ambiente elaborado pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 20131344, relata
que a produção atual de petróleo e gás natural das bacias marítimas responde
pela maior parte do total nacional. A Bacia de Campos é responsável por
aproximadamente 80% das reservas de petróleo já descobertas no Brasil. Em
termos de área, as bacias sedimentares marítimas se estendem por 1.550.000
km2 do Mar Territorial à Zona Econômica Exclusiva, sendo a metade (770.000
km2) situada em águas de até 400 metros de profundidade e o restante (780.000
km2) em águas profundas a ultraprofundas (entre 400 e 3000 metros).
As recentes descobertas da província do Pré-Sal reforçam a importância
estratégica das reservas marinhas diante dos objetivos setoriais, com reflexo
na própria política nacional de produção de petróleo e gás. Somente a partir de
uma regularização através de licenciamentos e ajustes de condutas será possível
avançar a discussão sobre a gestão ambiental nesse setor.
O desenvolvimento do setor petrolífero abrange não só a área de produção
de petróleo, mas também o transporte feito pelos navios petroleiros no mar,
o lançamento e a instalação de dutos, as embarcações de apoio, prospecções
sísmicas, bem como as refinarias e unidades de produção de gás natural na zona
costeira O impacto ambiental se torna evidente ao entendermos que isso tudo
se associa ao intenso aumento populacional da zona costeira, devido a atração
de mão de obra, fornecedores e serviços.
Importante mencionar que no litoral, entre os registros de acidentes,
as ocorrências envolvendo derramamentos de óleo e seus derivados são mais
frequentes, tendo por principal fonte as plataformas (43,5%), as embarcações
(31,1%), os portos (19,3%) e as manchas órfãs (4,7%)1345.
Sabendo desses números e que a ocorrência de frequentes derramamentos
compromete a biodiversidade marinha e os setores pesqueiro, turístico e
imobiliário, faz-se necessário relembrar que tais espaços geográficos em que
1343 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 2ª Ed. revista e atualizada. São
Paulo: Atlas, 2011, p. 687-688.
1344 Disponível
em
<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/rqma/RQMA_2013.pdf>
acesso em 05-06-2014.
1345 IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
Relatório de Qualidade do Meio Ambiente. Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.ibama.gov.
br/phocadownload/rqma/RQMA_2013.pdf>. Acesso em: 10-07-2014.
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ocorre a exploração do petróleo fazem parte do território, onde o Brasil exerce a
sua Soberania, por expressa disposição legal.
Assim, a Constituição Federal Brasileira no seu artigo 20, incisos V e VI e
parágrafo 1º, estabelece que os recursos naturais da Plataforma Continental, da
Zona Exclusiva Econômica e o Mar Territorial são bens da União. Assegurando aos
Estados, Distrito Federal e seus Municípios, bem como a órgãos da Administração
Direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural,
se recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos
minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona
exclusiva econômica, ou compensação financeira por essa exploração.
Sobre o mar territorial, a Lei nº 8.617/1993 o define como uma faixa de
doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral
continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala,
reconhecidas oficialmente no Brasil (Art. 1º). A mesma lei conceitua a zona
econômica exclusiva brasileira, como aquela que compreende uma faixa que se
estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das linhas de
base que servem para medir a largura do mar territorial (art. 6º).
E ainda determina que no mar territorial, apenas o Brasil tem direitos de
soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos
recursos naturais, vivos ou não-vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar,
do leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vistas
à exploração e ao aproveitamento da zona para fins econômicos (art. 7º).
Com relação à Plataforma Continental, a referida lei definiu que compreende
o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar
territorial, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre,
até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de duzentas
milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar
territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja
essa distância (art. 11).
Destaca-se que os direitos de soberania nacional se estende sobre a
plataforma continental, para efeitos de exploração dos recursos naturais (art. 12),
sendo esses recursos naturais aqueles recursos minerais e outros não-vivos do
leito do mar e subsolo (parágrafo art. 12), dentre os quais o petróleo.
Essas definições jurídicas são importantes para delimitar o território
em que ocorreu o evento poluidor causado por derramamento de óleo, e
posteriormente delimitar a responsabilidade civil ou penal do agente que causou
o dano ambiental.
A delimitação de território foi objeto de um parecer do Ministério Público
Federal de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro, fundamentando que este
município era competente para julgar a denúncia contra as empresas CHEVRON
e TRANSOCEAN, pois a poluição ambiental ocorreu no momento do lançamento
do petróleo, mais precisamente na rocha localizada no Campo do Frade, Bacia de
Campos, causando prejuízo ao bem da União Federal.
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O sistema geológico de um campo de petróleo é composto
pelas rochas reservatório, pelas rochas geradoras e pelas
rochas selantes. Fala-se em sistema, porque se não houver um
sincronismo geológico na formação destes três tipos de rochas,
o local não será um optimum para a produção de hidrocarbonetos
(f. 8).
O petróleo não ocorre na natureza na forma de rios ou correntes.
Ele é formado pela decomposição, em tempo geológico,
de matérias orgânicas em rochas geradoras. O petróleo fica
encrustado nos desvãos das rochas geradoras e migra para as
rochas reservatórios, onde fica retido. Entre as rochas reservatório
e o leito oceânico existe a rocha selante, pois do contrário, dada a
alta porosidade das rochas reservatório, o hidrocarboneto vazaria
naturalmente para o leito do oceano, atingindo a lâmina d’água.
Este conjunto de rochas, situado no subsolo marinho, é um
local, um lugar, um espaço geográfico (...) O petróleo ainda não
produzido (incrustado na rocha) é, precisamente, o que forma o
patrimônio nacional sob propriedade e administração da União
Federal ex vi constituciones. (...) O acidente protagonizado pelas
acusadas e acusados teve como lócus a rocha reservatório, ou
o conjunto geológico de rochas formadoras do Campo do Frade,
na Bacia de Campos.
Em se tratando, por exemplo, do crime de poluição, tipificado no
caput do artigo 54 da lei dos crimes ambientais, a consumação
se dá com a poluição do corpo hídrico, nos termos do artigo 14,
inciso I, do Código Penal. A poluição, em acordo com o artigo 3º,
III, alínea “e”, da Lei 6.938/81, seja em razão de atividades diretas
ou indiretas, ocorre com a degradação da qualidade do meio
ambiente, em razão do lançamento de matérias contrariando os
padrões ambientais estabelecidos. No caso dos autos, a poluição
ambiental do corpo oceânico ocorre no instante do vazamento,
pois neste instante há o lançamento no meio marinho de um
elemento físico e quimicamente estranho, qual o óleo vazado
da rocha reservatório, incide o art. 70, caput, do CPP, visto que
neste instante e lugar o crime se consuma.
O desastre ambiental verificado no dia 07 de novembro de 2011,
no campo de exploração de petróleo conhecido por Campo de
Frade, envolvendo o poço MPU1, bem como aquele ocorrido no
dia 15 de março de 2012, envolvendo as rochas reservatórios e o
leito oceânico, sob responsabilidade das denunciadas Chevron e
Transocean, ocorreram em território nacional, mais precisamente
na rocha reservatório localizada no Campo do Frade, Bacia de
Campos, nos limites por projeção dos municípios costeiros de
Campos dos Goytacazes e São João da Barra.
Concluiu, ainda, que o desastre lesou o patrimônio nacional
brasileiro (reservas de petróleo nas rochas reservatório), mais
especificamente da União Federal. Conclui, por fim, que a
competência territorial, por força da regra geral do artigo 69,
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I combinado com art. 70, caput, do CPP, pertence à subseção
da Justiça Federal sediada no Município de Campos dos
Goytacazes.1346

O pedido do Ministério Público Federal quanto à competência da ação
penal foi julgado procedente pelo Juiz da 1ª Vara do município1347.
2. Do conceito e dos efeitos da poluição no mar por petróleo
A respeito da poluição Gilberto Passos de Freitas nos ensina que se
torna necessária, ainda que de maneira superficial, uma abordagem a respeito
da poluição e da degradação ambiental, conceitos que se confundem, valendo
um pelo outro1348.
O conceito de poluição encontra-se na Lei 6.938/81, que em seu art.
3.º, inciso III, define como a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e
o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas
ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com
os padrões ambientais estabelecidos.
Deste conceito, verifica-se que nem toda alteração das condições
ambientais pode ser entendida como poluição e, consequentemente, suscetível
de uma sanção. Se a ação tida como poluidora não provocou qualquer alteração
ao meio ambiente, se as consequências são insignificantes, de escassa ou
nenhuma importância, não há que falar em poluição1349.
A Lei nº 9.605/98, quando trata do crime de poluição (art. 54), fala em
causar poluição de qualquer natureza em níveis tais e destruição significativa da
flora, o que quer dizer que, se não forem ultrapassados os níveis estabelecidos
pela norma complementar, ou se não for significativa a destruição da flora, não
resta configurada a poluição.
Importante salientar que a doutrina e a jurisprudência consolidaram
o Princípio da Insignificância para os casos em que estejam presentes os
seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
1346 Ação Penal Pública, processo nº 0490545-96.2011.4.02.5101. Procurador da República
Eduardo Santos de Oliveira. RJ, 02-04-2012.
1347 Disponível em <http://www.conjur.com.br/2012-abr-05/campos-goytacazes-foro-legitimoacao-chevron-mpf> acesso em 27-06-2014.
1348 A respeito v. Antônio Herman V. Benjamim, Introdução ao direito ambiental brasileiro,
Revista de Direito Ambiental, v. 14, p. 74.
1349 FREITAS, Gilberto Passos de, Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano, 2005, p. 5859, cita Leone Dantas: “Para que a poluição seja criminalmente relevante exige-se que a mesma
contrarie prescrições ou limitações impostas pela autoridade administrativa competente ao
agente poluidor, em conformidade com as leis ou os regulamentos” (in Crimes contra o ambiente
no Código Penal. Jornadas de Direito Criminal, v. II, p. 357).
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e inexpressividade da lesão jurídica provocada, considerando o caso concreto.
Nesse sentido, o tribunal decidiu pela aplicação do princípio da insignificância no
caso de poluição por vazamento de 10 litros de óleo de um navio, pois não foi
verificada a sua presença em áreas de mangue e/ou praias próximas, assim como
não houve mortandade de organismos, tais como peixes, crustáceos e outros
(...). Além disso, a pouca quantidade de óleo derramado, a conduta positiva dos
responsáveis pelo navio evitou o espalhamento da substância e possibilitou o
seu recolhimento e remoção, não afetando a biota marinha1350.
Já o conceito de degradação ambiental está alicerçado nos processos
resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem
algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva
dos recursos ambientais1351.
Feita a devida distinção entre a poluição e a degradação ambiental,
constatamos que essa realidade, a Poluição fora dos limites permitidos, subsiste
nos mais diversos biomas terrestres e aquáticos. Em especial, na ocorrência dos
vazamentos de óleo provocados pela exploração do petróleo em plataformas off
shore, quando formam as chamadas marés negras1352.
Os impactos ambientais causados pelas marés negras, decorrentes
dos derramamentos acidentais de navios ou da exploração do petróleo, trazem
enormes prejuízos à fauna1353, à flora marinha e à vida humana, considerando a
importância vital dos oceanos ao ecossistema e clima do planeta1354.
Nesse sentido, tomemos como base o estudo da CETESB1355 que nos
1350 AC 00046439520034036104, Desembargadora Federal Cecília Marcondes, TRF3 –
Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1. Data: 22/11/2013.
1351 Art. 2.º do Dec. 97.632/89, regulado pelo art. 2.º, inciso VIII, da Lei 6.938/81.
1352 A expressão maré negra é utilizada para designar acidentes ambientais que resultam
em grandes quantidades de derramamento de petróleo (nota de Eliane Maria Octaviano Martins,
Segurança Marítima e Desenvolvimento Sustentável, Direito do Petróleo e Gás: Aspectos
Ambientais e Internacionais, 2007, p. 174).
1353 Segundo Roger Dajoz, a vida existente no ambiente marinho traduz-se na sua
biodiversidade, onde se conhece cerca de 250.000 espécies animais marinhas, e para alguns
especialistas esse número estaria próximo do número real de espécies. Porém, a fauna marinha
bêntica (animais ou vegetais que vivem no fundo do mar, nas regiões litorâneas ou abissais)
abriga um grande número de espécies não-descritas, tanto entre os animais como entre os
organismos unicelulares. (Roger Dajoz, Princípios de Ecologia, tradução Fátima Murad, 7ª ed.
Porto Alegre: Artmed, 2005, p. 379).
1354 Segundo Carlos Frederico Simões Serafim e Fábio Hazin, com relação à renovação e à
manutenção das taxas de oxigênio do planeta, são as algas azuis, principalmente as marinhas,
que cumprem esse papel importante, pois por mais que seja alta a atividade fotossintética nas
florestas tropicais, também é extremamente elevado o consumo de oxigênio nelas. Mais de
70% da superfície da Terra é água. Os oceanos são responsáveis por grande parte do equilíbrio
ambiental de nosso planeta. São as algas marinhas o “pulmão do mundo”. Disponível no site
Marinha do Brasil, Coleção explorando o ensino,v. 8, 2005, p. 248, na página eletrônica <http://
www.mar.mil.br/menu_v/amazonia_azul/arquivos/livrogeo.pdf>. Acesso: jan/2011 a out./2011.
1355 Disponível em <http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/vazamento-deoleo/234-efeitos-do-óleo-nos-organismos> e <http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-
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mostra os efeitos do óleo nos animais e vegetais, são eles: a morte direta por
recobrimento e asfixia, morte direta por intoxicação; morte de larvas e recrutas;
redução na taxa de fertilização; perturbação nos recursos alimentares dos grupos
tróficos superiores; eliminação seletiva de espécies chave como predadores1356;
impactos subletais na fisiologia, crescimento, comportamento e reprodução
das espécies; bioacumulação1357; incorporação de substâncias carcinogênicas e
efeitos indiretos subletais1358.
Esses efeitos podem ocorrer a médio ou longo prazo, em diferentes
intensidades e ocasionam a redução populacional das espécies atingidas. O grau
do impacto resultante na natureza dependerá da influência dos seguintes fatores:
o tipo e quantidade de petróleo1359, a amplitude das marés, a época do ano, o grau
de hidrodinamismo1360, o ciclo construtivo-destrutivo1361, o tipo de substrato1362, o
tipo de comunidade1363, a exposição prévia a outros impactos, enfim, dependerá
principalmente das formas de limpeza aplicadas ao derramamento. Algumas
formas de limpeza causam grande impacto na comunidade biológica, muitas
vezes piores que o do próprio contato com o petróleo.
Sabe-se que quanto mais rápida a limpeza da área atingida, melhor será a
reabilitação da fauna e da flora marinha, não sendo colocada em risco a atividade
de-riscos/vazamento-de-oleo/235-fatores-que-influenciam-no-grau-de-impacto> Acesso entre
jan./2011 e out./2011.
1356 Chamadas também de espécies fundadoras, as quais controlam ou dominam interações
competitivas.
1357 Bioacumulação é a absorção e ingestão dos componentes do petróleo, trata-se também
da redução de resistência, estress e aparecimento de infecções.
1358 Os efeitos subletais são: dificuldade na localização de presas, problemas na percepção
química e motora, inibição da desova, aborto, deformação de órgãos reprodutores, perda de
membros, alterações respiratórias, alterações na taxa de fotossíntese e desenvolvimento de
carcinomas.
1359 Óleos leves são altamente tóxicos, devido à presença de maiores quantidades de
compostos aromáticos, enquanto que óleos pesados e mais densos são pouco tóxicos, mas
causam impacto físico de recobrimento. A intensidade do impacto e tempo de recuperação
tendem a ser diretamente proporcionais à quantidade de óleo derramado, ou presente em um
ambiente ou local restrito.
1360 É determinado pela quantidade, intensidade e força das ondas e correntes que atuam no
ambiente. Locais com elevado hidrodinamismo tendem a dispersar o óleo rápida e eficientemente,
fazendo com que o impacto de um derrame de óleo seja reduzido ou mesmo não perceptível.
Nestes ambientes, o óleo permanece por poucos dias. Já nos ambientes abrigados da ação das
ondas e correntes, o petróleo tende a permanecer por muitos meses, ou anos, impedindo que a
comunidade biológica se recupere.
1361 Na fase construtiva da praia (entrada de areia), o petróleo derramado pode sofrer um
soterramento, ocorre que com a chegada do ciclo destrutivo, o ambiente pode se recontaminar
devido a retirada natural de grande quantidade de segmento.
1362 Os substratos podem ser consolidados, costões, matacões, praias rochosas e seixos,
o petróleo adere e afeta a comunidade ali presente; ou não consolidados, areias e lodos, nesse
caso o petróleo penetra verticalmente, atingindo camadas mais profundas.
1363 Os animais com conchas e carapaças externas, por exemplo, são mais resistentes, pois
a superfície do corpo não entra em contato direto com o petróleo.
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pesqueira e turística, por exemplo. Nesse sentido, entendeu o TRF3ª Região,
ao decidir que “a quantidade de óleo derramado não era pequena e nem tão
pouco o evento fazia parte da rotina de poluição crônica do Estuário de Santos,
pois mesmo aqueles ecossistemas sujeitos a impactos crônicos, apresentam
alguma capacidade de recuperação (resiliência), se os fatores impactantes forem
minimizados” 1364.
Para saber se houve ou não poluição é importante o papel da perícia que
avalia a área atingida pela poluição e a quantifica, emitindo um parecer sobre a
valoração monetária dos danos ao meio ambiente.
Constatar a importância da multidisciplinaridade no Direito Ambiental
é entender que se trata de uma disciplina jurídica autônoma, embora se
relacione intrinsecamente com dois universos: o universo das ciências externas
ao mundo jurídico, em que a ecologia, a economia, a biologia, a geografia, a
química, o urbanismo e a engenharia, entre outras formam a base científica para
o entendimento das questões jurídicas relativas ao meio ambiente e o universo
dos outros ramos do Direito1365.
3. Medidas preventivas de controle de poluição no Brasil:
3.1.

Plano Nacional de Contingência

O marco na história das ações para prevenção e resposta a derramamentos
de óleo no Brasil foi um acidente de grande porte, ocorrido em janeiro de 2000, na
Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Na ocasião, o rompimento de um duto entre a
Refinaria Duque de Caxias e o Terminal da Ilha d’Água, provocou o derramamento
de 1,3 mil m3 de óleo combustível para as águas da Baía. O vazamento durou
quatro horas e provocou danos ambientais relevantes ao atingir manguezais e
afetar atividades como a pesca e o turismo1366.
Logo após o acidente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
promulgou a Resolução 265, de 27 de janeiro de 2000, que determinou às
autoridades competentes que fossem elaborados ou revistos, no prazo de 12
(doze) meses, o Plano de Contingência Nacional e os Planos de Emergência
regionais, estaduais e locais para acidentes ambientais causados pela indústria
1364 AC 02036083419944036104, Des. Fed. Salette Nascimento, TRF3ª Região – Quarta
Turma, DJU DATA: 31/03/2004.
1365 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental, 2ª ed. revista e atualizada. São
Paulo: Atlas, 2011, p. 6. Doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP (2000). É consultora
da UNESCO e da Agência Nacional de Águas - ANA e professora e vice-coordenadora do Programa
de Mestrado em Direito Ambiental da Universidade Católica de Santos - UNISANTOS.
1366 SOUZA Filho, André M., et al., LA ROVERE, Emílio L. (org.). Artigo: Estado da Arte
Internacional de Planos Nacionais de Combate a Incidentes de Derramamento de Óleo. Rio de
Janeiro: Ministério do Meio Ambiente/ Fundação Coppetec/ Capes, 2006. Disponível na biblioteca
da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, Folhetim 02118,
p. 11-13.
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de petróleo e derivados.
Em seguida foi promulgada a Lei 9.966, de 28 de abril de 20001367, que
dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob
jurisdição nacional, cuja proposta já se encontrava no Congresso Nacional.
A Lei nº 9.966/00, ou “Lei do Óleo”, determina que sejam elaborados
os Planos de Emergência Individuais (PEI) para portos organizados, instalações
portuárias e plataformas, e suas instalações de apoio.
Nas áreas, onde exista concentração destas instalações, determina que
os PEIs sejam “consolidados na forma de um único plano de emergência para
toda a área sujeita ao risco de poluição”, nos Planos de Área (PA). Estabelece,
ainda, que tanto os PEIs quanto os PAs devam ser consolidados pelo órgão
ambiental competente “na forma de planos de contingência locais ou regionais”,
que devem, por sua vez, ser consolidados pelo órgão federal de meio ambiente
“na forma do Plano Nacional de Contingência (PNC)”.
Visando a regulamentação dos Planos de Emergência Individuais (PEI)
requeridos pela Lei 9.966, o CONAMA promulgou a Resolução 293, de 12 de
dezembro de 2001, que foi revogada pela Resolução Conama 398/2008, que
“dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para
incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em
portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres,
plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes
náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração”1368.
Desde então, o Ministério do Meio Ambiente, a despeito da determinação
da Lei nº 9.966/2000, estabeleceu e coordenou grupo de trabalho com a
atribuição de elaborar uma proposta para a regulamentação do Plano Nacional
de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo nas Águas Jurisdicionais
Brasileiras (PNC).
O documento da proposta define responsabilidades, estabelece uma
estrutura organizacional nacional e define as diretrizes para atuação coordenada
dos órgãos do poder público e entidades privadas em incidentes de poluição
por óleo que possam afetar as águas jurisdicionais brasileiras ou, ainda, as dos
países vizinhos. O PNC deverá ser acionado no caso de incidentes de poluição
por óleo julgados relevantes, segundo critérios preestabelecidos, para facilitar ou
ampliar a capacidade de resposta do poluidor1369.
1367
A Lei nº 9.966 de 28 de abril de 2000 consolida os preceitos das Convenções MARPOL
73/78 e OPRC-90.
1368
Disponível em <http://www.mma.gov.br/port/conama/> acesso em 27-06-2014.
1369
Artigo de André M. Souza Filho, et al., Emílio L. La Rovere (org.). Artigo: Estado da Arte
Internacional de Planos Nacionais de Combate a Incidentes de Derramamento de Óleo. Rio de
Janeiro: Ministério do Meio Ambiente/ Fundação Coppetec/ Capes, 2006. Disponível na biblioteca
da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, Folhetim 02118,
p. 11-13.
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Salienta-se que, o Plano Nacional de Contingência faz parte de uma rede
de mecanismos que visa apurar a responsabilidade civil, administrativa e penal e,
apesar de ter previsão na Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, somente em 23
de outubro de 2013 ele foi instituído por meio da aprovação do Decreto nº 8127,
para incidentes de poluição por óleo nas águas jurisdicionais do país.
Assim, o decreto determina as responsabilidades dos entes públicos e
privados, no caso de desastres naturais causados pela exploração de petróleo.
Institui o SISNÓLEO (Sistema de Informação sobre Incidentes de Poluição
por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional), implantado pelo IBAMA tem a
finalidade de ser uma fonte de informações em tempo real, com capacidade de
disseminar informações sobre prevenção, preparação e respostas a acidentes.
Prevê num prazo de seis meses, a criação de um documento técnico,
chamado Manual do PNC, que detalhará procedimentos operacionais, recursos
humanos e materiais necessários à execução das ações de resposta em
desastres.
Institui responsabilidades do poluidor e dos responsáveis pelos planos de
emergências individuais, oferecendo apoio aos envolvidos na limpeza ambiental,
dispor de equipamentos e materiais necessários para proteger as áreas
ecologicamente sensíveis e resgatar a fauna.
O plano envolve a atuação de 17 ministérios, com a coordenação do
Ministério do Meio Ambiente.
A Marinha do Brasil é responsável pelos incidentes ocorridos em águas
abertas e águas interiores, compreendidas entre a costa e a linha de base reta,
a partir da qual se mede o mar territorial. A coordenação nos casos de poluição
em águas interiores não compreendidas dentro desse limite ficará a cargo do
IBAMA.
Prevê, ainda, a responsabilidade da ANP, na resposta aos incidentes
ocorridos na perfuração submarina e produção de petróleo.
Marinha,ANP e IBAMA integram, juntos, o GAAP (Grupo deAcompanhamento
e Avaliação), que será responsável em designar um coordenador operacional
para avaliar se eventuais incidentes terão significância nacional, ocasião em que
justificará o acionamento do PNC e a posterior comunicação ao Ministério do
Meio Ambiente, tendo o apoio logístico de monitoramento da Marinha.
O coordenador operacional é uma figura que não existia nos antigos
decretos, a saber, nº 4.871, de 6 de novembro de 2003 e o Decreto nº 4.136, de
20 de fevereiro de 2002.
Com relação aos antigos decretos, a punição ficou mais severa, R$ 50
milhões por infração, no caso de acidente de grande porte.
O IBAMA é responsável por encaminhar as despesas oriundas de
recursos humanos e materiais empregados nas respostas ao vazamento de óleo
à Advocacia da União. Ao MPF e Delegacia da Polícia Federal, encaminhará os
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relatórios circunstanciados, contendo laudo técnico ambiental e socioeconômico,
além do registro do coordenador operacional, para propositura das medidas
judiciais cabíveis.
O PNC recebeu críticas, primeiro, por ter sido apenas aprovado após o
leilão do Campo de Libra, quando estaria aguardando a aprovação desde 2010;
segundo, porque ainda há lacunas a serem resolvidas, somente quando o Manual
de procedimentos estiver pronto e, terceiro e último, porque não ficou delimitado
de onde o plano receberá fundos.1370
3.2. Controle Biológico
Salienta-se a importância da pesquisa científica para o Direito Ambiental,
sobretudo, aquela relacionada às disciplinas auxiliadoras na compreensão e
resolução das problemáticas desencadeadas pelas atividades de riscos, enquanto
medidas mitigadoras de danos ao meio ambiente.
Nesse sentido, a doutrina alerta para a existência de bactérias que
consomem o petróleo, inibindo assim, a necessidade do uso de dispersantes
altamente prejudiciais ao meio marinho.
A região costeira do Estado de São Paulo possui maior risco
(de derramamento), porque possui dois dos maiores portos
nacionais, Santos e São Sebastião, que operam com petróleo e
seus derivados.
Na água, o petróleo, principalmente, se dispersa e se sedimenta
no fundo, além de sofrer processo de biodegradação, ou
biorremediação, por microrganismos que vão utilizar seus
hidrocarbonetos como fontes de carbono. A taxa desta
biodegradação depende da luz e do oxigênio disponíveis para
esses microrganismos (CRAPEZ, 2002, p. 32).
Em 1946, o microbiólogo marinho ZoBell identificou pela
primeira vez microrganismos capazes de consumir petróleo
como fonte de carbono para seu metabolismo. Atualmente,
os pesquisadores estimam que de 60 a 90% do petróleo são
passíveis de biodegradação (CRAPEZ, 2002, p. 35).
As bactérias que degradam o petróleo, chamadas por isso
de hidrocarbonoclásticas, se organizam em consórcios com
diferentes espécies, cada uma especializada em diferentes
compostos (CRAPEZ, 2002, p. 34). Podemos citar, para
exemplificar, as bactérias Aeromonas, Bacillus, Pseudomonas,
Mycobacterium e Esphingomonas, entre outras, que são

1370 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/
D8127.htm.>
<http://oglobo.globo.com/economia/plano-de-contingencia-contra-vazamentosde-petroleo-em-alto-mar-tera-monitoramento-em-tempo-real-10486586.> e <http://www.brasil.
gov.br/defesa-e-seguranca/2013/10/marinha-vai-atuar-em-plano-de-resposta-a-incidentes-devazamento-de-oleo> Acesso em: 04/11/13.
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hidrocarbonoclásticas. No Brasil, já foram isoladas em praias
e sedimentos diversas espécies de bactérias que degradam
petróleo. Com a gigantesca biodiversidade do País é de se
esperar que muitas outras existam (CRAPEZ, 2002, p. 36)
(MAGALHÃES, 2007, p. 211-217).
Apesar de ser uma medida preventiva e reparadora ecologicamente correta, pois
não contamina a água do mar com dispersantes tóxicos, os estudiosos alertam que há
a necessidade de mais pesquisas, a fim de testar a introdução do controle biológico no
meio marinho com segurança, vez que há riscos de uma proliferação indesejada dessas
bactérias1371.

3.3. Do Poder de Polícia
Por último, destaca-se o Poder de Polícia exercido pelos órgãos ambientais
competentes, como forma de repressão e prevenção da poluição marinha.
Na região litorânea do Estado de São Paulo, atualmente, a fiscalização e
a autuação dos poluidores compete aos seguintes entes públicos: ANP (Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), CETESB (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo), ao IBAMA e à Capitania dos Portos da Marinha
do Brasil1372. Esses órgãos efetuam a devida aplicação e fiscalização da norma
preventiva e punitiva, realizando auditorias nas instalações marítimas levando em
consideração os diversos parâmetros associados ao risco, como complexidade
da planta de processo; lâmina d’água; idade da instalação; histórico de incidentes;
inspeções e auditorias anteriores.
Quanto à prática das fiscalizações, a ANP realiza Com vistas à
racionalização dos recursos públicos, a ANP firmou convênio com a Marinha
do Brasil, que também realiza perícias técnicas em plataformas marítimas de
perfuração, produção e armazenagem de petróleo, abalizadas pelo preceito da
IMO (International Maritime Organization) e pelo Código Modu (Mobile Offshore
Drilling Units).
Adicionalmente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA),
é responsável pelo controle ambiental das atividades marítimas, incluindo a
avaliação e a aprovação dos Planos de Emergência Individuais, bem como pelo
monitoramento da capacidade de respostas a vazamentos.
Assim, quanto à competência legal para aprovação e verificação das
atividades Offshore, cabe à ANP a aprovação e supervisão das atividades de
perfuração, produção e processamento dos hidrocarbonetos produzidos; cabe
à Marinha a aprovação e supervisão das embarcações (navios de apoio e
1371
JURAS, Idília, oceanógrafa da SOS Mata Atlântica. Palestra proferida na Mesa Direito
do Mar e Estratégias de Oceanopolítica. III Congresso Internacional de Direito Ambiental
Internacional da UNISANTOS. TJSP, 30-10-2014.
1372
Ver Art. 27, inciso I, da Lei nº 9.966/00 e art. 17 da Lei Complementar nº 97/1999.
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plataformas) e cabe ao IBAMA a aprovação do PEI, requisito para o licenciamento
ambiental da área onde a atividade será desenvolvida.
A exemplo do sistema de informação americano a ANP em seu site
dispõe a possibilidade de comunicação de incidentes relacionados às atividades
de exploração, produção, refino, processamento, armazenamento, transporte,
revenda e distribuição de petróleo, seus derivados, gás natural, biodisel e
mistura óleo/biodisel/diesel deve ser realizada pelas empresas concessionárias e
autorizadas pela ANP (Resolução ANP 44/2009 de 22.12.2009).
Os incidentes de poluição por óleo ou outras substâncias nocivas ou
perigosas em água sob jurisdição nacional, conforme previsto na lei 9.966/2000
devem ser comunicados imediatamente à ANP na forma prevista do Anexo II do
Decreto nº 4.136/2002. O Relatório Detalhado de Incidentes deverá ser enviado
por fax ou email a ANP, no prazo máximo de 30 dias a contar da constatação dos
eventos definidos no artigo 1º da Resolução ANP 44/ 2009, de 22 de dezembro de
2009, na forma de seu anexo II. Os casos de incidentes envolvendo as Atividades
de Armazenamento e Transportes deverão ser comunicados a Superintendência
de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás NaturalSCM/ANP1373.
No caso de acidente com derrame de óleo em águas jurisdicionais
brasileiras, cabe ao órgão fiscalizador encaminhar os documentos ao Ministério
Público Federal para dar entrada ao Inquérito Civil e/ou Criminal.
Na esfera civil, proposta a Ação Civil Pública, com base na Lei nº 7.347/85,
e ocorrendo a condenação do infrator, deverá o mesmo indenizar o Estado pelos
danos ambientais causados ao meio ambiente, provocados pela poluição por
petróleo, tendo em vista a Teoria do Risco Integral1374, previsão do artigo 14, §
1º da Lei 6.938/1981 e a Teoria da Responsabilidade Objetiva, ou seja, basta que
exista o nexo causal entre o dano e o agente para que seja responsabilizado na
esfera civil1375.
A maior celeuma no que tange ao Processo de Execução é a morosidade
com que ele ocorre, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa, garantias
constitucionais. Não sendo viável e compatível com a dinâmica que se espera na
reabilitação da fauna e flora danificada, ou seja, com a reparação do meio atingido
pelos efeitos degradantes do petróleo. E isso se torna mais evidente quando
ocorre a poluição dos manguezais, um bioma frágil e de extrema importância
na cadeia alimentar e no ciclo reprodutivo das espécies marinhas, que podem
demorar até 30 anos para se recuperar, além da importância socioeconômica
1373
Disponível na página eletrônica <www.anp.gov.br> acesso em 27.09.2011.
1374
Paulo de Bessa Antunes, Direito Ambiental, 12ª ed., amplamente reformulada. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 231-232.
1375
Segundo Maria Luiza Granziera: “A Convenção Internacional sobre Responsabilidade
Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo (CLC) de 1969, introduzida no país pelo Decreto
nº 79.437, de 28-3-1977, também já havia estabelecido a responsabilidade objetiva no seu artigo
III.” (Direito Ambiental, 2ª Ed. revista e atualizada, 2011, p. 686).
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para as populações caiçaras. Vejamos:
Ação Civil Pública foi proposta em 30 de julho de 1998, pelos
Ministérios Públicos Federal e Estadual em Santos, em face de
AGÊNCIA MARÍTIMA BRASILEIRA Ltda. e de B. RICKMERS
GMBH & CIE., representada pela primeira, assim como em face
de CARGO TRADING Comércio Exterior Despachos de Serviços,
de WILSON SONS Agência Marítima Ltda. e de MURBULK
Shipp. Co Ltd, representada pela penúltima, e também, em
face de ÁLVARO DE OLIVEIRA FERNANDES, prático do navio
ELIZABETH RICKMERS.
O impacto ambiental provocado pelo vazamento avaliado em
100 toneladas de óleo atingiu todas as praias do município de
Santos, Guarujá e São Vicente, em razão do rombo no casco do
navio SMYRNI e da não contenção imediata do óleo. Inclusive,
manguezais e costões rochosos foram atingidos, provocando
a mortandade de organismos e riscos à fauna marinha. Houve
registro, durante a vistoria, de um golfinho nadando nas águas
do estuário a cerca de 200 metros do evento danoso, às 11h
do dia 30-07-1998. A Guarda Portuária comunicou à CETESB. A
CETESB, por entender que a CODESP não possuía infraestrutura
suficiente, acionou o Centro de Combate à poluição da
PETROBRÁS, para as operações emergenciais de contenção
e remoção do óleo derramado; somente sendo possível a sua
participação, mediante a anuência da agência representante do
N/M SMYRNI, quanto à responsabilidade de ressarcimento dos
custos da operação, o que ocorreu somente por volta das 13
horas1376.

A compensação dos danos por meio da indenização pecuniária é o último
meio a ser exigido no ordenamento jurídico brasileiro, prevalecendo, assim, a
obrigação de restaurar o meio ambiente ao status quo ante. O que nem sempre
é possível.
A Lei n. 7.347/85, que regula a Ação Civil Pública, prevê no seu art. 13 que
as verbas indenizatórias oriundas das condenações dos poluidores ambientais,
sejam destinadas a um fundo, cujos recursos sejam destinados à reconstituição
dos bens lesados. Ocorre que, faltam políticas públicas mais transparentes que
regulem e fiscalizem a destinação das verbas oriundas das condenações.
Os fundos de compensação de danos mais importantes na atualidade
são: o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), regulamentado pela
Lei n. 9.008/1995, concentra não só os valores oriundos da reparação de
danos ambientais, mas também aqueles decorrentes de violação de direitos
supraindividuais, transindividuais ou metaindividuais, como os causados ao
consumidor, ao patrimônio cultural, à ordem econômica, economia popular,
entre outros1377. E o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID),
1376
1377

ACP Processo nº 1998.61.04.205282-1. TRF 3ª Reg. CNJ nº 0205282-08.1998.4.03.6104.
CARDIN, Valéria Silva Galdino e BARBOSA, Heraldo Camargo, artigo Formas de reparação
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aprovado pela Lei Estadual nº 13.555 de 09 de junho de 20091378, criado pela
Justiça Estadual do Estado de São Paulo.
Pensando na efetividade da norma, para melhor aproveitamento do
depósito indenizatório no meio ambiente assolado pela degradação, em razão
da atividade antrópica do homem, o município de Santos criou o seu próprio
instrumento de compensação de danos, o Fundo Municipal de Preservação e
Recuperação do Meio Ambiente, promulgado pela Lei Complementar nº 748, em
04 de Janeiro de 20121379, conforme preconizam o art. 166 da Lei Orgânica do
Município de Santos e o art. 28 da Lei Complementar nº 311, de 23 de novembro
de 1998 (OLIVEIRA, 2013, p. 72-73).
O objetivo precípuo é que os recursos sejam destinados em projetos
voltados ao meio ambiente, preferencialmente, com aplicação do projeto de
recuperação in situ, ou seja, no local degradado, ou na realização de projeto da
mesma natureza do ecossistema que foi degradado.
Como se observa, o Estuário de Santos/SP há anos vem sendo vítima de
intensa poluição causada por inúmeros fatores1380, dentre os quais a contaminação
por óleo e seus derivados. Contaminação esta, oriunda dos petroleiros ou navios
de carga que, por acidente ou uma manutenção mal realizada, acabam por
dispersar o óleo nas águas estuarinas.
Nada mais justo do que destinar a referida verba em prol da reparação
do estuário, ou na sua impossibilidade, para projetos e pesquisas que visem
conscientizar a importância do meio ambiente marinho, considerando que a região
onde se encontra a cidade de Santos, além do porto, é contemplada com uma
extensa costa litorânea, existindo manguezais1381 e restingas1382, cuja proteção

do dano ambiental, cita Marga B. Tessler. O valor do dano ambiental. In: Freitas, Vladimir de
Passos (coord.) Direito ambiental em evolução. 5. Tir. Curitiba: Juruá, 2005, v.2, p.167. Disponível
em <periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiencJurid/article/download/.../5900> acesso em 0705-2013.
1378 Disponível em: < http://www.justica.sp.gov.br> acesso em: 30-04-2013.
1379 Disponível em <https://www.egov.santos.sp.gov.br/legis/document/?down=3782 >
acesso em 09-05-2013. Lei elaborada pela Comissão de Meio Ambiente, durante o mandato
do prefeito João Papa, na ocasião, o Luciano Pereira de Souza, professor de Direito Penal da
Unisantos, foi secretário do meio ambiente no município de Santos.
1380 Existem outros poluentes que são lançados no estuário de Santos: efluentes, metais
lançados nos rios, oriundos das indústrias do polo petroquímico de Cubatão, água de lastro, etc.
1381 Art. 3º, XIII, do Novo Código Florestal, define manguezal: ecossistema litorâneo que
ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou
arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue,
com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão
descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina.
1382 Art. 3º, XVI, do Novo Código Florestal, define restinga: 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;
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é garantida pela Lei, pois são Áreas de Preservação Permanente (APPs)1383, nos
termos do art. 4º, da lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, o novo Código Florestal.
Sobre as praias, uso de bem comum do povo, o art. 3º, inciso XV, da
Resolução Conama 303/2002 estabelece que as praias são Áreas de Proteção
Permanente (APP), porém o polêmico Novo Código Florestal de 2012, não dispõe
sobre as praias. De qualquer forma, a Lei nº 7.661/1998, que instituiu o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro, no seu art. 10 foi bem criteriosa a tratar da
proteção e uso livre das praias, ao assegurar o uso sempre livre e franco acesso
das parais e do mar, em qualquer direção e sentido. Sendo assim, na hipótese de
ocorrer uma maré negra, provocada pelo vazamento de óleo de navios ou, pela
eventual exploração do petróleo, caberá em defesa das praias, a aplicação do
referido dispositivo legal1384.
4. Conclusões articuladas
1.
A exploração do petróleo em território brasileiro é um mercador bastante
promissor, tendo em vista os números demonstrados pelas pesquisas. Em
decorrência dessa atividade lucrativa internacionalmente, nos deparamos com a
realidade de que as plataformas off shore são as que mais possuem registros de
acidentes com vazamento de óleo, como exemplo, cita-se o caso do acidente da
Chevron, na Bacia de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro.
2.
A poluição causada por vazamento de óleo é responsáveis pelas chamadas
marés negras e compromete toda a biota marinha, bem como, a atividade
pesqueira e o turismo.
3.1. O recente Plano Nacional de Contingência foi aprovado, em razão do leilão do
Campo de Libras, muito embora o seu manual de execução deva ser elaborado em
torno de 6 meses a partir de 23 de outubro de 2013, para que efetivamente seja
colocado em prática. Todavia, não é coerente a autorização para a implantação de
um empreendimento da grandeza do Pré-Sal, dada a importância da regularização
e efetivação do licenciamento, enquanto medida preventiva e mitigadora de
danos.
3.2. Há necessidade de mais pesquisas para a introdução do controle das
marés negras através de bactérias que consomem o óleo, uma forma de limpeza
sem o uso de dispersantes tóxicos altamente agressivos ao meio ambiente.
3.3. Interessante acórdão que trata do abalroamento entre navios, aponta a
dificuldade na fiscalização e na reparação de danos pelos órgãos competentes na
1383 Art. 3º, II, do Novo Código Florestal, define APP: II - área protegida, coberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo
e assegurar o bem-estar das populações humanas.
1384 OLIVEIRA, Rosana dos Santos Oliveira. O Acidente do Exxon Valdez e seus reflexos na
Legislação Internacional. Monografia de Conclusão do Curso de Direito, na disciplina de Direito
Ambiental. Acervo digital da biblioteca da Universidade Católica de Santos, 2013.
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esfera administrativa, na contenção de vazamento de óleo no estuário do Porto
de Santos. O que nos traz a reflexão se estamos, de fato, preparados para um
acidente de grande escala, dada as condições estruturais disponíveis atualmente.
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20. O CASO EXXON VALDEZ
ELIANE MARIA OCTAVIANO MARTINS
Advogada e escritora. Mestre e Doutora, Professora de Direito Marítimo e
Internacional na UNISANTOS e UNESP. Presidente da Câmara Arbitral Marítima
do Rio de Janeiro.
ROSANA DOS SANTOS OLIVEIRA
Advogada e Mestranda em Direito Ambiental na Universidade Católica de
Santos, bolsista CAPES-Prosup.

Introdução
O acidente do petroleiro Exxon Valdez ocorreu na costa do Alasca, em
1989, e provocou um longo debate jurídico sobre a responsabilidade pelos danos
ambientais, bem como movimentou a opinião pública, em razão dos prejuízos
irreversíveis causados ao recanto da vida marinha, o Estreito de Prince Willians,
e para a população local.
Sendo assim, o mais importante efeito jurídico internacional foi a adoção
do Oil Pollution Act (OPA 90) pelo governo americano e, como consequência, a
Organização Marítima Internacional (OMI) foi forçada a intervir, estabelecendo a
alteração nas REGRAS 13F e 13G do Anexo I da “Convenção Internacional para
a Prevenção da Poluição Causada por Navios” - MARPOL 73/78 - que tratam da
obrigatoriedade na fabricação dos cascos duplos para os petroleiros, entre outras
normas de segurança.
Denota-se que a exigência na alteração de casco simples para casco duplo
nos petroleiros, deverá ser adequada até 2015, sob pena de descumprimento
ao acordo internacional. Considerando que o Brasil é um signatário da MARPOL
73/78 e da Convenção de Responsabilidade Civil de 1969, nos resta saber, se
essa norma internalizada está sendo cumprida, seja na esfera administrativa ou
judicial; bem como quais são os riscos que enfrentamos com o aumento de
petroleiros nos portos, dada a eminente exploração do Pré-Sal.
Por fim, antes de tratar do acidente do Exxon Valdez e sua importância
para o cenário jurídico internacional, imprescindível para o presente estudo,
conhecer como se formou os fundos de compensação civis de danos ambientais,
considerando a temática pela qual se submete o presente estudo.
1. O Acidente do Torrey Canyon e a Adoção dos Fundos de Compensação
de Danos.
As técnicas de contenção e de limpeza utilizadas durante esse acidente
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acabaram por agravar ainda mais a situação, afinal, foram utilizadas 3.500
toneladas de dispersantes químicos incorretamente, demonstrando o evidente
despreparo em termos de contenção, de limpeza ambiental e de reabilitação
da vida selvagem. O objetivo era salvar o navio, em detrimento do controle de
vazamento e da mancha1385.
Devido as condições do mar e as tentativas de seu desencalhe com
reflutuação, o navio se partiu em dois, depois em três pela ação de bombardeiros
britânicos (tipo Buccaneer), que lançaram napalm e foguetes altamente explosivos,
o que acabou prejudicando ainda mais à vida selvagem, dispersando, inclusive,
fumaça gerada no mar que se dirigiu para a Inglaterra.
Considerando que os prejuízos causados foram além daqueles causados
à indústria pesqueira e ao turismo da Inglaterra, a IMCO (que a partir de 1982
passou a se chamar IMO ou OMI, em português), posteriormente, estabeleceu
um Comitê legal ad hoc.
A sua finalidade era apoiar as discussões sobre a responsabilidade
dos danos causados por poluição por óleo, sobre a base de determinação da
responsabilidade e sobre o nível necessário de compensação financeira, inclusive,
com a possibilidade de reconhecimento de uma terceira parte que não seja um
navio, mas um Estado Costeiro.
Em razão da gravidade do acidente foram criados quatro regimes de
compensação financeira para cobertura dos danos e dos custos, dois de caráter
intergovernamental e dois de caráter voluntário privado. Em síntese, são eles:
a) CLC/69 – A “Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em
Danos Causados por Poluição por Óleo” foi criada em novembro de 1969
e entrou em vigor em junho de 1975. Fixou regras sobre a constituição do
fundo Foimo, 1998-b, referente à responsabilidade do proprietário do navio,
no qual versava sobre apresentações de reclamações e compensações
correlatas a derramamentos de óleo de navios. Não visava atender às
vítimas dos danos por derramamento de combustível ou de água de lastro,
o que implicava em gastos a mais para os proprietários dos navios, com
um sistema suplementar de compensação e indenização.
b) Fund/71 – A “Convenção Internacional para o Estabelecimento de um
Fundo Internacional para Compensação de Poluição por Óleo” foi adotada
no período de 29 de novembro a 18 de dezembro de 1971, com vigência
a partir de 16 de outubro de 1978 e cessando em 24 de maio de 2002.
Sobre a compensação, o Comitê Legal, cujo presidente era o brasileiro G.
E. do Nascimento e Silva, estabeleceu que, se as reclamações excederem
o montante de compensação pagável, o montante de compensação
obtida pelos reclamantes deverá ser a mesma para todos os reclamantes
(art. 4, 5).
1385
46-58.

Calixto, Robson José. Incidentes Marítimos. São Paulo, Ed. Aduaneiras, 2004, páginas
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Note-se que os outros dois regimes de compensação criados, após o
acidente com o Torrey Canyon, são de caráter privado e voluntário:
c) Tovalop – O “Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Liability for
Oil Pollution” entrou em vigor em 6 outubro de 1969 e expirou em 20 de
fevereiro de 1997, com a adoção dos Protocolos de 1992 à CLC/69 e à
Fund/71, que visaram a ratificação e a entrada dos Estados Unidos.
Trata-se de um acordo independente, estabelecido pelos proprietários
de petroleiros e seus afretadores a casco nu. O objetivo era compensar
terceiros pelos danos causados pela poluição e os custos de limpeza,
também estavam cobertos os custos quanto ao risco de danos, mesmo
que não houvesse derramamento. O armador (proprietário do navio) não
tinha necessidade de demonstrar culpa pelo derramamento, porém, estava
condicionado a não existência de negligência ou omissão de terceiro que
tivesse dado causa ao acidente, bem como, o fato não ter previsão no
regime da CLC.
d) Cristal – começou a ser aplicado em 1971 e se destinava a suplementar
o Tovalop, caso a compensação adequada não fosse obtida pelo Fund/71.
Os membros do acordo podiam ser as companhias de petróleo ou suas
afiliadas, envolvidas em produção, refino, propaganda, ou que recebesse
óleo a granel para consumo próprio. A contribuição de cada signatário era
determinada pela quantia total de óleo recebido (combustível ou óleo cru).
Para favorecer as relações entre os Estados e os fundos de compensação,
foram criados Protocolos; primeiramente, visando a adoção de uma nova unidade
de valoração em substituição ao ouro1386, o “Direito Especial de Saque” 1387, em
acordo com o Fundo Monetário Internacional; depois, visando o aumento dos
limites de compensação dos principais acidentes com óleo1388. No último caso,
não houve adesão dos Estados Unidos, vez que preferiram a adoção de um
sistema ilimitado de responsabilidade previsto em sua Lei de Poluição por Óleo
de 1990 (OPA 90) (vide tópico 3.2).
Em seguida, alguns fatos importantes aconteceram com a adoção e
ratificação dos Estados Unidos aos Protocolos de 1992 à CLC/69 e à Fund/711389,
dentre os quais podem ser destacados: o acordo Tovalop expirou em 20 de
fevereiro de 1997; a celebração da Convenção de Responsabilidade Civil de 1992
e da Convenção do Fundo de 1992 (suplementar) com o objetivo de aumentar os
valores das compensações; a criação do Fundo Internacional de Compensação
à Poluição por Óleo de 1992 (IOPC); a criação da “Federação Internacional
Antipoluição de Donos de Petroleiros Limitada”1390 (ITOPF), uma organização
1386 Protoclos adotados em 9 e 19 de novembro de 1976.
1387 Special Drawing Rights (SDR).
1388 Protocolos adotados em 25 de maio de 1984.
1389 Protocolos adotados em 27 de novembro de 1992 e entraram em vigor em 30 de maio
de 1996.
1390 Em inglês, Internacional Tanker Owners Pollution Federation Limited.
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intergovernamental de representantes de todos Estados-membros, com sede
em Londres. Seu objetivo foi unificar a administração dos fundos de 1971 e 1992.
Segundo dados de pesquisa, o valor de compensação máxima na CLC/69 era de
18,9 milhões de dólares, com o Fundo de 1992, esse valor subiu para 182 milhões
de dólares1391, o que serviu de motivação para que os Estados denunciassem o
antigo regime.
Desde 1º de outubro de 2001, o Brasil é signatário da Convenção
Internacional sobre Responsabilidade Civil para Danos de Poluição por Óleo do
Bunker (Convenção Bunker). O objetivo desse tratado internacional é compensar
os acidentes com óleo de bunker1392, preenchendo, assim, a lacuna que existia
nas Convenções de 1969, 1971 e 1992. E ainda, com base na CLC/69, existe
a possibilidade da reclamação para compensação ser endereçada diretamente
contra o segurador1393.
2. O Acidente do Exxon Valdez.
O acidente do petroleiro Exxon Valdez é considerado pelos ambientalistas
o mais grave da história. Não pela quantidade de óleo derramado, cerca de 40 mil
toneladas, mas pelos efeitos danosos à vida humana e dos animais. Efeitos estes
que se prorrogaram no tempo, motivando discussões jurídicas na sociedade
americana e no mundo.
O Exxon liberou volume 8 vezes maior do que o navio grego Atlantic
Empress no Caribe1394. Soma-se a isso, o fato do derrame ter acontecido em uma
região de grande sensibilidade ambiental e de clima muito frio, o que dificultou o
processo de recuperação ambiental1395.
1.1 As Partes Envolvidas: Os Réus e os Autores, Vítimas do Acidente.
Com

base

nos

relatos1396,

o

navio-tanque

Exxon Valdez1397

de

1391 FOIMO (1998-b), Maura (2000) e IOPC (1999). Calixto, Robson José, Incidentes Marítimos,
p.56.
1392 Bunker oil é qualquer forma de hidrocarboneto mineral, inclusive óleo lubrificante,
utilizado ou destinado para utilização na operação ou propulsão do navio e quaisquer resíduos do
mesmo óleo, é o óleo combustível marítimo (Nota do autor, p. 57).
1393 O texto do Torrey Canyon foi baseado na obra de Calixto, Robson José. Incidentes
Marítimos. São Paulo, Ed. Aduaneiras, 2004, páginas 46-58.
1394 Incidentes de poluição por óleo e severidade dos danos ambientais. Disponível em:
<www. cetesb.sp.gov.br> Acesso em 22-04-2013
1395 Disponível em: <http://www.itopf.com/information-services/data-and-tatistics/statistics/
index.html#major>
<http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/2_Principais%20
acidentes%20internacionais.pdf> acesso: 09-05-2013.
1396 Calixto, Robson José. Incidentes Marítimos, Editora Aduaneiras, 2004, p. 105-119, e
pesquisa aos sites da CETESB e ITOPF.
1397 A despeito de algumas contradições e muita informação repetida, deixando-se em
dúvida quem copiou de quem, as principais fontes do relato sobre o Exxon Valdez foram: ADEC
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aproximadamente 300 m de comprimento, um dos mais modernos do mundo,
pertencia à Companhia de Navegação Exxon (Esso), e foi entregue em 11 de
dezembro de 1986 pela National Steel and Shipbuilding Company, com estaleiro
localizado em San Diego, na Califórnia.
Embora obedecesse aos padrões determinados pela Convenção MARPOL
73/78 - tanques de lastro em locais com maior proteção, distribuição dos tanques
de carga ao longo do cumprimento máximo e estabilidade em situação de dano
– foi fabricado com casco simples (singelo).
O petroleiro foi fabricado com casco simples, basicamente por dois motivos:
a grande economia de 22 milhões de dólares durante a construção do navio e,
segundo, desde 1977 a Guarda Costeira entendia que medidas de segurança na
área de Valdez, como a exigência de casco duplo, não seriam necessárias.
A ExxonMobil Pipeline Company junto com mais 7 empresas1398
formavam um consórcio, a Companhia de Serviços Alyesca, que era responsável
pelo Sistema de Oleodutos Trans-Alasca que, com os seus 1.500 quilômetros,
movimentava 20% da produção doméstica de óleo dos Estados Unidos.
Em termos de importância econômica e social, os campos de óleo e gás
do talude norte, descobertos em 1968, representam 10 bilhões de barris, o maior
campo já encontrado pelos Estados Unidos. Além disso, um quarto dos recursos
oriundos da exploração de óleo e do gás e dos serviços da Alyeska é destinado,
desde 1976, a um fundo constitucional de proteção, o Fundo Permanente do
Alaska, que em 1992 detinha a fabulosa quantia de 14 bilhões de dólares1399.
Sobre o local onde aconteceu o acidente do Exxon Valdez, tratava-se do
Estreito de Prince William1400, circundado pelas Montanhas Chugach. Local de
rica formação geográfica e geológica, possuindo fjords, córregos de água doce,
praias de seixos, a Ilha Montague e pequenas ilhas que formam quebra-mares
naturais entre o estreito e o Golfo do Alasca, nos seus 5.500 quilômetros de linha
de costa.
Trata-se de um recanto da vida marinha que abriga espécies como lontras,
focas, leões marinhos, golfinhos, orças, baleias minke e baleias jubarte e algumas
(1993), AOSC (1990), Epler & Hulen (1989), Faith (1998), Farrington (1999), Mifflin (1997), NOAA
(1992) e Paine (1997). Outras informações também foram obtidas em www.alaska.net e library
thinkquest.org (nota do autor).
1398 Atlantic Richfield Company (Arco), BP Pipelines (Alaska) Inc., Phillips Transportation
Alaska Inc., Williams Alaska Pipeline Company, LLC, Amerada Hess Pipeline Corporation, e
Unocal Pipeline Company. Algumas fontes indicam apenas sete companhias, isto é, sem a Arco
(nota do autor). Elas são responsáveis por gerenciar esse sistema, que liga os campos de óleo e
gás do talude norte, na Baía de Prudhoe, ao terminal marítimo da cidade de Valdez, ao Sul.
1399 O Estado do Alaska usava a renda proveniente do petróleo para melhoria dos sistemas
de abastecimento e esgoto, para construção e operação de escolas públicas, para proteção
e ampliação das condições de pesca, para construção de centros para idosos e centros de
encontros, bem como para melhoria dos serviços públicos e opções de lazer, com os impostos
mais baixos do país.
1400 Na verdade um braço de mar (nota do autor).
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ameaçadas de extinção.
A respeito das condições climáticas, no inverno os ventos frios do interior
do Alaska resfriam as águas superficiais da região possibilitando que essas
afundem, enquanto as águas menos frias, para equilíbrio do sistema, sobem à
superfície, trazendo nutrientes que sustentam florações de algas na primavera.
Possui densidade demográfica baixa, menos de 10 mil pessoas, que vivem
nas cidades de Whittier, Valdez e Cordova e duas vilas de nativos esquimós1401,
todas sem qualquer tipo de conexão por estrada.
Assim, aqui estão as partes envolvidas na lide. No polo passivo da ação,
as pessoas jurídicas de direito privado e público, os responsáveis pelos danos
ambientais. E no polo ativo, as vítimas, a população local e o meio ambiente, que
figurarão na Ação de Responsabilidade por Danos Ambientais.
2.2 O Motivo do Acidente
Constatou-se que, no dia 23 de março de 1989, o comandante JOSEPH
HAZELWOOD, o engenheiro-chefe Jerry Glowacki e o oficial de rádio
Joel Robertson, depois de alguns drinques nos bares da cidade de Valdez,
retornaram despreocupadamente ao terminal marítimo daquela cidade.
Informados de que a saída havia sido adiantada em uma hora, o terceiro
piloto, Gregory Cousins, começou a realizar os testes de navegação e
checagem de segurança no sistema de marchas. Contando com dois rebocadores
no suporte, as manobras de saída se iniciaram às 9 horas da noite. O Exxon
carregava 190 mil toneladas1402 de óleo cru da Baía de Prudhoe.
O prático William Murphy estava na direção e acompanhado por
um rebocador, fez a passagem pelos estreitos de Valdez. Murphy solicita que
Hazelwood retorne à ponte porque queria antecipar o seu desembarque. Às 11
horas da noite, o comandante chega à ponte. Murphy desembarca às 11 horas
e 24 minutos com a ajuda de Cousins. O Centro de Controle de Tráfego de
Navios é informado, um minuto depois que o prático partiu e a velocidade estava
aumentando. A faixa preferencial do navio, no esquema de separação de tráfego,
estava livre para águas profundas. O Exxon Valdez singra.
Como do Glaciar Columbia teria se desprendido blocos de gelo que
penetraram nas faixas do tráfego marítimo, Hazelwood resolveu se desviar do
gelo flutuante e fez duas mudanças de curso. Mas ao invés de buscar o rumo Sul,
tendo na proa a saída do estreito, a embarcação tomou a direção Leste-Oeste.
Hazelwood informou, às 11 horas e 30 minutos, ao Controle de Tráfego, que
estava diminuindo a velocidade e iniciava algumas manobras sinuosas de desvio
1401
Ou Alutiiq, como preferem ser chamados (nota do autor).
1402 Tal valor pode variar, dependendo da referência utilizada, em função da medida do barril
adotada (americana ou inglesa), apresenta-se, no entanto, o limite superior da medida americana
(Nota do autor).
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de gelo, passando pelas proximidades do arrecife rochoso de Bligh com suas
pontas invisíveis submersas. Porém, convém observar que, no livro de registros
constava que, de fato, tinha ocorrido uma aceleração.
Hazelwood se sentia confiante com as suas decisões e os drinques
pareciam lhe pedir um certo descanso. Aparentemente estava tudo normal,
então, deixou a ponte e o comando do navio nas mãos de Cousins, que não tinha
a licença para pilotá-lo pelo estreito de Prince William. A instrução era para virar à
direita retornando à faixa de tráfego de saída.
Cousins estava lento em seu raciocínio, provavelmente por 15 horas de
serviço entre convés e trabalho burocrático de secretaria. Solitário, sem ter muita
certeza onde estava, refuga a premência do desvio. Então, por volta da 12 horas
e 5 minutos da madrugada da sexta-feira, Cousins fez uma chamada urgente
ao comandante Hazelwood, indicando que estavam com sérios problemas. Não
havia mais o que fazer. O casco do petroleiro havia de rasgado durante o inevitável
choque com as pontas-de-pedra de Bligh, no Alasca.
2.3 A Dificuldade em conter o Óleo
Desde então, começaram as tentativas desesperadas e infrutíferas de
Hazelwood para desencalhar o navio, embora houvesse recomendações da
Guarda Costeira para não fazê-lo, pois acarretaria o aumento de danos ao navio,
possibilitando que uma maior quantidade de óleo vazasse dos oito tanques
de carga perfurados, além disso, dois tanques de lastro também haviam sido
atingidos.
Por volta das 3 horas e 30 minutos, a Guarda Costeira alcançou o navio
para resgatar a tripulação, mas pouco poderia fazer, pois não tinha o preparo e
nem os equipamentos adequados para aquele tipo de situação. Na verdade, na
ocasião, as próprias agências americanas, estaduais e federais, tinham diferentes
níveis de preparação e de coordenação.
A Alyeska tentou agir rápido, no entanto, havia anos que não tinha acontecido
um incidente de impacto significativo, o que resultou na falta de capacitação
das equipes de emergência. Ademais, os equipamentos de recolhimento e
contenção de óleo não estavam devidamente preparados para serem utilizados
numa ação rápida, como era exigido naquele tipo de situação, nem tampouco, o
Plano de Emergência para o terminal de Valdez fora planejado para a contenção
de um derramamento de óleo de tamanha grandeza (Harrison, 1991).
Indecisões entre a Alyeska e a Guarda Costeira, quanto à embarcação
mais adequada para transportar o pessoal e os equipamentos chegaram à cena
somente na parte da tarde. Nem a Alyeska e nem o Exxon tinham barreiras de
contenção e dispersantes químicos suficientes, era necessário que materiais e
equipamentos adicionais viessem de outras partes do país e do mundo. Muito
tempo foi gasto para implementar a logística à operação de resposta, de forma
coordenada, rápida, com pessoas treinadas, em número suficiente e sob um
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comando unificado, com equipamentos suficientes e específicos, embarcações
e aeronaves de apoio. A proximidade com a Páscoa foi também um fator crítico.
Enquanto isso o Exxon Valdez vazava o petróleo, fluído negro e pegajoso, que se
acumulava nas proximidades da ilha Bligh.
Somente ao fim da sexta, com apoio de um helicóptero, é que conseguiram
aplicar o dispersante com muita dificuldade, quase não atingindo a mancha de
óleo. Não havia uma estratégia bem definida quanto o que fazer com os resíduos
que começavam a ser gerado. A comunicação entre os vários atores, na terra, no
mar, enfim, no cenário do acidente, também foi crítica e muitos dos obstáculos
foram superados com o apoio dos pescadores locais. Tais pescadores também
estavam prontos a auxiliar com suas embarcações, só que não conseguiram se
entender financeiramente com Alyeska.
Dois dias depois do incidente ainda estavam discutindo se deveriam insistir
com a aplicação dos dispersantes químicos, levando em conta, as análises e a
sensibilidade ambiental da área e as incertezas quanto à eficácia e à toxicidade
dos produtos.
Mesmo se essa solução fosse adequadamente aplicada não seria efetiva,
porque o mar esteve muito calmo nas horas seguintes ao incidente. Resolveram,
então, realizar testes com queima in situ. Os testes de avaliação mostraram que
a queima seria eficientíssima, acima de 98%. O tempo virou com a chegada de
uma tempestade e nenhuma queima adicional foi tentada. Então, já à frente da
operação resposta, na tarde do dia 26 de março, a Exxon foi autorizada a aplicar
19 mil litros de Corexit 95801403. A operação também não foi muito bem-sucedida
e, a seguir, interrompida; dispersantes têm que ser aplicados logo nas primeiras
24 horas, ademais, a tempestade acelerou o processo de intemperização1404e
de emulsificação1405 do óleo. A maré de sizígia1406, as ondas e os efeitos
meteorológicos combinados arremessaram e espalharam o óleo para além do
que se poderia prever.

1403 Também foram usados ou testados os dispersantes Corexit 9527 e 7664 e BP 1100X
(nota do autor).
1404 Uma vez derramado no mar, o óleo imediatamente sofre alterações da sua composição
original, devido a uma combinação de processos físicos, químicos e biológicos chamados
conjuntamente de intemperismo, que se iniciou imediatamente após o derrame e se processa
a taxas variáveis dependendo do tipo de óleo e condições ambientais. A taxa do processo não é
constante, sendo mais precisa nos primeiros períodos do derrame. Disponível: <www.cetesb.
sp.gov.br/ gerenciamento de riscos> acesso: jan./2011 a out./2011.
1405 Processo em que um líquido é disperso em outro líquido na forma de gotículas, a maioria
dos óleos crus tendem a absorver água formando emulsões água+óleo, aumentando o volume
de poluentes em até 4 vezes. Disponível: <www.cetesb.sp.gov.br/ gerenciamento de riscos>
acesso: jan./2011 a out./2011.
1406 Derrames que ocorrem durante as marés de sizígia (marés vivas), de maior amplitude,
atingem áreas muito mais extensas da zona entre-marés do que nas marés de quadratura
(marés mortas). No entanto, o movimento contínuo de subida e descida das marés atua como
um importante fator de limpeza natural. Disponível: <www.cetesb.sp.gov.br/ gerenciamento de
riscos> acesso: jan./2011 a out./2011.
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Em paralelo discutia-se a possibilidade de que a carga do Exxon Valdez
fosse transladada para os dois outros petroleiros, que ficaram de standby. A
tempestade também impediu o prosseguimento da operação, embora um dos
navios tenha conseguido retirar pouco mais de 137 mil toneladas de óleo. O
aeroporto de Valdez foi outro fator limitante, pois não havia sido construído para
receber aviões do porte que estavam chegando, trazendo os equipamentos
de resposta, tendo que desviá-los para a cidade de Anchorage. Depois de
desembarcados, os equipamentos eram transpostos para aeronaves menores,
consumindo um tempo precioso.
Jatos de água quente em alta-pressão foram lançados sobre as rochas
e as pedras nas praias. Para alguns pesquisadores, a água quente em pressão
alta matara mais animais e plantas do que o próprio óleo. Parte do problema foi
devido à imperícia das equipes de resposta, que lançaram o jato de água quente
sem coordenação ou sem cuidado, atacando, assim, as zonas abaixo do nível
da maré e expondo importantes áreas de fixação dos organismos marinhos, em
especial, as algas filamentosas.
O óleo no Exxon Valdez foi retirado na primeira semana de abril de 1989
pelo Exxon Baton Rouge e a operação de limpeza durou até meados de 1991.
Dado momento, durante a mobilização, o incidente se tornou um estudo de
caso e o local, um campo de testes para diversas pesquisas que serviriam como
referencial ou mesmo aprendizado para casos similares no futuro. Ao todo, foram
utilizadas 11 mil pessoas, entre militares e voluntários1407, 185 quilômetros de
barreiras, 1.400 embarcações e 85 aeronaves para remoção das 41 mil toneladas
de óleo que vazou e atingiu muito além do Estreito, a Ilha de Kodiak e a Península
de Kenai1408.
Um dos grandes problemas a ser solucionado na ocasião foi o que fazer
com resíduos gerados e espalhados por todos os lados, muitos em sacos
plásticos! Ao todo foram recolhidos 25 mil toneladas de resíduos sólidos em seis
meses (Harrison, 1991).
2.4 Os Impactos Ambientais e Sociais
Apesar da instalação de centros de reabilitação da vida selvagem, estimase que aproximadamente 390 (trezentos e noventa) mil aves1409 (patos, águias,
Uria e/ou Cepphus, etc.), 3.500 (três mil e quinhentas) a 5.500 (cinco mil e
quinhentas) lontras e 200 (duzentas) focas morreram devido ao incidente (NOOA,
1992).
1407 Dizem que as pessoas que acorreram para ajudar a operação de limpeza receberam, no
mínimo, próximo de US$ 16/hora, como a operação durou meses para ser concluída tornaram-se
“quase” que milionários, tornando-se conhecidos, em inglês, como spillionários (nota do autor).
1408 Existem contradições sobre a quantidade de óleo que realmente vazou, variando entre
37.000 a 41.000 toneladas. Preferiu-se a informação de Richard Lessard, consultor da Exxon, em
palestra no Brasil no ano de 1999 (nota do autor).
1409 Faith (1998) menciona 580.000 pássaros (nota do autor).
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O óleo também atingiu a maior área de reprodução de salmão do mundo,
afora reservatórios de estoques de outros peixes, ostras, camarões e caranguejos.
Nos anos de 1992 e 1993 os estoques de salmão rosa entraram em colapso
devido á exposição dos ovos aos hidrocarbonetos aromáticos do óleo dissolvido
do Exxon Valdez.
Efeito similar ocorreu com o arenque da região, pois o óleo matou ou
deformou mais de 90% das suas larvas próximas às praias atingidas pelo
derramamento, sendo que na estação seguinte, quando os arenques adultos
voltaram para depositar seus ovos não produziram rebentos de sucesso larval,
o que levantaria a suspeita de uma esterilidade funcional (Ott,1999). Ocorreu,
igualmente, uma correspondente redução de peixes, pássaros e mamíferos
marinhos que tinham no arenque sua principal dieta e fonte de gordura e calorias,
imprescindíveis para sua sobrevivência. Só a partir de 1996 é que a população de
arenque retomou seu crescimento.
A ameaça quanto a perca dos recursos pesqueiros e a incerteza quanto a
sua recuperação e ao futuro eram constantes, principalmente, para os indivíduos
dependentes da pesca comercial em Prince William Sound, que externaram
padrões crônicos de tensão psicológica.
Sendo assim, sem contar com os gastos na restauração dos danos
ambientais causados pelo acidente, deveria ter ocorrido o reestabelecimento do
equilíbrio social da relação comunidade e meio ambiente, vez que de antemão,
havia uma relação de valores éticos e morais de um para o outro, com a finalidade
de superar as incertezas e a ausência de perspectivas socioeconômicas. O
corolário disso é que os investimentos, além de recuperar os recursos renováveis,
deveriam restaurar a qualidade de vida das comunidades afetadas pelo Valdez,
para a revitalização de uma relação equilibrada, comprometida com a realização
do bem, sabedoria sapiencial, imagens, símbolos, referências e recursos, que
foram abalados.
Essa não seria, no entanto, a opinião da Nona Corte da Apelação dos
Estados Unidos, ao entender que “o dano cultural não econômico, relativo ao
estilo de vida de subsistência dos nativos do Alasca, não significa um prejuízo
especial que dê suporte a uma ação pública de perturbação” (danos morais)1410.
2.5 A Batalha Judicial
No dizer de Robson Calixto, “Prince William Sound foi infestada por
advogados de todas as regiões do país e por marqueteiros interessados em
prover assistência legal, defender acusados e em criar uma imagem pública
direcionada”.
O julgamento foi dividido, de forma acordada, em quatro fases (Hirsch,
1996). Em síntese:
1410
Opinião do juiz William W. Schwarzer, Distrito do Norte da Califórnia, expressa em 1997,
ao analisar apelação coletiva dos nativos do Alaska (nota do autor).
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•

Nas fases 1 e 2, o júri decidiu por 116 milhões de dólares, levando em
consideração perdas relativas ao salmão e ao arenque no período de 1992
a 1993, quantia inferior ao pedido de compensação de aproximadamente
900 milhões de dólares.

•

Na fase 3, o júri determinou o pagamento de 5 bilhões de dólares em
danos indenizatórios. O juiz Holland em janeiro de 1995, rejeitou as 11
moções da empresa, negando a redução da adjudicação, pois se tratava
do “maior desastre ambiental da história americana que causou danos à
vida de milhares de pessoas”.

•

E na fase 4, o juiz Holland decidiu em junho de 1996, por um acordo
financeiro no valor de 3.500 milhões de dólares, atrelado a um plano de
alocação de cotas para compensação. Os advogados da Exxon apelaram,
considerando excessiva a condenação punitiva de 5 bilhões de dólares1411,
a Exxon fez a contraproposta de apenas 40 milhões de dólares, isto é
0,8% do valor original determinado.

Aqui merece destaque a crítica muito bem colocada do autor: “Pelo visto
lá por 2050 é que poderemos ter uma idéia de como isso acabará”. E conclui:.
A economia do Alaska ganhou 3 bilhões e dólares pela
limpeza e compensação além do extra representado pela
multidão que afluiu ao Estado, como se valesse a pena ter
um derramamento de óleo com aquelas conseqüências.
Os pescadores perderam e as estatísticas mostram que a
produção tem caído ano a ano. O turismo nem se fala. O
comandante Joseph Hazelwood obteve de volta sua licença,
mas não conseguiu emprego no mar (Seattle Times, 1999),
até março de 1999, trabalhava para uma firma de advocacia
em Manhattan. O petroleiro foi rebocado, em meados de
1989, para reparos de 25-30 milhões de dólares, passando
a se chamar Exxon Mediterranean1412 e “servir”, mais tarde,
no Golfo Pérsico (Sedeno, 1990; Paine, 1997). E o meio
ambiente? As pessoas? Essa ganância do neoliberalismo
vale? Não pagar e aplicar o dinheiro no mercado financeiro
nos faz melhor? O distanciamento do Estado na
regulamentação desses setores potencialmente perigosos,
deixando-os mercadologicamente se autobalancear é
desejável? Há muito o quê se pensar, reavaliar e revisitar
no caso do Exxon Valdez (grifo nosso)1413.
Assim, verificou-se que a solução judicial foi um acordo (penal, civil e a
1411
Fato ocorrido em novembro de 2001 (nota do autor).
1412 Algumas fontes indicam a mudança para o nome Sea River Mediterranean (nota do
autor).
1413 Robson José Calixto, Incidentes Marítimos: história, Direito Marítimo e perspectivas
num mundo em reforma da ordem internacional, São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 118-119.
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restituição por danos materiais) entre o Estado do Alasca, o governo federal
americano e a Exxon, aprovado pelo tribunal estadual em 9 de outubro de 1991.
Ainda algumas ações de reparação do dano foram solucionadas por meio da
compensação ecológica, sendo a Exxon condenada a adquirir zonas naturais que
foram destinadas a reservas integrais1414.
3. O Reflexo do Acidente do Exxon na Legislação Internacional
A MARPOL 73/78 - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição
Causada por Navios1415- estabelece regras para a prevenção da poluição causada
por óleo, substâncias líquidas nocivas transportadas a granel, em fardos,
contêineres, tanques portáteis ou vagões, tanques rodoviários e ferroviários, e
também por esgotos e lixo provenientes dos navios, tais normas estabelecidas
são dirigidas aos navios, portos e terminais1416.
Foi criada após o acidente do Argo Merchant1417 em 15 de dezembro de
1976, por conta das pressões da opinião pública, além do farto noticiário da mídia
americana. Os Estados Unidos, em duas ocasiões, solicitaram ao Conselho da
OMI, em maio de 1977, para examinar as regulações adicionais para ampliar a
segurança nos petroleiros. Um mês depois da adoção do Protocolo modificador
da MARPOL, em 17 de fevereiro de 1978, ocorreria um dos piores incidentes
ecológicos da História, o do navio Amoco Cadiz.
A MARPOL 73/78 entrou em vigor apenas em 19831418, sendo composta
em cinco anexos, além de um sexto anexo que se encontra em discussão:
Anexo I – Regras para a prevenção da poluição por óleo, dentre outras importantes
questões, aborda temas relativos à questão da obrigatoriedade dos navios serem
construídos em casco duplo (em vigor desde 1983).
Anexo II – Regras para o controle de poluição decorrente de substâncias nocivas
líquidas transportadas a granel (em vigor desde 1987).

1414 Disponível em <http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=2011062717141721
2&mode=print> Acesso em 09-05-2013.
1415 AWAZU, L.A.M; et al. Mitigação dos Riscos na Exploração e Produção de Petróleo e Gás
na Bacia de Santos, Direito do Petróleo e Gás: aspectos ambientais e internacionais, organizadores
Alcindo Gonçalves, Gilberto M. A. Rodrigues, p. 145).
1416 Disponível em:< www.cetesb.gov.br> acesso em 09-06-2013.
1417 Navio-tanque liberiano que surgiu como Arcturus e mudou de nome três vezes por ter
se envolvido numa série de incidentes com vítimas nos anos de 1964 a 1973 (Paine, 1997),
encalhou a 53 km a sudoeste da Ilha de Nantucket, Massachussets, EUA, com aproximadamente
28 mil toneladas de óleo, depois partiu-se em dois derramando sua carga. (Robson José Calixto,
Incidentes Marítimos: história, direito marítimo e perspectivas num mundo em reforma da ordem
internacional, p. 99-100).
1418 Incidentes Marítimos: história, direito marítimo e perspectivas num mundo em reforma
da ordem internacional, São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 97-98; 100-101; 104.
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Anexo III – Regras para a prevenção da poluição gerada por substâncias nocivas,
transportadas em embalagens, fardos, contêineres, tanques portáteis (em vigor
desde 1992).
Anexo IV – Regras para a prevenção da poluição oriunda de esgotos dos navios
(não regulamentado internacionalmente).
Anexo V – Regras para a prevenção da poluição decorrente do lixo desbordo dos
navios (em vigor desde 1985).
Anexo VI – Regras ainda em discussão, relativas à prevenção, decorrentes das
emissões gasosas dos navios, poluição atmosférica (não foi ratificado).
3.1. Principal alteração na Segurança Marítima: de Casco Simples para
Casco Duplo e a Idade Limite do Navio.
Em observância aos princípios basilares do Direito Ambiental,
sobretudo o da Prevenção1419, do Poluidor-Pagador1420 e o princípio-mestre do
Desenvolvimento Sustentável1421, cabe citar que a medida de maior relevância,
imposta pela MARPOL aos Estados-membros, para a prevenção de tragédias
ambientais como a do Exxon Valdez foi a alteração do Anexo I nas regras 13 F
e 13G, que estabeleceu a modificação para os navios de casco simples para
casco duplo, impondo às companhias a devida adequação até 2015, sob pena de
descumprimento ao acordo internacional que oportunamente foi ratificado pelo
Brasil1422.
As emendas à Regra 13G do Anexo I da Convenção MARPOL 73/78
entraram em vigor em 1º de setembro de 2002 e foram aprovadas durante a
46ª Sessão do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho, por meio da
Resolução MEPC.95 (46). A nova Regra 13G apresenta outro esquema de
descomissionamento de navios-tanque de casco simples que não atendam
completamente ao contido na Regra 13F do Anexo I 1423.
1419 Explica Édis Milaré que o princípio de Prevenção “é aplicado diante da certeza científica
que determinada atividade econômica causa degradação ambiental” e que, “na prática, esse
princípio tem como objetivo impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, através da
imposição de medidas acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e de atividades
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras”. Direito do Ambiente, 4ª. Ed. Ver. Ampl. Atual.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 165-167.
1420 Segundo Maria Luiza Granziera, “Em nenhuma hipótese o princípio poluidor pagador
significa pagar para poluir. Seu significado refere-se aos custos sociais externos que acompanham
a atividade econômica que devem ser internalizados, isto é, devem ser considerados pelo
empreendedor e computados no custo do produto final”. Direito Ambiental, 2ª Ed. revista e
atualizada. São Paulo: Atlas, 2011, p. 70.
1421 Segundo Gilberto Passos de Freitas, o relatório Brundtland diz: “Desenvolvimento
sustentável é desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer
a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades”. Ilícito Penal
Ambiental e Reparação do Dano, 2005, p. 46.
1422 Sobre ratificação da MARPOL pelo Brasil, vide tópico 4.
1423 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Segurança Marítima e Desenvolvimento Sustentável,
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Salienta-se que, referida modificação somente ocorreu após o acidente
com o Exxon Valdez, em 1989, ocasião me que os Estados Unidos, insatisfeitos
com a insuficiência das normas internacionais de prevenção da poluição por
navios, adotaram o Oil Pollution Act em 1990 (OPA 90).
Além do casco duplo para os navios novos, a Lei do Óleo americana
estabeleceu limites de idade para os navios velhos navegarem, entre 23 e 30
anos, a partir de 2005, e prazos-limite de 2010 e 2015 para a retirada de serviço
dos navios de casco simples.
A Organização Marítima Internacional (OMI), autoridade internacional que
regula a segurança marítima, estabeleceu em 1992 requisitos de casco duplo, ao
considerar a alteração imposta pelo governo americano, durante a Convenção
Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL).
Para tanto, exigiu que todos os petroleiros de porte bruto igual, ou
superior, a 600 toneladas, construídos para serem entregues depois de julho de
1996, fossem fabricados com casco duplo, ou configuração equivalente. Assim,
não é permitida a fabricação de petroleiros de casco simples deste porte depois
dessa data.
Em relação aos petroleiros de casco simples de porte bruto igual, ou
superior, a 20 mil toneladas entregues antes de 6 de julho de 1996, a MARPOL
exigiu que seja cumprido o requisito de casco duplo quando atingirem a idade de
25 ou 30 anos, com ou sem tanques de lastro segregado. O objetivo dos tanques
de lastro segregado é reduzir os riscos de poluição operacional, assegurando que
a água de lastro nunca entre em contato com os hidrocarbonetos. Os tanques
têm, além disso, localização protegida, pois estão instalados nas zonas em que o
impacto de um encalhe ou colisão pode ser mais grave.
A possibilidade de transformar um petroleiro de casco simples em um
de casco duplo é quase nenhuma. Além do que, as idades exigidas tanto pela
MARPOL 73/78, quanto pelos Estados Unidos, são muito próximas, o que traz
como consequência, a retirada dos petroleiros de casco simples de águas sob
jurisdição dos Estados Unidos, aumentando o risco de poluição dos países que
seguem apenas os requisitos da MARPOL, como é o caso do Brasil. Esta foi
uma das causas apontadas pela União Européia, na revisão e adoção de regras
mais rígidas que a normativa internacional em matéria de segurança marítima e
derramamento de petróleo1424.
3.2. Criação da OPA e o Fundo de Compensação Americano
Em agosto de 1990, quando o presidente George W. Bush assinou a Lei
in GONÇALVES, Alcindo e RODRIGUES, Gilberto (org.), Direito do Petróleo e Gás: aspectos
ambientais e internacionais. Santos, SP: Universitária Leopoldianum, 2007, p. 175.
1424 MARTINS, Eliane Maria Otaviano, Segurança Marítima e Desenvolvimento Sustentável.
Direito do Petróleo e Gás: aspectos ambientais e internacionais, organizadores Alcindo Gonçalves,
Gilberto M. A. Rodrigues. Santos: Leopoldianum, 2007, p. 169.
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da Poluição por Óleo (OPA) e autorizou o uso do OSLTF1425 (Fundo de Garantia
para Responsabilidades por Derramamentos de Óleo), o fundo já existia há quatro
anos. O Congresso havia criado o fundo em 1986, mas não autorizou legalmente
o uso do dinheiro ou a cobrança das receitas necessárias à sua manutenção.
Foi somente após o acidente do Exxon Valdez e a criação da OPA, que a
autorização foi concedida, isto se deve a dois fatores preponderantes: a) Os EUA
não tinham recursos adequados, em particular o Fundo Federal em resposta aos
derrames de óleo; e b) O âmbito dos derrames compensáveis sob a lei federal
para aqueles impactados por um derrame foi bastante estreita.
Portanto, a promulgação da lei constitui um importante resultado em meio
à tragédia, esta emendou a Lei da Água Limpa que abrange a ampla gama de
problemas associados com a prevenção, resposta e pagamento de incidentes
de poluição por hidrocarbonetos nas águas navegáveis dos EUA. Assim, a OPA
oferece maior proteção ao meio ambiente por meio dos seguintes fatores: a)
Definição de novos requisitos para a construção de navios e licenciamento da
tripulação e à tripulação; b) A obrigatoriedade dos planos de contingência; c)
Aumento da capacidade de resposta federal1426; d) Ampliação de autoridade de
aplicação; e) As penalidades são crescentes; f) A criação de novas pesquisas e
programas de desenvolvimento; g) Aumento do passivo potencial e h) Ampliação
significativa dos requisitos de responsabilidade financeira.
A estrutura do fundo OSLTF, segundo a Guarda Costeira Americana, tem
dois componentes principais: o Fundo de Emergência e o Fundo Principal.
O Fundo de Emergência é uma recorrente de 50 milhões de dólares à
disposição do Presidente dos EUA anualmente, para responder às descargas e
iniciar a avaliação de danos e recursos naturais. Na medida em que esse valor é
insuficiente, a Maritime Transportation Security Act 2002 concedeu autorização
para avançar em até US$ 100 milhões para financiar as atividades principais de
remoção.
O Fundo Principal é a maior parcela do montante, usado para pagamentos
de créditos e dotações pelo Congresso para financiar as agências federais, para
administrar as disposições da OPA e apoiar a investigação e o desenvolvimento.
1425 Oil Spill Liability Trust Fund.
1426 A organização de resposta é baseada no conceito de comando unificado com
representantes federais, estaduais e do poluidor, com apoio de equipes nacionais e regionais
de resposta. O Sistema Nacional de Respostas (NRS) é composto pelos seguintes elementos
organizacionais: Equipe Nacional de Resposta (NRT), Equipes Regionais de Resposta (RRT),
Coordenador de Operações de campo (OSC), Gerente de Projetos de Remediação (RPM)
e Comitês de Área (AC). A NRT, responsável pelo planejamento nacional, é composta por
representantes de diversos outros órgãos, sendo presidida pela Agência Ambiental (EPA) e
tendo na vice-presidência a Guarda Costeira (USCG). Fonte da nota: André M. Souza Filho, et al.,
Emílio L. La Rovere (org.). Artigo: Estado da Arte Internacional de Planos Nacionais de Combate
a Incidentes de Derramamento de Óleo. Rio de Janeiro: Ministério do Meio Ambiente/ Fundação
Coppetec/ Capes, 2006. Disponível na biblioteca da CETESB - Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental de São Paulo, Folhetim 02118, p. 3-4.
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Sua receita se origina de várias fontes recorrentes e não-recorrentes, tais como:
a) Imposto de 5 centavos e dólares por barril, coletados a partir da indústria
do petróleo, no petróleo produzido ou importado para os EUA, esta é
considerada a maior fonte de renda;
b) Transferências de outros fundos existentes, o total de transferências em
1990 ultrapassou 550 milhões de dólares;
c) Juros sobre o capital do Fundo de investimentos do Tesouro dos EUA;
d) Recuperação dos custos despendidos pelo Fundo, que são depositados
pelas partes responsáveis1427 (RPs) para cobrir os acidentes de petróleo;
e) Além de pagar pelos custos de limpeza, as partes responsáveis (RPs)
podem incorrer em multas e penalidades civis, conforme prevê a OPA e
outras leis. O depósito-pena no OSLTF é geralmente entre 4 milhões e 7
milhões de dólares por ano1428.
Com efeito, há uma grande rede de relacionamentos que visa efetivar
as responsabilidades sobre o dano e contornar as situações de crise o mais
rápido possível. Para tanto, as leis federais americanas obrigam os responsáveis
por navios e instalações terrestres ou marítimas, ao tiverem conhecimento de
qualquer descarga (derrame), que comuniquem ao Centro Nacional de Resposta
(NRC) sob a operação da Guarda Costeira. Há um telefone para comunicação de
incidentes e um formulário para orientação de recebimento de informações. Caso
a atuação do poluidor não seja suficiente, cabe ao Coordenador de Operações da
região da ocorrência, a decisão de assumir as ações de resposta.
Uma peculiaridade do sistema de informações é a de que cada agência
governamental é responsável pelo gerenciamento de seu recurso de informação,
não existindo uma centralização. Assim, se elimina uma etapa de manipulação
das informações, pois o gerador do conhecimento mantém a gerência dos dados
1429
.
3.3 As causas dos acidentes com os petroleiros
Considerando as principais causas de acidentes que resultam em
derramamento de petróleo1430, a discussão sobre as bandeiras de conveniência é
1427 Recursos dos poluidores.
1428 Guarda Costeira Americana, A Oil Spill Liability Trust Fund (OSLTF), disponível na página
eletrônica: <http://www.uscg.mil/npfc/About_NPFC/osltf.asp> tradução: google. Acesso em
15.10.2011.
1429 Artigo de André M. Souza Filho, et al., Emílio L. La Rovere (org.). Artigo: Estado da Arte
Internacional de Planos Nacionais de Combate a Incidentes de Derramamento de Óleo. Rio de
Janeiro: Ministério do Meio Ambiente/ Fundação Coppetec/ Capes, 2006. Disponível no acervo
da biblioteca da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo,
Folhetim 02118, p. 4-5.
1430 Segundo Eliane Octaviano Martins, as principais causas de acidentes que resultam
em derramamento de petróleo são: erro humano da tripulação, ou decorrentes de instrução da
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um dos fatores relevantes que merece a atenção das autoridades internacionais.
Trata-se de um fenômeno de adoção de registros abertos em embarcações,
praticado desde a época em que os navios mercantes gregos da Idade Antiga
adotavam registros de outros países em detrimento do registro nacional, visando
evitar os ataques bélicos. No atual contexto competitivo mundial, a adoção de
bandeiras de conveniência consiste em estratégia empresarial que visa maior
eficiência e lucratividade, pois há menor influência das normas de Direito que
interferem no custo do frete, em especial às trabalhistas, tributárias e aquelas
relativas à segurança do navio e poluição marinha.
Assim, as maiores marés negras foram provocadas por navios que
ostentavam bandeiras de conveniência. O vínculo efetivo inexistente entre o
Estado de registro e o navio, a insuficiência de fiscalização, controle e padrão
de segurança e as condições de trabalho insuficientes da tripulação de navios
que arvoram pavilhões de conveniência, são apontados como aspectos
preponderantes nos altos índices de acidentes da marinha mercante mundial,
que envolvem navios de bandeiras de conveniência (MARTINS, 2007).
Em decorrência do alto índice de catástrofes marítimas, a reação contra
as bandeiras de conveniência deflagrou-se nos aspectos social e econômico e
no contexto internacional. As evidências empíricas demonstram a relação entre
navios que ostentaram bandeira de conveniência e a ocorrência dos acidentes
com derrames. Alguns exemplos: o navio liberiano Torrey Canyon, o liberiano
Amoco Cadiz, o cipriota Haven, o liberiano Sea Empress, o petroleiro Érika de
bandeira maltesa que causou um grave desastre ecológico na costa da Bretanha
(França), o petroleiro liberiano Prestige que se partiu em dois e derramou
aproximadamente 20 mil toneladas de óleo na Espanha (MARTINS, 2008)1431.
Entretanto, a adoção de bandeiras de conveniência não é a primeira causa
de acidentes. Anota, ainda, a autora, que a primeira causa de acidentes com
petroleiros e dos respectivos derrames não se deve a fragilidades estruturais,
mas sim, a erro humano1432.
praticagem; incêndio, explosões e fenômenos da natureza (fortuna do mar); estado precário de
navegabilidade e casco simples; idade dos navios; adoção de bandeiras de conveniência (BDC);
preocupação com a competitividade em detrimento da segurança e descumprimento de normas
de segurança.(Segurança Marítima e Desenvolvimento Sustentável, Direito do Petróleo e Gás:
aspectos ambientais e internacionais, organizadores Alcindo Gonçalves, Gilberto M. A. Rodrigues,
p. 166).
1431 Sobre esse assunto, mais detalhes e outros exemplos de acidentes que ostentavam
BDC. Eliane M. Octaviano Martins. Curso de Direito Marítimo, vol. I. 3ª Ed. rev. ampl. atual.
Barueri,SP: Manole, 2008, p. 177-178.
1432 Dados estatísticos revelam que 93% dos danos causados ao meio marinho decorrem de
ação humana – 2% relativos à exploração e produção; 9% referentes à descarga em terra; 33%
concernentes a operações de navios; 12% relacionados a acidentes de navegação; 37% relativos
a esgotos urbanos e industriais, restando somente 7% da poluição marinha detectada advinda de
causas naturais, extraído de Eliane Octaviano Martins, Segurança Marítima e Desenvolvimento
Sustentável, in GONÇALVES, Alcindo e RODRIGUES, Gilberto (org.), Direito do Petróleo e Gás:
aspectos ambientais e internacionais. Santos, SP: Universitária Leopoldianum, 2007, p. 165.
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De fato, um dos motivos do acidente do Exxon Valdez foi a embriaguez
do comandante Hazelwood e o excesso de jornada de trabalho de Cousins.
O marinheiro não tinha licença para pilotá-lo pelo Estreito de William,
“lento em seu raciocínio, provavelmente por 15 horas de serviço entre convés
e trabalho burocrático de secretaria (papelada), Cousins, solitário, sem ter muita
certeza onde estava, refuga a premência do desvio”, o que provocou o rasgo no
casco do petroleiro, em razão da colisão com as pontas-de-pedra de Bligh, no
Alaska1433.
Essencialmente, distinguem-se dois níveis de responsabilidade humana,
aquela decorrente de ação culposa, ou omissão face à inexistência de atitude próativa de controle de fatores eventualmente causadores de desastres ambientais
e aquela resultante de atos dolosos decorrentes de descargas operacionais
ilegais a bordo, ou em terra (a chamada poluição telúrica), atinentes à descarga
nos portos, sem tratamento que é conduzida para o mar.
Atente-se que, a formação deficiente dos marítimos é um dos fatores
preponderantes nas estatísticas. Efetivamente, a articulação entre uma legislação
mais rigorosa e a melhor formação dos marítimos contribui, efetivamente, para a
segurança e a prevenção de acidentes1434.
4. Conclusões Articuladas
1. Com o desastre do Torrey Canyon de 1967, foram criados fundos de
compensação de danos visando a indenização dos danos causados a
terceiros e aos proprietários dos navios, culminando na Convenção Civil
de Danos causados por Poluição de 1969 e, posteriormente, resultou
em princípios e regras de proteção ao meio marinho contra a poluição,
sedimentados no histórico Congresso de Estocolmo de 1972.
2. O acidente do Exxon Valdez representa para o Direito Marítimo um
marco, ao passo que impulsionou a Organização Marítima Internacional
(IMO) a exigir medidas preventivas de segurança na fabricação de navios
petroleiros, com prazo até 2015. Vale dizer que até esse presente ano,
todos os navios devem ter casco duplo, a fim de impedir que, no caso
de acidente, se rompam de maneira traumática, como aconteceu com o
Torrey Canyon e, posteriormente, com o Exxon Valdez.
2.1 No acidente do Exxon Valdez conclui-se que as partes envolvidas no
grande desastre ambiental são: no polo passivo da ação, as pessoas
jurídicas de direito privado e público, os responsáveis pelos danos
ambientais. E no polo ativo, as vítimas, a população local e o meio
1433
Robson José Calixto, Incidentes Marítimos: história, direito marítimo e perspectivas
num mundo em reforma da ordem internacional, São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 107-108.
1434
Eliane M. Octaviano Martins, Segurança Marítima e Desenvolvimento Sustentável,
in GONÇALVES, Alcindo e RODRIGUES, Gilberto (org.), Direito do Petróleo e Gás: aspectos
ambientais e internacionais. Santos, SP: Universitária Leopoldianum, 2007, p. 166.
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ambiente, que figurarão na Ação de Responsabilidade por Danos
Ambientais.
2.2 A subseção trata da importância de uma fiscalização trabalhista e
de segurança do marítima sobre a conduta dos práticos, há vista a
jornada excessiva e múltipla.
2.3 Embora já houvesse uma certa experiência no tocante à contenção
do óleo, o local do acidente, o Estreito de Wiliam, situado no polo
Ártico, com todas as dificuldades que o clima e o mar proporcionou,
se gastou muito tempo implementar a logística à operação de
resposta, de forma coordenada, rápida, com pessoas treinadas, em
número suficiente e sob um comando unificado, com equipamentos
suficientes e específicos, embarcações e aeronaves de apoio.
2.4 Além dos prejuízos à pesca, salienta-se os danos materiais e morais
sofridos pela população local, mas que no entanto, não foram
reconhecidos estes últimos.
2.5 O processo judicial arrastou-se por anos. Nesse sentido, o Exxon
Valdez nos ensina muito, pois desperta uma crítica sobre o tempo
despendido com as especulações de vários setores da economia
da sociedade, inclusive, na condução do processo judicial, e alerta
para a necessidade de uma justiça ambiental mais célere, que seja
realmente reparadora do meio ambiente agredido.
3. A IMO exigiu a fabricação de navios de casco duplo, a fim de minimizar
os impactos do vazamento de óleo, ao impedir que o navio ao colidir
se divida ao meio como aconteceu com o Torrey Canyon e outros
petroleiros, em respeito ao princípio do Poluidor Pagador, da Prevenção
e do Desenvolvimento Sustentável do Direito Ambiental.
3.2. Os Estados Unidos da América cria a OPA, Lei das Águas Limpas, em
que se aplica multas a cada barril de petróleo derramado, seja em águas
interiores ou no mar. Com a obrigatoriedade do Plano de Contingência,
a lei abrange a ampla gama de problemas associados com a prevenção,
resposta e pagamento de incidentes de poluição por hidrocarbonetos
nas águas navegáveis dos EUA e confere à Guarda Americana a função
de receber a comunicação do evento danoso, comunicar às autoridades
judiciais e fiscalização.
Quando trata da dificuldade de conter o óleo, o presente estudo se faz
de maneira muito atual, destaca-se, todavia, o Plano de Contingência
Nacional, regulado pelo Decreto nº 8.127, de 22-10-2013, que deverá
solucionar problemas de ordem técnica e preencher essa lacuna na
legislação brasileira, cuja previsão se encontra na Lei Federal nº 9.966,
de 28 de abril de 20001435, que dispõe sobre a prevenção, o controle
1435
A Lei nº 9.966 de 28 de abril de 2000 consolida os preceitos das Convenções MARPOL
73/78 e OPRC-90.
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e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional.
3.3. A conclusão nesse trecho é que a adoção de bandeiras de
conveniência não é a primeira causa de acidentes. A primeira causa de
acidentes com petroleiros e dos respectivos derrames não se deve a
fragilidades estruturais, mas sim, a erro humano, em razão das péssimas
condições de trabalho dentro das embarcações.
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21. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: A ATUAÇÃO DO
REGISTRO IMOBILIÁRIO NA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO
À MORADIA
ELLEN LARISSA FROTA DE CARVALHO
Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas
(UEA). Procuradora do Município de Manaus
FERNANDA MIRANDA FERREIRA DE MATTOS
Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).
Procuradora do Município de Manaus

1. INTRODUÇÃO
O panorama atual é de desordem urbanística. A intensa imigração para as
cidades resultou em um crescimento acelerado com concentração nas regiões
subdesenvolvidas.
No caso presente, a questão jurídica se concentra no aparente conflito
entre a garantia do direito à moradia, incluído no rol dos direitos sociais com a
Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, e o cenário de expansão
desordenada das cidades.
O Direito é, portanto, chamado a conciliar a disfunção social verificada.
A Lei n.° 11.977, de 07 de julho de 2009, elege mecanismos em busca de
conferir estabilidade às relações de indivíduos e seus imóveis. Ao dispor sobre
a regularização fundiária em área urbana busca a modificação desse panorama,
propondo uma política habitacional inclusiva, estabelecendo condições e
instrumentos especiais para regularização.
Nos termos do seu artigo 46, a regularização fundiária é um conjunto de
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização
de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a
garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais
da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Dispondo sobre um processo administrativo de regularização, a lei
conferiu grande importância ao registrador imobiliário, sendo este responsável
por várias etapas procedimentais.
Serviço público delegado, o tema visa abordar a importância da atividade
notarial e registral não apenas como uma atividade administrativa e burocrática
descentralizada pelo Estado, mas como instrumento indispensável no exercício
pleno de direitos e garantias constitucionalmente assegurados.
Mais que a publicidade, autenticidade, segurança jurídica e eficácia
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de atos jurídicos, o Direito Registral, especificamente o Registro de Imóveis é
convocado a cumprir sua função social, promovendo um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil: a dignidade da pessoa humana.
2. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E O DIREITO À MORADIA
Elencado no rol constitucional dos direitos fundamentais, especificamente
no artigo 5°, XXII, o direito de propriedade deixa de ser revestido do caráter
absolutista que lhe conferia a natureza jurídica de direito subjetivo do proprietário,
para ter seu exercício condicionado ao bem-estar da coletividade. Esse aspecto
social que é inserido como exigência da concretização desse direito é o que se
denominou de função social da propriedade.
O conceito de função social tem origem na teoria de Leon Duguit que
agrega a perspectiva sociológica à análise da propriedade privada. Duguit passa
a considerar as mutações sociais e as necessidades e aspirações que surgem
cotidianamente em sociedade. O Direito deve passar a considerar que cada
indivíduo tem uma função a cumprir.1436
Ainda Rochelle Jelineck sintetiza o pensamento do Autor:
Ao sustentar a transformação geral da concepção jurídica da
propriedade, que deixa de ser um direito subjetivo do proprietário
para converter-se em função social do possuidor da riqueza,
Leon Duguit parte da premissa de que a propriedade é uma
instituição jurídica que, como qualquer outra, formou-se para
responder a uma necessidade econômica, e estas necessidades,
transformando-se em necessidades sociais, transformam a
propriedade em função social, considerando a interdependência
dos elementos sociais. 1437

Acerca dessa indispensável adequação da propriedade ao bem comum,
o Superior Tribunal Federal assim se manifestou na ADI 2.213-MC:
O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento
racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos
recursos naturais disponíveis a preservação do meio ambiente
constituem elementos da realização da função social da
propriedade.1438

Nas palavras de Fernanda Mattos,
Ao impor ao exercício do direito de propriedade o necessário
atendimento de sua função social, o Estado Moderno demonstra
1436 JELLINECK, Rochelle. O princípio da função social da propriedade e sua repercussão
sobre o sistema do Código Civil. Porto Alegre, 2006. Disponível em <http:// www.mprs.mp.br/
areas/urbanistico/arquivos/rochelle.pdf>. Acesso em 20 ago. 2014.p.10-12.
1437 Ibid.p.11
1438 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI-MC 2.213/DF,Partido do Trabalhadores -PT e
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agrciultura. Rel. Ministro Celso de Mello. tribunal
Pleno, julgado em 04/04/2002, DJ 23/04/2004.
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uma nítida preocupação de delineá-lo não mais apenas à luz dos
interesses individuais, mesclando-a com os interesses sociais,
que o próprio Estado impende perseguir.
(...)
A propriedade, portanto, torna-se importante elemento a ser
considerado pelo Poder Público Municipal na execução de
sua política urbano-ambiental, e a regulação de seu uso um
instrumento colocado à disposição do gestor em prol do bem
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos.1439

Mais do que a função social da propriedade, a Constituição Federal
consagrou em seu artigo 182 a função social das cidades. O ideal de cidade
sustentável concebido pelo Estatuto da Cidade, Lei n° 10.254/2001, abrange
o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a
presente e para as futuras gerações.
Sendo a propriedade interpretada sob a ótica social, passa a existir
uma correlação entre o referido direito fundamental e outros de importância
equivalente ou preponderante, entre eles o direito à moradia, direito social
insculpido no artigo 6°.
O direito à moradia é consectário de um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil: a dignidade da pessoa humana. No entanto, convivemos
com um panorama desanimador nesse aspecto, visto que em nosso país apenas
um número reduzido de habitantes desfruta desse direito em sua plenitude.
A realidade fática contrapõe-se ao conceito legal de cidade sustentável.
O que é comum aos olhos são cidades que surgem e crescem sem que se
conceda ao indivíduo qualquer desses direitos. Nesse cenário, dois direitos se
contrapõem: o do proprietário que, omisso, não conferiu a sua propriedade a
função social dele exigida e o possuidor que atribuiu finalidade econômica a este
bem, com vistas à concretização de seu direito a uma vida digna.
Nesse aspecto, a posse também teria uma função social?
3. A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E AS OCUPAÇÕES COLETIVAS
Segundo Pércio Brasil
O censo do IBGE revelou que em 2010 o Brasil contava com
6.329 favelas, espalhadas por 323 Municípios, onde residem
3,2 milhões de famílias ou 11,4 milhões de pessoas. Para ele, o
número indica que o país pode até estar reduzindo a pobreza por
meio de programas governamentais, mas está longe de terminar

1439
MATTOS, Fernanda Miranda Ferreira de. Estudo de impacto de vizinhança e a busca pela
sustentabilidade dos espaços urbanos. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do
Amazonas, Manaus: v. 11, n.1, p. 133-160, jan/jun 2010.
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com o problema habitacional.1440

Acerca da questão, Edésio Fernandes leciona:
Esses fatores têm diretamente a ver com a maneira excludente
como os governos, sobretudo na esfera municipal, têm organizado
seus territórios e formulado políticas habitacionais e políticas
urbanas sempre dissociadas da estrutura fundiária. De modo
geral, não há nas cidades brasileiras política de ordenamento
territorial que criem condições adequadas de acesso regular ao
solo urbano com serviços e equipamentos para grande parte
da população. As leis urbanísticas são na sua maioria elitistas e
tecnocráticas, especialmente na esfera municipal, determinando
valores absurdos de preços de terrenos e construções, e não
reservando espaço para os pobres nas áreas centrais dotadas
de infraestrutura e serviços. Isso tem sido agravado pela
concentração desigual de serviços e equipamentos em poucas
áreas das cidades...1441

Distinta da função social da propriedade, a função social da posse não
encontra correspondente no Código Civil. Chaves e Rosenvald enxergam nela
dois aspectos: a sanção à conduta ilegítima de um proprietário que não é solidário
perante a coletividade e o estímulo ao direito à moradia como direito fundamental
de índole existencial, à luz do princípio da dignidade humana.1442
Tratando sobre o tema, Chaves e Rosenvald ainda ponderam:
Não é mais possível compartilharmos das concepções de
Savigny e Ihering, apesar do mérito de ambas em procurar um
fundamento autônomo para a proteção possessória. A posse
não é protegida em razão da proibição à violência; pelo contrário,
por se proteger a posse é que se evita a violência. Aliás, toda
a ordem jurídica em sua essência deseja evitar a violência, não
se trata de uma peculiaridade capaz de justificar isoladamente a
tutela da posse. No mais, proteger a posse como forma de zelar
pela propriedade não passa
de uma forma de amesquinhar a posse e relegar o seu aspecto
social.1443

A posse fática, dissociada do domínio ou de uma relação obrigacional
que a legitime é a que caracteriza esse universo de ocupações irregulares que
demandam uma solução não só do Judiciário, mas uma preocupação do próprio
1440 ALVARES, Pércio Brasil. Regularização fundiária no registro de imóveis. Espírito Santo,
2010. Disponível em: <http://esdm.com.br/include%5CdownloadSA.asp?file...592012180848...>.
Acesso em 15 set. 2014.
1441 FERNANDES, Edésio. Desafios da regularização fundiária de assentamentos informais
consolidados em áreas urbanas. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, Belo Horizonte:
n. 49, ano 9, p. 34-35, jan./fev. 2010.
1442 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais.
8ed. Salvador: Juspodivm, p. 78, 2012.
1443 Ibid. p.73
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legislador. Afinal, as leis devem ser capazes de corrigir distorções e promover
igualdades. A cautela, no entanto, está em solucionar questões consolidadas,
sem incentivar a ilicitude do esbulho.
O Direito, portanto, é compelido a criar estratégias, soluções para
propiciar a redução da desigualdade no acesso à propriedade imobiliária. Laura
Varela assevera:
...o operador do direito se obriga a lidar com conflitos possessórios
de acordo com a diversidade dos padrões valorativos de cada
caso, tendo-se como vetor de ponderação de tais lides a proteção
à dignidade dos diversos sujeitos possuidores e na valorização
dos efeitos da posse per se e não em função do direito de
propriedade.1444

Antes da edição da Lei n° 11.977/09 que regulamenta o programa
habitacional do Governo Federal denominado “Minha Casa Minha Vida” e que
é o marco regulatório deste trabalho, o legislador brasileiro já havia buscado
alternativas para solução desse impasse. O Código Civil de 2002 trouxe
importantes inovações como a desapropriação judicial indireta, a redução do
prazo aquisitivo da usucapião, extinção do instituto da exceção da propriedade e a
aquisição compulsória da propriedade, tendo todos eles como enfoque a função
social da posse. Além disso, o Estatuto da Cidade já trazia a concessão de uso
especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, zonas especiais
de interesse social, assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e
grupos sociais menos favorecidos.
Apesar de todos os avanços, a posse prolongada apta a gerar a formação
do título de propriedade ainda dependia de declaração do Poder Judiciário dentro
de ação de usucapião.
No entanto, um novo procedimento, mais célere e simplificado, surge
em 2009 e representa um avanço em termos de política pública e instrumento
jurídico de relevância social. A lei n.° 11.977/2009 passa a admitir a usucapião
administrativa, na qual a aquisição da propriedade se concretiza quando findo o
processo de regularização fundiária.

4. A LEI 11.977/2009: UMA PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA
DOS ASSENTAMENTOS INFORMAIS

O artigo 1245 do Código Civil, ao dispor que a aquisição da propriedade,
por ato inter vivos, somente se concretiza com o registro, adotou o sistema
romano. Segundo Chaves e Rosenvald o registro é, na verdade, a segunda
fase, denominada real, de um ato complexo que tem sua origem em uma
relação obrigacional, quando concluído o negócio jurídico da compra e venda
1444
VARELA, Laura Beck. A tutela da posse entre abstração e autonomia. In: MARTINSCOSTA, Judith (org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.
809, 2002.
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e a transmissão da escritura. 1445 Somente com o registro há a conversão do
credor em proprietário. Nessa perspectiva de que somente se torna dono aquele
que detém o registro, o Direito Registral assume destacada importância nesse
processo de regularização fundiária.
Chaves e Rosenvald descrevem esse papel social assumido pelo registro:
O registro imobiliário é o guardião jurídico da propriedade privada
e, por conseguinte das liberdades civis, desenvolvendo uma
atividade instrumental direcionada ao respaldo do princípio da
segurança jurídica. Afinal, apenas um direito de propriedade bem
definido e seguro é capaz de atrair recursos e gerar bem-estar
social. Quanto mais eficiente o sistema registral, mais ampla
se faz a circulação de riquezas e crescimento econômico do
Estado.1446

A lei federal que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida –
PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas
urbanas pode ser examinada sob duas óticas, de alcances restritos ou abrangentes.
Na perspectiva de Alvares, a lei pode ser considerada limitadamente como
política pública, que tem como missão solucionar o crítico passivo habitacional
brasileiro, apresentando uma solução jurídica para as ocupações irregulares
e a ausência de títulos de propriedade. Em uma visão ampla, a regularização
alcançaria aspectos ambientais, urbanísticos e sociais, podendo ter eficácia
preventiva, à medida que coibiria a clandestinidade, ao oferecer mecanismos
legais e acessíveis de aquisição de habitação. 1447
Dentre os objetivos da regularização fundiária, o artigo 46 da lei destaca a
garantia do direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais
da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Tais ideais de igualdade serão alcançados, segundo a lei, com a regularização
de assentamentos irregulares e seus ocupantes, por meio de um conjunto de
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais.
A lei prevê duas hipóteses de regularização fundiária. A de interesse
social refere-se aos assentamentos irregulares ocupados, predominantemente,
por população de baixa renda, nos casos: em que esteja ocupada, de forma mansa
e pacífica, há, pelo menos, 5 anos; de imóveis situados em ZEIS; ou de áreas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse
para implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social. E de
interesse específico aquela em que não está caracterizado o interesse social.
Na primeira hipótese, a lei inovou mais ainda ao admitir, caso configurada
a hipótese de interesse social, que ela se dê inclusive em áreas de preservação
permanente ocupadas até o ano de 2007 e inseridas em área urbana consolidada,
1445
1446
1447

Op.cit.p364- 365
Op.cit.p.369
Op.cit.p.10
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desde que o estudo técnico comprove que tal intervenção implica melhoria das
condições ambientais (art. 54, § 1º).
A lei inclui no ordenamento jurídico mais uma modalidade de intervenção
do Poder Público na propriedade, incluindo ainda como legitimados os
beneficiários e a sociedade civil organizada que demonstre a pertinência temática
na regularização dessa parcela da cidade que sobrevive na informalidade. No caso
dos demais legitimados, deve haver também o interesse público conjugado.
Aos Municípios foi ainda conferida a faculdade de criar procedimento
próprio, em observância as suas peculiaridades locais. Trata-se de faculdade,
podendo ser a lei federal aplicada diretamente sem tal regulamentação municipal.
A regularização fundiária depende de prévia análise e aprovação, pelo
Município, de um projeto de regularização. Essa aprovação municipal corresponde
ao licenciamento ambiental e urbanístico do projeto, desde que o Município tenha
conselho de meio ambiente e órgão ambiental capacitado.
Nos termos do artigo 54, o projeto de regularização fundiária de
interesse social deverá definir padrões urbanísticos e ambientais de acordo com
as características da área e da ocupação, além de identificar os lotes, as vias de
circulação e as áreas destinadas a uso público.
Quanto às áreas de uso público, a lei avança de tal modo que cria exceção
até mesmo na Lei n.° 6.766/79 e legislações municipais de parcelamento, ao
admitir que nos assentamentos consolidados anteriormente a 8 de julho de 2009
(data de sua publicação), o Município poderá autorizar a redução de percentual
de áreas destinadas ao uso público e da área mínima dos lotes.
Quanto à implantação do sistema viário e da infraestrutura básica, nos
casos de interesse social, estas serão de obrigação do Poder Público, diretamente
ou por meio de seus concessionários ou permissionários, ainda que promovida
pelos demais legitimados.
Assim, o acesso ao título hábil ao Fólio Real deverá ser precedido de uma
verdadeira ordenação daquele espaço territorial.
Para os casos de interesse específico, inexiste a possibilidade de
intervenção em área de preservação permanente, devendo ser observada as
restrições previstas na legislação ambiental. Poderá ser exigido pela autoridade
licenciadora a contrapartida e compensações urbanísticas e ambientais.
Competirá, ainda, à autoridade licenciadora definir, nessa modalidade de
regularização, as responsabilidades relativas à implantação do sistema viário, da
infraestrutura básica, dos equipamentos comunitários e das eventuais medidas
de mitigação e compensação. Tais responsabilidades poderão ser compartilhadas
com os beneficiários da regularização, após analisados os investimentos em
infraestrutura e equipamentos comunitários já realizados pelos moradores e o
poder aquisitivo da população beneficiada.
Além do interesse social e do interesse específico, a lei prevê a
regularização fundiária para as glebas parceladas antes do advento da Lei n°
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6.766/1979. Nos termos do artigo 71, os referidos loteamentos que não tenham
obtido o respectivo registro de parcelamento perante o Registro Imobiliário
poderão ter sua situação regularizada desde que implantados e integrados à
cidade.
5. A PARTICIPAÇÃO DO REGISTRADOR NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO
No processo de regularização fundiária é imperativo o respeito, pelos
órgãos e agentes envolvidos, aos princípios e regras registrais previstos no
ordenamento.
O Registrador Imobiliário participa nesse processo de regularização como
importante auxiliar a garantir o alcance de seu objetivo final. Responsável pela
qualificação dos futuros títulos que serão apresentados para registro na etapa
final de todo o processo, é o Registrador Imobiliário quem avaliza e confirma a
validade de todo o processo. Se os documentos que lhe forem apresentados não
forem aptos, o processo de regularização não conferirá os direitos que motivaram
sua deflagração.
A primeira tarefa que a lei atribuiu ao registro de imóveis é a verificação
da situação jurídica do bem objeto de todo o processo, tanto para a regularização
de interesse específico quanto para a de interesse social.
Ribeiro destaca a importância dessa atividade preliminar:
E, para que isso ocorra, ou seja, para que se obtenha êxito em
um projeto de regularização fundiária, é imprescindível a prévia
identificação da área atingida por tal conjunto de medidas,
com o exato conhecimento de seu perímetro, confrontações e
titularidades, o que deverá ser observado em todas as fases do
empreendimento.1448

Nos casos da regularização fundiária de interesse social esse exame
minucioso acerca da situação do bem imóvel encontra-se detalhado na própria
lei, quando no artigo 56 e seguintes descreve o procedimento do auto de
demarcação urbanística. Trata-se, de acordo com conceito do artigo 47 da Lei
n° 11.977 de 2009 do procedimento administrativo pelo qual o poder público, no
âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio
público ou privado, definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com
a finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das
respectivas posses.
Instruído com a documentação elencada no artigo 56 da referida lei, ao
oficial de registro cumpre proceder às buscas para identificação do proprietário

1448
RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Aspectos registrários da regularização fundiária: interfaces
entre o direito notarial e registral e a regularização fundiária. In: NALINI, José Renato; LEVY,
Wilson (coord.). Regularização fundiária de acordo com a Lei 12.651/2012. Rio de Janeiro:
Forense, p.249, 2013.
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da área a ser regularizada e de matrículas ou transcrições que a tenham por
objeto.
A segunda tarefa constitui na notificação, pelo oficial do registro de
imóveis, do proprietário e confrontantes da área demarcada, pessoalmente ou por
via postal, para, querendo, apresentarem, no prazo de quinze dias, impugnação
à averbação da demarcação urbanística. Se o proprietário e confrontantes não
forem localizados, o Poder Público responsável pela demarcação deverá promover
a notificação por edital.
Decorrido o prazo sem impugnação, a demarcação será averbada nas
matrículas objeto da regularização.
Em caso de ser apresentada impugnação, o oficial de registro notificará
o Poder Público para manifestação em sessenta dias. Se a impugnação incidir
apenas sobre parcela da área, a demarcação prosseguirá em relação à parte
incontroversa.
A lei atribui ao oficial de registro, nesta fase, o papel de mediador, ao
impor a ele o dever de promover a tentativa de acordo entre o impugnante e o
Poder Público. Não havendo acordo, a demarcação será encerrada, facultado ao
Poder Público ingressar com medidas judiciais.
Encerrada a terceira fase, é averbada a demarcação urbanística e o Poder
Público deverá elaborar o projeto de regularização.
Caso não exista matrícula, compete ao registrador sua abertura, seja
para toda a área ou para cada uma das parcelas a ser regularizada.
Após o registro do parcelamento, o Poder Público concederá título de
legitimação de posse aos ocupantes cadastrados, que constituirá direito em
favor do detentor da posse direta para fins de moradia. A legitimação é título
precário, que somente se converterá em título de propriedade após cinco anos
do registro, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183
da Constituição Federal. A conversão em propriedade constitui última tarefa
cumprida pelo registrador nesse processo de regularização.
Acerca da comprovação do transcurso do prazo quinquenal ao Registrador
de Imóveis, Paiva assevera:
a) A prova deve ser feita, de preferência, com base em
documentos, perante o Oficial do RI.
b) Se a posse só puder ser provada através de testemunhas,
deverá ser produzida por meio de escritura pública de justificação
de posse.
c) A prova também poderá ser produzida pelo Poder Público,
com base em seus registros administrativos, que demonstrem
a implementação do prazo de 5 anos.1449
1449
PAIVA, João Pedro Lamana. Regularização fundiária e o registro de imóveis (2010).
Disponível em: <http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos>. Acesso em 20 abr. 2014.
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Dispõe o artigo 68 sobre a gratuidade das custas e emolumentos
para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e
de sua conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da
regularização fundiária de interesse social.
Além de todo seu envolvimento no processo de lavratura do auto de
demarcação, Alvares enfatiza e exemplifica outra atuação importante do Registro
Imobiliário:
Além disso, o Registrador imobiliário poderá auxiliar os que o
procuram, INDICANDO O CAMINHO MAIS EFICIENTE, como
por exemplo:
_ Regularização de uma área particular _ ZEIS, desapropriação para
fins de interesse social, desapropriação para fins de loteamentos
populares, usucapião coletiva, usucapião administrativa,
regularização do parcelamento.
_ Regularização de área pública_ Concessão de direito à moradia,
instituição de ZEIS.1450

Destaca-se aqui a importância do registrador como profissional do Direito,
apto a examinar o caso concreto e aplicar a ele a melhor solução jurídica dentre
as opções que lhe são conferidas pela legislação vigente.
Algumas Corregedorias de Justiça Estaduais criaram provimentos, buscando
regulamentar os procedimentos de registro relacionados à regularização
fundiária. A Corregedoria do Estado de São Paulo editou o Provimento n.°
21/2013, a de Mato Grosso o Provimento n.° 68/2014, Pará possui o Provimento
n.° 3/2014, Maranhão o Provimento n.° 18/2013 e Rio Grande do Sul o
Provimento n.° 21/2011.
A análise de tais provimentos e eventuais comparações acerca dos
procedimentos adotados nos diferentes Estados, não serão objeto do presente
trabalho. No entanto, é importante enfatizar que todos os atos normativos têm
como objetivo atender a ratio da Lei n.°11.977/2009, permitindo que por meio
de um procedimento exclusivamente administrativo a cidade se reorganize,
regularizando-se os assentamentos e a situação dos seus ocupantes,
garantindo, por fim, o direito social à moradia. Nesse sentido, Aghiarian conclui:
Como visto, a nova lei se destina a estimular a forma de ocupação
em critérios mais objetivos e, por sua vez, mais razoáveis,
voltada, no mais das vezes, não apenas para o próprio interesse
do Estado, mas também a empreender uma política social e
econômica.1451

1450
Op.cit.p. 5
1451
AGHIARIAN, Hércules. Aspectos sociais e registrais da ocupação – um novo encargo
para o registrador imobiliário. In: TUTIKIAN, Cláudia Fonseca; TIMM, Luciano Benetti; PAIVA, João
Pedro Lamana (org.). Novo direito mobiliário e registral. São Paulo: Quartier Latin, p. 409, 2010.
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6. ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO REGISTRAL PROMOVIDA PELA LEI N°
11.977/2009
Além de incluir a demarcação urbanística para fins de regularização
fundiária e a legitimação de posse entre os instrumentos de política urbana do
Estatuto da Cidade, nas disposições finais, a lei consigna alterações pontuais em
diplomas normativos que tratam da matéria de registro de imóveis.
A primeira delas, trazida pelo artigo 74, incluiu o §4° ao artigo 15 do
Decreto-lei n.° 3365 de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade
pública: “A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis
competente.”
Em seu artigo 76, a Lei n° 11.977/2009 altera a Lei de Registros Públicos,
Lei n° 6015 de 1973.
Foi incluído um parágrafo único ao artigo 17: “O acesso ou envio de
informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio da rede
mundial de computadores (internet) deverão ser assinados com uso de certificado
digital, que atenderá os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
– ICP”.
A legitimação da posse foi acrescentada ao inciso I do artigo 167, entre os
registros que serão feitos no Registro de Imóveis. Entre as averbações elencadas
no inciso II, a nova lei inseriu o auto de demarcação urbanística.
Entre os documentos admitidos para o registro, a Lei acresceu no
inciso V do artigo 221, “contratos ou termos administrativos, assinados com
a União, Estados, Municípios ou o Distrito Federal, no âmbito de programas
de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social,
dispensado o reconhecimento de firma”.
Por fim, a lei de 2009 conferiu nova redação ao artigo 237-A da Lei de
Registros Públicos, consignando novas regras acerca dos emolumentos:
Art. 237-A. Após o registro do parcelamento do solo ou da
incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se,
as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador
ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais
negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão
realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das
matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas.
§ 1o Para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as
averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico
ou negócio jurídico e realizados com base no caput serão
considerados como ato de registro único, não importando a
quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos
intermediários existentes.
§ 2o Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do
solo ou de incorporação imobiliária, o registrador deverá observar
o prazo máximo de 15 (quinze) dias para o fornecimento do
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número do registro ao interessado ou a indicação das pendências
a serem satisfeitas para sua efetivação.

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS
7.1. Os assentamentos informais refletem um processo histórico desigual de
desenvolvimento econômico e uma política deficitária de habitação para a
população de baixa renda. À margem das escrituras públicas e das matrículas
de registro de imóveis, grande parte da população vive na informalidade, em
ocupações irregulares, áreas de risco e parcelamentos clandestinos.
7.2.Tais situações consolidadas precisam ser regularizadas para proporcionar
à população o direito social à moradia. Os residentes nestes locais vivem em
situação de insegurança, não têm título de propriedade e, muitas vezes, não
contam com serviços públicos básicos.
7.3. A lei n° 11.977/2009 veio com uma proposta de mudança do paradigma
habitacional atual, intencionando conciliar a plenitude do exercício da cidadania
e dignidade humana (arts. 1º, III e 170, CF) a uma política urbana consistente. A
regularização fundiária, por sua vez, exige uma atuação registral eficaz, a fim de
alcançar a segurança jurídica e a paz social.
7.4. Dispondo sobre um processo eminentemente administrativo, a lei conferiu
grande importância ao registrador imobiliário, sendo este responsável por várias
etapas do processo de regularização.
7.5. O Direito Registral deve agir de forma a recepcionar o fato social, afastando do
indivíduo a mácula da ilegalidade e da clandestinidade. A concretização da norma
jurídica é alcançada com o efetivo registro do imóvel, pois por meio dele será
possível a regularização jurídica compreendida no processo, já que é por meio
do Registro Imobiliário que se vai processar a adequada titulação da propriedade
imobiliária.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como tema central o estudo sobre os consórcios
públicos e sua relação com o desenvolvimento territorial sustentável. A atual
Constituição Federal, deflagrou um processo de descentralização políticoadministrativa baseado na intenção de ampliar a autonomia política e fiscal
dos municípios, momento em que estes passaram a assumir novas funções
de planejamento e gestão, ampliando prerrogativas e responsabilidades dos
poderes e das organizações locais. As novas competências adquiridas nesse
processo de descentralização de políticas públicas levaram a busca de novos
arranjos institucionais. Entre os quais, destacam-se os Consórcios Públicos
Intermunicipais, tal como parcerias efetivas entre municípios na busca de
interesses comuns, fomentando diversas políticas públicas.
Tendo em vista essas primeiras considerações, o estudo dos consórcios
públicos no ordenamento jurídico brasileiro frente ao desenvolvimento territorial
sustentável pretende demonstrar suas possibilidades de atuação tanto na
dimensão sociopolítica, como na otimização de recursos financeiros aliados à
preservação de recursos ambientais.
Para tal utilizou-se da técnica do referente, da pesquisa bibliográfica,
e pesquisa documental na análise dos protocolos de intenções de consórcios
públicos intermunicipais catarinenses atuantes nas mais diversas temáticas, e,
como método de pesquisa, o indutivo.
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1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Tanto a questão regional como os consórcios públicos permeiam a política
nacional desde o século XIX1452 época em que foi criada a Comissão Imperial para
resolver o problema nordestino da seca. Segundo a Confederação Nacional dos
Municípios – CNM, os consórcios públicos surgiram como contratos celebrados
entre municípios que deveriam ser sabatinados pelo Estado1453. A Constituição de
1937 permitia aos Municípios da mesma região se agruparem para a instalação,
exploração e administração de serviços públicos comuns. O agrupamento,
depois de constituído, seria dotado de personalidade jurídica limitada a seus
fins e era competência dos Estados as condições e regulação de constituição e
administração de tais agrupamentos1454.
A partir de 1945, o sistema federativo de organização do território
nacional consolidou-se, iniciando nesse período a ideia de cooperação federativa
colocando o Estado a frente das questões relacionadas ao desenvolvimento
regional e nacional. Dessa construção surgiu Banco de Desenvolvimento Regional
de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), fundado em 1961 como autarquia
interfederativa dos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul1455.
A Constituição de 1967, estabelecida no regime militar, centralizou os
poderes na União, comprometendo a autonomia política e financeira dos estados.
A administração dos Estados e Municípios ficou restringida, fazendo surgir os
consórcios administrativos, considerados como pactos de colaboração, sem
personalidade jurídica1456, portanto sem exercício de direitos e deveres em nome
próprio, necessitando de outra entidade para ser administrado.
A partir da Constituição Federal de 19881457, com a redemocratização
do país, e aliado ao princípio federativo proposto, procurou-se promover o
desenvolvimento territorial garantido o desenvolvimento local e regional, na
busca de redução das desigualdades regionais.1458 E para a construção de uma
sociedade mais justa e solidária, o estabelecimento de normas jurídicas para
a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar em âmbito local
ou nacional.1459 Nesse contexto de coesão social e econômica do país surgiram
exemplos de desenvolvimento territorial: Desenvolvimento Local Integrado e
1452 BRASIL. I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Documento de Referência.
Brasília. Secretaria de Desenvolvimento Regional 2012. p.15
1453 RIBEIRO, Wladimir Antônio. Cooperação Federativa e a Lei de Consórcios Públicos.
Brasília. CNM: 2007, p. 19.
1454 BRASIL. Art. 29. Constituição Federal de 10 de novembro de 1937.
1455 RIBEIRO, Wladimir Antônio. Cooperação Federativa e a Lei de Consórcios Públicos. p. 15
1456 RIBEIRO, Wladimir Antônio. Cooperação Federativa e a Lei de Consórcios Públicos. p. 19
1457 Doravante denominada CRFB/88.
1458 Art. 3º da Constituição Federal de 1988.
1459 Art. 23 da Constituição Federal de 1988.

572

573

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

Sustentável – DLIS, Comitês de bacias hidrográficas, territórios rurais e territórios
de cidadania, arranjos produtivos locais.1460
A Emenda Constitucional nº 19/1998 deu nova redação do art. 241 da
CRFB/88, incumbindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
disciplinar, por meio de lei, os consórcios públicos e convênios de cooperação
entre os entes federados. Autorizou a gestão associada de serviços públicos,
inclusive transferência total ou parcial de encargos, serviços, recursos humanos
e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.
Para disciplinar o art. 241 da CRFB/88, foi sancionada a Lei nº 11.107, de
20051461, fruto do projeto de Lei nº 3.884/04, estabelecendo normas gerais para
a contratação de Consórcios Públicos, em uma estratégia de fortalecimento da
federação brasileira, inovando em nosso ordenamento jurídico como instrumento
de cooperação federativa. A nova lei pretendeu aprimorar o desenho institucional,
dinamizando a articulação e coordenação intragovernamental de forma gerencial
e fiscal. Possibilitou a elaboração de uma agenda, trazendo segurança jurídica
e possibilidade de planejamento e atuação de médio e longo prazo para os
acordos de cooperação federativa, possibilitando a integração regional para a
organização, planejamento e execução de políticas públicas de interesse comum
e de responsabilidade compartilhada dos três níveis federativos1462.
2. CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSÓRCIOS
O Decreto nº 6017 de 17 de janeiro de 20071463, veio a regulamentar
a Lei dos Consórcios Públicos, definindo-os como pessoa jurídica formada
exclusivamente por entes da federação, para estabelecer relações de cooperação
federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída
como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza
autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos1464.
Com isso passou a existir no território nacional três tipos de consórcios
no âmbito na Administração Pública: os consórcios administrativos, consórcios
públicos de direito privado e os consórcios públicos de direito público
(associação pública)1465. MEIRELES apud DI PIETRO1466 considera os consórcios
1460 BRASIL. I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Documento de Referência.
p. 12
1461 Doravante denominada Lei dos Consórcios Públicos.
1462 Exposição de motivos nº 18 do projeto de Lei 3.884/2004 que institui normas gerais
de contratos para a constituição de consórcios públicos, bem como de contratos de programa
para a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada e dá outras providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/EXPMOTIV/EMI/2004/18CIVILSCPAIMSMIMCIDMF.htm. Acesso em 22.09.2013
1463 Doravante denominado Dec. 6017/2007.
1464 Art. 2o ,inciso I do Dec. 6017/2007.
1465 RIBEIRO, Wladimir Antônio. Cooperação Federativa e a Lei de Consórcios Públicos. p.21.
1466 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
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administrativos como aqueles criados anteriormente à Lei dos Consórcios
Públicos, não assumindo personalidade jurídica, sem capacidade de assumir
direitos e obrigações em nome próprio. Os consórcios públicos de direito privado
constituem-se em associações ou fundações, regidas pelo direito privado, sem
fins lucrativos e que não podem exercer poder de polícia sobre os demais
particulares1467. O consórcio público, formalizado com personalidade jurídica de
direito público é associação pública, de natureza autárquica, atendendo ao regime
jurídico das autarquias1468.
Com a regulamentação da lei, a União passou a celebrar convênios
somente com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública
ou que para essa forma tenham se convertido1469 e possibilitou aos de natureza
jurídica privada, serem convertidos em consórcios públicos de direito público.
Aos consórcios instituídos por contrato de natureza associativa pública exigese que sejam subscritos através de Protocolo de Intenções1470, contrato liminar,
que após ratificação pelo poder legislativo do ente consorciado converte-se em
Contrato de Consórcio Público originando direitos e deveres do ente federado
em face do consórcio público e demais consorciados1471.
O procedimento de constituição de um consórcio público é composto
de várias etapas (anexo 1). Por tratar-se de um contrato, como tal depende
de manifestação clara da vontade das partes1472, que identificam objetivos e
interesses comuns, para então subscreverem ao protocolo de intenções, que,
por ser um contrato essencialmente público, a manifestação depende de vontade
política e também de viabilidade técnica. Por ser instituído como pessoa jurídica
de direito público, não pode o consórcio constituir-se apenas pela celebração de
um contrato, por isso o protocolo de intenções, onde que as condições ficam
definidas para submissão à aprovação legislativa1473. O consórcio é instituído
após um número mínimo de entes federados ratificar o Protoloco de intenções
nas câmaras legislativas, normalmente este número mínimo de ratificações esta
disposto no Protocolo de Intenções.
O protocolo de intenções precisa conter itens mínimos, tal como
dispõe o art. 5º do Dec. 6017/2007, portanto caberá estabelecer a denominação;
finalidade; prazo de duração; sede do consórcio; a identificação dos entes da
federação consorciados; a indicação da área de atuação do consórcio; a previsão
de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito
privado sem fins econômicos; os critérios para representação dos entes da
p. 535
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p. 535-536.
Art. 41 Dec. 6017/2007.
Art. 30 Dec. 6017/2007.
GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 16 ed. São Paulo: Saraiva. 2011. p. 404.
Arts. 2º inciso III e 4º do Del 6017/2007.
Art. 215, § 1º, inciso IV do Código Civil de 2002.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p. 541.
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federação consorciados perante outras esferas de governo; as normas de
convocação e funcionamento da assembleia geral para elaboração, aprovação e
modificação dos estatutos do consórcio público; a previsão de que a assembleia
geral é a instância máxima do consórcio público; o número de votos para as
suas deliberações; a forma de eleição e a duração do mandato1474; o número, as
formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos; as condições
para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria por
força de gestão associada1475.
Para autorizar a gestão associada de serviços públicos, as competências
devem estar explícitas, principalmente quanto às responsabilidades transferidas
para o consórcio público. Os serviços públicos objeto da gestão associada e a
área em que serão prestados, a autorização para licitar ou outorgar concessão,
permissão ou autorização da prestação dos serviços, as condições a que deve
obedecer ao contrato de programa1476
No caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços
por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados, os critérios
técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como
para seu reajuste ou revisão deverão também constar no protocolo de intenções.
Faz ainda necessário constar o direito de qualquer dos contratantes, quando
adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas
do contrato de consórcio público1477.
Outras cláusulas podem ser inseridas no protocolo de intenções para
atender as peculiaridades do objeto, a execução dos serviços ou obras e direitos
e deveres dos consorciados. Após a elaboração, o protocolo de intenções
necessita ser publicado em imprensa oficial1478.
O protocolo de intenções, depois de subscrito pelos representantes
legais dos entes da Federação interessados, deverá ser ratificado pelo poder
legislativo de cada ente que pretende consorciar-se. Se a ratificação não ocorrer
dentro de dois anos contados a partir de data de subscrição, após este prazo, a
ratificação dependerá da homologação dos demais subscritores e se o consórcio
já estiver constituído, a decisão será da assembleia geral do consórcio público.
Será dispensada a ratificação caso o ente da Federação antes de subscrever
ao protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio
público1479.
A área de atuação do consórcio público compreende exclusivamente aos
territórios dos entes consorciados conforme estabelecido no art. 3, inciso II do
1474
O representante legal do consórcio público obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder
Executivo de ente da Federação consorciado, art. 4º, inciso VIII do Dec. 6017/2007.
1475
Art. 4º da Lei dos Consórcios Públicos.
1476
Art. 4º, inciso XII do Dec. 6017/2007.
1477
Art. 4º da Lei dos Consórcios Públicos.
1478
GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. p. 406.
1479
Art. 6º, §§ 5º e 7º do Dec. 6017/2007.
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Del. 6017/2007 e que tenham ratificado por lei o protocolo de intenções.
O consórcio público se operacionaliza através dos contratos de programa
e contratos de rateio. Para as obrigações que tenham por objeto a prestação de
serviços públicos por meio de gestão associada ou a transferência total ou parcial
de tais serviços, encargos, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos
mesmos, os entes deverão celebrar contrato de programa14801481. Incorre em
improbidade administrativa, o representante do ente federado que celebrar
contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços
públicos por meio de cooperação federativa sem a celebração de contrato de
programa, ou sem que sejam observadas outras formalidades previstas em
lei1482. O contrato de programa poderá continuar vigente mesmo quando extinto
o Contrato de Consórcio Público ou o Convênio de Cooperação1483 que autorizou
a gestão associada de serviços públicos. O contrato de programa, entre o
consórcio e o ente federado consorciado será automaticamente extinto no caso
de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da federação
que autorizou a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio
público ou de convênio de cooperação1484.
Os recursos financeiros somente poderão ser entregues ao consórcio
público mediante Contrato de Rateio, estabelecido pelos entes consorciados,
o qual definirá regras e critérios de participação do ente contratante junto ao
consórcio, para os repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar
o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo consórcio em
consonância com o definido no contrato de programa formalizado, respeitando a
vigência das dotações que o suportam, não podendo os recursos serem aplicados
em despesas genéricas1485. Os entes consorciados devem prever em legislação
orçamentária dotação suficiente para suprir com as obrigações contraídas, se
não, constitui-se ato de improbidade administrativa1486.
O controle interno dos consórcios públicos é exercido através das
deliberações da assembleia geral, órgão máximo do consórcio, composta
pelos chefes dos executivos consorciados. O controle externo das contas de
um consórcio público, relativas a um determinado exercício, será por apenas
um tribunal de contas, o qual seja competente para apreciar as contas de seu
representante legal no âmbito do ente consorciado1487.

1480 Art. 30 do Dec. 6017/2007; GASPARINI
1481 GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. p. 404.
1482 Art. 30 § 1º do Dec. 6.017/2007.
1483 Pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar a
gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei
editada por cada um deles. Art. 2º, inciso VIII Del 6017/2007.
1484 Art. 31 § 2º do Dec. 6.017/2007.
1485 Art. 13 e 15 Dec. 6017/2007.
1486 Art. 13 Dec. 6017/2007.
1487 Art. 12 e 13 § 3º Dec. 6.017/2007.
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Os entes da federação não são obrigados a consorciarem-se nem
manterem-se consorciados, podendo haver a sua retirada, quando já pertencente
ao consórcio público. A retirada do ente da federação do consórcio público
dependerá de ato formal de seu representante na assembléia geral, na forma
previamente disciplinada por lei, não prejudicando as obrigações já constituídas
entre o consorciado que se retira e o consórcio público1488. A continuidade do
consórcio, deve estar prevista no Protocolo de Intenções, podendo subsistir o
consórcio com apenas dois entes1489.
A exclusão do ente federado do consórcio só é admissível havendo justa
causa e através de processo administrativo com direito à contraditório e ampla
defesa. É considerada, como justa causa, a ausência de dotação orçamentária
assumidas por meio de contrato de rateio. Também poderá ser excluído do
consórcio, o ente que, sem autorização dos demais consorciados, subscrever
protocolo de intenções para constituição de outro consórcio com finalidades, a
juízo da maioria da assembléia geral, iguais, assemelhadas ou incompatíveis1490.
O processo normativo de constituição e funcionamento dos consórcios
públicos possibilita que sejam constituídos para atender os mais diversos fins,
seja desenvolvendo diversos serviços públicos; como assistência técnica;
treinamento e pesquisa em desenvolvimento urbano, rural e agrário; ações e
políticas de desenvolvimento econômico, social e ambiental; execução de obras,
fornecimento de bens, compartilhamento no uso de bens e equipamentos,
entre várias outras possibilidades, respeitados os limites constitucionais e
infraconstitucionais no estabelecimento de competências de cada ente da
federação1491. Enfim os consórcios facilitam a gestão associada de serviços
públicos em prol de interesses comuns.
Apresentada a constituição, o funcionamento e as temáticas em que os
consórcios públicos podem atuar, infere-se a possibilidade dos mesmos atuarem
como instrumentos para o desenvolvimento do território que o abrange, inclusive
de forma sustentável.
3 CONSÓRCIOS PÚBLICOS E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
SUSTENTÁVEL – DTS
Para que se possa fazer a correlação entre consórcios públicos
e desenvolvimento territorial sustentável cabe resgatar primeiramente o
desenvolvimento sustentável. LÉVESQUE1492 considera o desenvolvimento
1488 Art. 25 Dec. 6.017/2007.
1489 Art. 25 § 3º do Dec. 6.017/2007.
1490 Art. 26, 27 e 28 Dec. 6.017/2007.
1491 Art. 3º Dec. 6.017/2007.
1492 LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos. In VIEIRA, Paulo
Freire. Desenvolvimento territorial sustentável no Brasil: subsídios para uma política de fomento.
Florianópolis, SC: APED, 2010. p. 163.
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sustentável uma construção social e também histórica que vem sendo elaborada
há pelo menos três décadas, a partir de movimentos sociais, entre os quais,
grupos ecológicos interessados nas questões de produção e consumo e nos
valores de vida pró-materialistas.
Em 1972, com a I Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
a questão ambiental começou a ser capilarizada. A publicação do Relatório
Brundtland e a realização da Conferência das Nações para Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento trouxeram diversas contribuições, principalmente
quanto ao conhecimento global sobre o desenvolvimento sustentável1493.
Destaca-se que neste período surgiu o ecodesenvolvimento também1494.
A Conferência de 1992, realizada no Rio de Janeiro, apresentou os
princípios do desenvolvimento sustentável: prioridade às gerações futuras,
integração ao desenvolvimento das dimensões econômica (como meio), social
(como finalidade) e ambiental (como condição)1495.
No Brasil, o desenvolvimento territorial, fora pensado de forma
local e regional,1496 apresentando-se como um novo modo de promover o
desenvolvimento de comunidades mais sustentáveis, capazes de suprir suas
necessidades imediatas, descobrindo ou despertando as vocações locais,
desenvolvendo potencialidades específicas1497, incluindo o capital social, a
educação cívica e política, cultura técnicas1498 e cooperando em intercâmbio
externo, aproveitando as vantagens locais, aproveitando o trabalho em rede. O
desenvolvimento do território aliado às potencialidades locais está propenso a
desenvolver-se de forma mais sustentável, objetivando a preservação do meio
ambiente, aliada à justiça social.
Com a CRFB/88 houve um novo pacto federativo, trazendo boas
experiências de cooperação intermunicipal em busca do fortalecimento do poder
local através de ações políticas regionalizadas. O art. 23 da CRFB/88, dispõe
sobre as competências concorrentes entre a União, Estados, Distrito Federal
e Municípios e indica a necessidade de esforços mútuos para o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional para uma evolução política

1493 LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos. p. 163.
1494 VIEIRA, Paulo Freire. Desenvolvimento territorial sustentável no Brasil: subsídios para
uma política de fomento. Florianópolis, SC: APED, 2010. p. 7.
1495 LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos. p. 164
1496 BRASIL. I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Documento de Referência.
p. 12
1497 FRANCO, Augusto de. Desenvolvimento local integrado e sustentável: Dez consensos.
Revista Proposta. Rio de Janeiro, v.27, n.78, p.6-19, set/nov, 1998.
1498 MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, César. Empreendedorismo social: a transição
para a sociedade sustentável. Rio de Janeiro, RJ: Qualitymark, 2002. P 136-137
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e social do Estado federativo através da associação dos entes federativos para
um fim comum1499.
A Lei dos Consórcios Públicos permite aos entes federados determinarem
os objetivos pelo qual pretendem consorciar-se. Proporcionando a gestão
associada de serviços públicos; a prestação de serviços, inclusive de assistência
técnica, a execução de obras e o fornecimento de bens à administração direta
ou indireta dos entes consorciados; o compartilhamento ou o uso em comum
de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de
informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão
de pessoal; a produção de informações ou de estudos técnicos; a instituição e
o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres;
a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meioambiente; o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos
hídricos que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas; o apoio e o fomento
do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes consorciados;
a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico
comum; o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos
da previdência social, com ressalvas; o fornecimento de assistência técnica,
extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário; as
ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-econômico local e regional
e também o exercício de competências pertencentes aos entes federados e
consórcio nos termos de autorização ou delegação1500. A referida lei nada dispõe
acerca da participação social, através da sociedade civil organizada, no controle
dos consórcios públicos1501 1502.
Com todas essas possibilidades de atuação, viu-se nos consórcios
intermunicipais a possibilidade de utilizar da cooperação federativa para manter
a estabilidade social e a convivência entre as identidades nacional e regionais,
buscando a articulação e a conciliação de interesses,1503 ligadas a escassez de
recursos técnicos, financeiros e de gestão.
A Doutrina aponta diversas vantagens da cooperação entre as quais
destacamos a instrumentalização da promoção do desenvolvimento local, regional
e até mesmo nacional pois conjugam esforços para atender as necessidades da
população, as quais não poderiam ser atendidas mediante os quadros escassos
de recursos, verificado principalmente em munícipios de pequeno porte. 1504
1499 FILHO, José dos Santos Carvalho. Consórcios Públicos, Lei nº 11.107, de 06.04.2005 e
Decreto nº 6.017, de 17.01.2007. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2009. p. 5
1500 Art. 4º do Dec. 6017/2007.
1501
FILHO, José dos Santos Carvalho. Consórcios Públicos, p. 48-54;
1502 BARBOSA, Maria Eliza Braz. PIRES. Maria Coeli Simões. Consórcios públicos:
instrumentos do federalismo cooperativo. Belo Horizonte. Fórum. 2008. p. 345.
1503 BATISTA. Sinoel. O papel dos prefeitos e das prefeitas na criação e na gestão de
consórcios públicos. Caderno 1. Brasília. Caixa Econômica Federal. 2011. p. 25
1504 Cf. HARGER, Marcelo. Consórcios Públicos na Lei nº 11.107/05. Belo Horizonte. Fórum.
2007. P. 101
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Haja vista a necessidade do território para o DTS, este há de ser
considerado como uma construção social e histórica1505 onde existe um sistema
de atores com articulação assegurada por alguns tipos de proximidades em um
meio natural orientados por proximidade geográfica, proximidade organizacional1506
proximidade institucional1507.
Nessas três perspectivas de construção, pode-se inferir que a proximidade
geográfica, presença física em um mesmo território1508 é a extensão terrestre.
Os consórcios podem então atuarem como articuladores na construção de um
novo projeto de desenvolvimento regional/territorial e até mesmo na perspectiva
sustentável.
Assim, denota-se que os consórcios podem atuar na mitigação da exclusão
social, condicionando a melhoria nas condições de trabalho e renda, participação
na construção de políticas públicas, na preservação do meio ambiente e proteção
dos direitos humanos e também na diminuição dos conflitos culturais1509.
O desenvolvimento territorial demonstra o apreço às iniciativas colegiadas
em nível regional e local, facilitando a definição de estratégias e fomentando
a governança local, a partir do momento que possibilitar a reunião dos atores
chaves: políticos (poder público), econômicos (setor privado) e sociedade civil
na comunhão de diagnósticos, projetos e ações comuns no monitoramento de
políticas públicas, assim os consórcios públicos, vistos em caráter de política de
desenvolvimento a nível territorial/regional, podem agregar a sua estrutura todos
os atores chaves1510.
Os fundamentos teóricos e metodológicos do Desenvolvimento
Territorial Sustentável, desenvolvidos por PECQUEUR, JEAN e ABRAMOVAY,
são de enfoques disciplinares e teóricos diversificados, comportam teorias de
sociologia econômica1511, baseadas na economia da proximidade1512, envolvendo
1505 LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos, p. 157
1506 São as modalidades de coordenação, as convenções de identidade e de participação,
conhecimento e aprendizado de uma dada área. LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases
teóricas e metodológicas do enfoque de desenvolvimento territorial sustentável: convergências
e aportes específicos. p.157.
1507 Considerada como regulamentações e normas compartilhadas. LÉVESQUE, Benoit.
Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de desenvolvimento territorial
sustentável: convergências e aportes específicos. p.157.
1508 LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos. p. 156-157.
1509 MELO NETO, Francisco de Paulo de. Empreendedorismo Social: a transição para a
sociedade sustentável. p. 3
1510
LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos, p. 156-157.
1511
Ricardo Abramovay propõe uma teoria de interação social que encerra-se na esfera
política, incluindo nos mercados o contexto do campo, das habilidades sociais e das relações de
força.
1512 Bernard Pecqueur aborda a economia de proximidade de forma econômica e geográfica,
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também ciências regionais apropriadas ao planejamento de um território de forma
sustentável e solidária1513.Trazem a noção de desenvolvimento territorial superando
os balizamentos do desenvolvimento regional e local, designando uma visão social
sobre as relações socioeconômicas, principalmente entre economia e território.
É uma visão com múltiplas escalas e dimensões, principalmente ambientais,
sociais e econômicas1514. Assim, o desenvolvimento territorial sustentável procura
sintonizar-se com o modo de organização e com os atores e projetos existentes,
tendo potencial de ação à disposição para diminuir as dificuldades de produção e
distribuição de recursos, visualizando como uma sociedade costuma utilizar seus
recursos, em um determinado sistema produtivo1515.
Infere-se que esse tipo de desenvolvimento do território, seja construído
com recursos além dos tangíveis. Não se trata apenas de recursos financeiros,
técnicos ou de gestão e sim, de recursos e fatores de produção fundados no
capital social, na resiliência, nas formas de aprendizagem, na qualidade de vida
e dos serviços. Dando a devida atenção a todas as instituições que fazem parte
do sistema produtivo e o território passa a ser uma construção social e histórica,
tornando-se uma economia plural, capaz enfrentar os desafios da globalização1516.
4 OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS CATARINENSES E O
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL – DTS
O Estado de Santa Catarina possui peculiaridades em diversas áreas, entre
elas A sua forma de colonização, que proporciona diversos atrativos, refletidos
especialmente em setores como o turismo, o lazer, cultura, economia entre outros.
Existem vários fatores que caracterizam a trajetória de desenvolvimento local
em Santa Catarina. Na década de 90 formaram-se diversas cadeias produtivas
industriais locais como fruto da tendência à inovação tecnológica favorável
no estado. As formas alternativas de organização cooperativa, o conceito de
atividade turística, e empresas com tecnologia sofisticada também contribuíram
para o desenvolvimento local.1517

por meio da qual o território é definido a partir de diferentes formas de proximidade (geográfica,
organizacional e institucional).
1513 Bruno Jean, adota um enfoque orientado ao desenvolvimento regional e rural,
considerando a identidade rural e a criação de relações mais solidárias entre o meio urbano e o
rural, esboçando uma estratégia de desenvolvimento a partir das coletividades locais, promovendo
um desenvolvimento de baixo para cima.
1514 LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos. p. 77-78.
1515 LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos, p. 77-78.
1516 LÉVESQUE, Benoit. Comentários: as bases teóricas e metodológicas do enfoque de
desenvolvimento territorial sustentável: convergências e aportes específicos, p.. 78-79.
1517 VIEIRA, Paulo F. Cazella, Ademir A., Cerdan, Clara, Andion, Carolina. Potencialidades e
obstáculos à construção de territórios sustentáveis no estado de Santa Catarina. In VIEIRA, Paulo
Freire. ,. p. 291-293.
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A experiência catarinense em articulação para o desenvolvimento já havia
iniciado-se nos anos 60, através das associações de municípios, compreendidas
como “entidades que congregam municípios de acordo aos critérios de vizinhança,
e interesses políticos comuns, com a finalidade de articular entre os associados
um fórum permanente de debates”.1518 As associações de municípios são
socialmente construídas, inclusive explicam o processo de divisão dos espaços
geográficos tal como o espaço abrangido pelas mesmas em Santa Catarina
(anexo 2)1519. Foram implantados os fóruns de desenvolvimento regional, em
uma iniciativa da sociedade civil, em busca de maior participação nos debates
acerca de questões políticas e sociais. Ocorre que com a criação das Secretarias
de Desenvolvimento Regional – SDRs, os fóruns enfraqueceram, praticamente
desaparecendo1520.
Santa Catarina, atualmente possui 295 Municípios1521, e destes,
praticamente todos pertencem a alguma associação de municípios, inclusive os
municípios criados em 2012, Balneário Rincão e Pescaria Brava. As associações
de municípios possuem grande importância, são espaços de fortalecimento
do associativismo e de discussão de políticas públicas no qual a Federação
Catarinense de Municípios – FECAM procura articular as associações e integrar
os municípios, possibilitando assim o desenvolvimento regional.
Em 2003 houve mudança na estrutura administrativa do estado com a
criação das SDRs, para a execução das atividades da administração estadual,
de forma descentralizada e desconcentrada, implantando mais uma forma de
articulação regional1522. Atualmente existem várias associações que estão sob
a regência de mais de uma SDR, somente em quatro associações o território
da SDR equivale ao território da associação. As demais compreendem de duas
a quatro SDRs inseridas em seu território de abrangência, como é o caso da
AMOSC1523, AMAVI1524, AMMVI1525, GRANFPOLIS1526.
As associações de municípios, os fóruns e agências de desenvolvimento
regional e as SDRs coexistem, porém não estão integrados, e sim em
justaposição. A articulação territorial para o desenvolvimento regional, planejado
pelas SDRs para a forma descentralizada não ocorreu, tratou-se de um processo
1518
ROSSETTO, Adriana Marques; FILIPPIM, Eliane Salete (organizadoras). Políticas Públicas,
federalismo e redes de articulação para o desenvolvimento. Joaçaba. Unoesc. 2008. p. 26.
1519
ROSSETTO, Adriana Marques; FILIPPIM, Eliane Salete (organizadoras). Políticas Públicas,
federalismo e redes de articulação para o desenvolvimento. p. 230.
1520
ROSSETTO, Adriana Marques; FILIPPIM, Eliane Salete (organizadoras). Políticas Públicas,
federalismo e redes de articulação para o desenvolvimento. p. 26.
1521
IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat /topwindow.htm? Acesso em
28.04.2013.
1522
SANTA CATARINA. Lei Complementar Estadual nº 243, de 30 de janeiro de 2003.
1523
Associação de Municípios do Oeste Catarinense.
1524
Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí.
1525
Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí.
1526
Associação de Municípios da Grande Florianópolis.
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de desconcentração, uma vez que as SDRs não possuem autonomia, sendo muito
criticadas pelos participantes de fóruns e agências de desenvolvimento. Dentro
destas associações é que foram constituídos muitos dos Consórcios Públicos
Intermunicipais hoje existentes no Estado1527. O êxito dos empreendimentos
cooperativos, incluindo os consórcios públicos e associações de municípios,
em Santa Catarina pode ser entendido como uma evolução da ajuda mútua
entre os imigrantes. A cultura política catarinense para o associativismo e
cooperativismo nasceu com o cooperativismo rural praticado pelos imigrantes,
o que é uma representação de seu capital social e práticas colaborativas destes
que desbravaram o Estado1528.
Considerando que da totalidade dos municípios catarinenses, 79,3%
são de pequeno porte1529, e destes, cento e oito possuem menos de cinco
mil habitantes e não possuem infraestrutura suficiente no atendimento às
demandas de sua população, encontram na gestão associada a viabilidade para
atendimento às demandas sociais. Nesse cenário, a constituição de consórcios
públicos Intermunicipais é estratégia efetiva para que os Municípios possam
viabilizar políticas públicas econômicas e sociais, favorecendo o desenvolvimento
local e regional. A FECAM listou em 2012 em torno de quarenta1530 consórcios
públicos no Estado que seguem surgindo, constituídos para a gestão associada
de inúmeros serviços públicos, atendendo às mais variadas políticas públicas
(Apêndice 1).
Nesse contexto, os consórcios públicos intermunicipais, buscaram
novas possibilidades de desenvolvimento regional. Entre as diversas finalidades
pretendem preservar a memória regional, promovendo o desenvolvimento
sócio econômico, histórico, cultural, turístico, paisagístico e ambiental na gestão
compartilhada de serviços públicos para os mais diversos fins, acalentando a
cultura de desenvolvimento associado de forma territorializada. São norteados por
princípios que respeitam a autonomia dos entes federativos consorciados, pela
solidariedade, transparência, eficiência e respeito aos princípios da administração
pública.
Resgatando a unidade territorial, dada pelos protocolos de intenções, dos
municípios consorciados, esses podem propor-se na finalidade de impulsionar o
desenvolvimento sustentável dos municípios que o integram através do estudo,
planejamento, execução, operação, avaliações, supervisão das ações atinentes
à temática a que atendem, mediante cooperação entre os entes federados em
consórcio e os atores locais.
Para lidar com as dificuldades que os pequenos municípios possuem
1527
ROSSETTO, Adriana Marques; FILIPPIM, Eliane Salete (organizadoras). Políticas Públicas,
federalismo e redes de articulação para o desenvolvimento. p. 26-28.
1528
MARQUES, V.M. Associações de Municípios. Geosul. V. 18, nº 36, 2003. p. 47
1529
IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/
topwindow.htm?1. Acesso em 28.04.2013
1530
FECAM, Guia dos Municípios Catarinenses 2013-2014. Florianópolis. FECAM. 2013.
p. 45-47.
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em investirem em infraestrutura urbana e social, os consórcios públicos podem
ser considerados como uma solução. Principalmente para enfrentar a reduzida
capacidade técnica, administrativa e financeira dos pequenos municípios
brasileiros, que por si não conseguem prestar os serviços públicos que lhe são
reputados. E assim a resolução de problemas locais na prestação de serviços
sociais pode transcender as fronteiras político-administrativas através da articulação
e cooperação dos entes federados1531. CASTRO afirma que os consórcios
intermunicipais são formas ágeis e tuteladas pelo direito para o enfrentamento de
problemas locais e regionais1532, aproveitando esta coesão política e considerando
que a participação dos atores locais é uma condição sine qua non e um pilar
fundamental do processo de desenvolvimento territorial sustentável1533. Verificase a participação de atores locais em alguns consórcios públicos intermunicipais
catarinenses, a exemplo cita-se o Consórcio Ambiental Quiriri, que possui
o “Conselho da Sociedade” como órgão de natureza consultiva composto
por representantes de conselhos municipais de cada ente consorciado1534.
O Consórcio Público Meio Oeste Contestado dispõe sobre a participação
social através das “Câmaras Temáticas” e do “Colegiado de Desenvolvimento
Territorial”1535. A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, instituída como
consórcio público, tem em sua estrutura o “Comitê de Regulação” como órgão
de participação institucionalizada da sociedade através dos conselhos municipais
de saneamento e dos prestadores de serviços1536. O Consórcio Intermunicipal
de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento
Local – CONSAD, possui em sua estrutura, o “Conselho Consultivo de Segurança
Alimentar e Desenvolvimento Local” composto por membros da sociedade civil
organizada dos municípios consorciados1537.
1531
BATISTA. Sinoel. O papel dos prefeitos e das prefeituras na criação e na gestão de
consórcios públicos. p. 12-13
1532
CASTRO, José Nilo de. Direito municipal positivo. 6. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
p.361
1533
CAZELLA, Ademir Antonio. Contribuiçoes metodológicas da sócio- antropologia para o
desenvolviemnto territorial sustentável. in: EISFORIA . Universidade Federal de Santa Catarina,
Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas. – v.1, n.1 (jan./
jun. 2003). – Florianópolis: PPGAGR, 2003. p. 231.
1534
Cláusula oitava e cláusula décima quarta do Contrato do Consórcio Intermunicipal Quiriri.
Disponível em: http://quiriri.com.br/arquivos/atosAdm/08NZM7KY_0c10b051f356edf8ff082fde75
16e107.pdf. Acesso em 07.10.2013
1535
Cláusula vigésima quarta do Protocolo de Intenções que institui o Consórcio Multifinalitário
dos municípios da AMMOC. In. Contrato do Consórcio Intermunicipal Quiriri. Disponível em: http://
quiriri.com.br/arquivos/atosAdm/08NZM7KY_0c10b051f356edf8ff082fde7516e107.pdf. Acesso
em
07.10.2013https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/0.942363001377181734
_lei_3.075.2013___ratifica_protocolo_de_intencoes_consorcio_publico_meio_oeste_contestado.
doc Acesso em 30.09.2013
1536
Cláusula 27 e 29 do Protocolo de Intenções da AGIR. Disponível em: http://www.agir.
sc.gov.br/legislacoes /protocolo-de-intencoes. Acesso em 13.08.2013
1537
Art. 38 do novo estatuto do CONSAD. Disponível em: http://www.consadextremo.org.
br/pdfs/Estatuto-Consad.pdf. Acesso em 20.08.2013
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Há bons exemplos de consórcios que objetivam o desenvolvimento
social econômico e ambiental, pode-se citar o CIDEMA1538 que tem por objeto
planejar, adotar e executar planos, programas e projetos destinados a promover
e acelerar o desenvolvimento econômico, social e as medidas destinadas à
recuperação, conservação e preservação do meio ambiente no território dos
Municípios consorciados. Apesar desse objetivo atinente ao desenvolvimento
sustentável, esse ainda não possui instrumentos de participação social, capazes
de fomentar o desenvolvimento territorial sustentável, ao passo que o núcleo duro
da concepção de DTS, consiste em valorizar os aspectos positivos da vida local
tais como a sinergia, a solidariedade e a cooperação entre os atores sociais.1539
Os consórcios públicos trazem a descentralização de políticas de
desenvolvimento voltada para a articulação local de diversas políticas de
desenvolvimento e mobilização de recursos.1540 Na gestão associada de serviços
públicos permite-se que haja concertação de entes públicos e privados, de modo
que funcionem como um condomínio de interesses e de políticas, podendo
agregar todos os atores locais, tanto públicos como privados.
5 CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 Este estudo acerca dos consórcios públicos catarinenses procurou
apresentá-los com potencial capacidade de atuarem no desenvolvimento
territorial sustentável. Considerou-os como um processo de cooperação entre
os municípios, podendo estimular a governança pública quando em composição
com mecanismos de participação social. Foi demonstrado um estudo acerca
da possibilidade e não da eficácia e eficiência dos consórcios públicos como
instrumentos para o desenvolvimento territorial sustentável.
5.2 Cada vez mais a promoção do desenvolvimento local tem se pautado
no âmbito do espaço territorial, transcendendo o espaço político-administrativo
de um ente federado para a articulação e fortalecimento dos fluxos econômicos
e sociais em determinado território.
5.3 Os consórcios públicos proporcionam, para o território no qual estão
inseridos, a consolidação de instâncias de cooperação e coordenação do processo
de regionalização de políticas públicas, apoiando de forma técnica e financeira os
municípios mais pobres que estão consorciados.
5.4 Até a lei de criação dos consórcios públicos, não havia no ordenamento
jurídico nacional um instrumento adequado para a articulação e cooperação de
1538 CIDEMA. Protocolo de Intenções. Disponível em http://www.amosc.org.br/arquivosdb/
galerias/0.71
7682001350502699_protocolo_de_intencoes_cidema.pdf. Acesso em 20.05.13
1539 CAZELLA, Ademir Antonio. Contribuições metodológicas da socio-antropologia para o
desenvolvimento territorial, p. 234.
1540 ABRAMOVAY, R. Ricardo; FILHO, Luiz Carlos Beduschi. Desafios para a gestão territorial
do desenvolvimento. sustentável no Brasil. XLI Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia.
Juiz de Fora. 2003
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políticas públicas federativas de responsabilidade compartilhada. Os consórcios
públicos passaram a reconhecer e proteger as relações de cooperação entre
os entes federativos, possibilitando a integração regional para a organização,
planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.
5.5 A ação compartilhada nos consórcios públicos de forma regional
fortalece o federalismo como instrumento estratégico no desenvolvimento
econômico e social de forma integrada e sustentável, dando outra dimensão às
políticas públicas. Nesse diapasão, tornam-se ferramenta para a regionalização
de políticas públicas, trazendo para o território consorciado a possibilidade de
desenvolvimento de forma sustentável.
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23. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PROTECIONISTA DO
PRINCÍPIO DO PROTETOR RECEBEDOR NA POLÍTICA
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
FELIPE GARCIA LISBOA BORGES
MESTRANDO EM DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ. ADVOGADO
ADRIANA LUNA CARDOSO
MESTRANDA EM DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ. ADVOGADA
DANIELLE FONSECA SILVA
MESTRANDA EM DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ. ADVOGADA

INTRODUÇÃO
O processo de industrialização representou um marco, no mundo, da
dicotomia entre natureza e sociedade. A produção e o consumo passaram a
alcançar grande escala, gerando consequentemente, elevada quantidade de
resíduos sólidos. Desde então, o homem passou a conceber o desenvolvimento
e a proteção ambiental como conceitos que se contrapõem.
No entanto, ao longo do próprio processo de industrialização, ficou
patente que problemas ambientais afetavam, sobretudo, o homem, a política e
a economia. Segundo a Teoria formulada por Beck, quando trata da sociedade de
risco, não há mais essa dicotomia, “problemas ambientais não são problemas do
meio ambiente, mas problemas completamente – na origem e nos resultados –
sociais, problemas do ser humano”.1541
Destarte, quando se discute o problema ambiental, não é possível analisálo sob uma só ótica, isolando, por exemplo, o meio ambiente e a economia, como
se eles não influenciassem um ao outro. Não é por outro motivo que o princípio
ambiental norteador das políticas protetivas teve origem econômica, o princípio
do poluidor pagador.
A economia tem um papel determinante na proteção ambiental. Uma
vez que o mercado de produtos e serviços pressupõe a exploração dos recursos
naturais, e a consequente utilização de instrumentos próprios da ciência
1541
BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora
34, 2010. p. 99
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econômica auxilia, sobremaneira, na medição de externalidades, detecção e
correta definição dos problemas ambientais, assim como no manejo eficiente de
estratégias solucionadoras.
A corrente de pensamento que aproxima a proteção ambiental à economia
não é recente e decorre, sobretudo, da necessidade de internalização dos custos
das externalidades ambientais negativas pelo agente da ação poluidora (lógica
do princípio do poluidor pagador1542). A imputação dos custos aos poluidores faz
com que a atividade prejudicial ao ambiente, sob uma ótica econômica, torne-se
cada vez menos vantajosa.
Atenta a essa lógica de imputar custos aos poluidores e usuários, foi
concebida a inversão da lógica do poluidor pagador como tentativa de induzir
comportamentos, deixando de somente onerar o agressor do meio ambiente,
para, também, premiar aquele que vai além de suas obrigações no que tange a
proteção ambiental.
O presente trabalho investiga o conteúdo e alcance do princípio do
protetor recebedor, no que tange ao tratamento dos resíduos sólidos, em
especial pelo fato de a Lei Federal nº 12.305/2010 haver sido a única a reconhecer
expressamente o princípio do protetor recebedor no contexto jurídico brasileiro.
A pesquisa analisa se o instrumento da logística reversa1543 contribui para a
afirmação do princípio do Protetor Recebedor.
Mediante este raciocínio pergunta-se então, qual a contribuição do
princípio do protetor recebedor como ferramenta para utilização do instrumento
da logística reversa, também prevista na Lei 12.305/2010 (Lei da Política Nacional
dos Resíduos Sólidos) para a gestão de resíduos sólidos? Eis ser necessário
uma política pública que efetive o princípio do protetor recebedor para que haja
estímulo concreto para a aplicação do instrumento da logística reversa.
Em um primeiro momento, a pesquisa identifica a origem e o conteúdo
do princípio do protetor recebedor, além da análise mais específica da lógica
econômica que o norteia.
Após, discorre sobre o fundamento jurídico do princípio do protetor
recebedor, envolvendo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, consubstanciada
na Lei Federal nº 12.305/2010.

1542
Princípio do Poluidor Pagador (PPP): positivado no artigo 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81,
como objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, afirma que a Política Nacional do Meio
Ambiente visará “à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos”.
1543
De acordo com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a definição de logística
reversa está prevista em seu artigo 3º, inciso XII que define a logística reversa como: “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.”
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Ao fim, investiga de que forma o princípio do protetor recebedor contribui
para a afirmação do sistema de logística reversa, no caso dos resíduos sólidos,
de modo que seja possível averiguar o potencial protecionista do princípio do
protetor recebedor neste contexto.
1. PRINCÍPIO DO PROTETOR RECEBEDOR: ORIGEM E DESENVOLVIMENTO
É nebulosa a origem do debate sobre o Princípio do Protetor recebedor,
mas adota-se nesta pesquisa a doutrina de Nusdeo, que afirma que o princípio do
protetor recebedor teve origem nas discussões sobre pagamento por serviços
ambientais. O debate girava em torno da proposta de pagar aos agentes que
promovem o incremento dos serviços ambientais prestados pela natureza.1544
Em síntese, serviços ambientais podem ser entendidos como os produtos
e processos ecológicos, fornecidos naturalmente pelo meio ambiente, que são
a base de sustentação da vida no planeta e do bem-estar das espécies1545. O
pagamento por serviços ambientais significaria a remuneração pela garantia da
provisão de tais serviços.
Segundo Wunder, o pagamento por serviços ambientais deve possuir
as seguintes características: (1) uma transação voluntária, onde; (2) um serviço
ambiental bem definido (ou uma forma de uso da terra que possa assegurar
este serviço); (3) a existência de, no mínimo, um comprador; (4) de, no mínimo,
um provedor; (5) se e apenas o provedor garantir a provisão deste serviço
(condicionalidade).1546
Dentro dessa perspectiva de valoração do comportamento desejável, do
ponto de vista do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para Nusdeo, o
objetivo do princípio do protetor recebedor é “retirar da esfera de quem preserva,
total ou parcialmente, os custos da preservação, podendo chegar mesmo a
permitir que aufira algum ganho com a proteção”.1547
Araújo sustenta que o princípio do protetor recebedor, ao contrário do
poluidor-pagador, defende a ideia de que “o indivíduo, que protege uma área,
deixando de degradá-la, deverá receber incentivos, financeiros ou não, como forma
de compensá-lo pela prestação de um serviço de proteção ambiental”. O mesmo
autor complementa que há vários casos de aplicação prática da correta utilização
dos serviços ambientais e suas respectivas formas de pagamento, compensação
e outros incentivos, como, por exemplo, o Programa Bolsa Floresta, em que o

1544
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 137.
1545
Ibid. p. 16-17.
1546
“A PES is: 1. a voluntary transaction where 2. a well-defined ES (or a land-use likely to
secure that service) 3. is being ‘bought’ by a (minimum one) ES buyer 4. from a (minimum one)
ES provider 5. if and only if the ES provider secures ES provision (conditionality).” (WUNDER,
2005, p.3, tradução nossa)
1547
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. Cit. p. 138.
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Governo do Estado do Amazonas recompensa financeiramente os moradores de
Unidades de Conservação Estaduais para a proteção de suas florestas.1548
Além desse, pode-se citar, apenas como exemplos de projetos de
pagamentos por serviços ambientais que vêm sendo testados no Brasil e no
mundo, o mercado de carbono, em especial o mecanismo de REDD+, que
objetiva essencialmente a remunerar a redução das emissões de Gases de Efeito
Estufa e a conservação da floresta “em pé”, ou o ICMS Ecológico, que busca
estimular os municípios a cumprirem determinadas metas de conservação e
desenvolvimento sustentável, mediante a majoração do percentual do repasse
do referido município na repartição das receitas do ICMS.
O princípio deve ser compreendido, dentro de uma lógica derivada do
princípio do poluidor pagador, como garantidor de eficiência das políticas de
proteção ambiental. Isto significa que o objetivo do princípio é nortear políticas
públicas, com o escopo de efetivar a alteração comportamental. Ou seja, buscase estimular, através de incentivos, o comportamento que não seria esperado
do homem racional1549. Além do incentivo, o princípio busca, a compensação ao
particular pela atividade protetora do meio ambiente, de modo que os custos não
sejam arcados apenas por aquele que pratica o comportamento desejável, o que
poderia representar verdadeiro desestímulo.
Dentro dessa perspectiva, deve ser o princípio do protetor recebedor
visto como instrumento de incentivo e compensação, pelo Poder Público ao
particular, diante da atividade protetora do meio ambiente. Nesse sentido, o
princípio se constitui como um dos marcos norteadores das políticas públicas na
busca de um meio ambiente equilibrado.
No que tange ao alcance dos princípios, dentro da clássica lição de Alexy,
segundo a qual princípios são mandamentos de otimização, ou seja, normas que
servem como direcionamento para toda a atuação política e jurídica de um país e
que devem ser satisfeitas na maior medida possível.1550

1548 ARAÚJO, Diego de Moura. Os dilemas do princípio do poluidor-pagador na atualidade.
Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas. Macapá, n. 3,
2011. p. 158-160.
1549 Posner (2007, p. 480) acredita que a análise da relação de custo-benefício oferece um
eficiente meio de maximização da riqueza. O raciocínio funcionaria da seguinte maneira: quando os
custos do resultado indesejado forem menores do que os custos da ação preventiva, fatalmente,
estas estarão fadadas ao fracasso. Outro seria o resultado se “um custo esperado de acidente
$3 pudesse ser evitado a um custo de $1” (POSNER, 2007, p. 473), quando estaria alcançada
a maximização da riqueza objetivada por Posner. O homem racional, segundo Posner (2007, p.
473), faz esses cálculos em muitas de suas decisões e, quase sempre, procura maximizar a sua
riqueza.
1550 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.
São Paulo: Malheiros, 2008. p. 90.
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No Brasil, de acordo com a doutrina majoritária, os princípios também
são normas dotadas de “eficácia, aplicabilidade, almejando obter a respectiva
eficácia social ou efetividade”.1551
Dentro dessa perspectiva, os princípios em geral, os princípios de direito
ambiental e, inclusive, o princípio do protetor recebedor, são mandamentos de
otimização, com pretensão de obtenção de eficácia social ou efetividade.
Sendo assim, falar no alcance do princípio do protetor recebedor, significa
dizer que este deve servir como diretriz na formulação de políticas públicas, como
limites para a instituição de normas jurídicas, como norte para toda a atuação
política e jurídica de um país e que deve ser satisfeitos na maior medida possível,
considerando as possibilidades fáticas e jurídicas existentes.
2. ANÁLISE ECONÔMICA DO PRINCÍPIO DO PROTETOR RECEBEDOR
Segundo Borges e Reymão, o mercado é capaz de alocar bens de maneira
eficiente quando as externalidades positivas de um produto são auferidas por
aquele que paga o preço do produto e as negativas são suportadas por aquele
que produz o produto. Contudo, no momento em que quem recebe os impactos
benéficos do produto não é apenas aquele que o adquire, ou, ainda, quem arca
com os custos da produção não é apenas quem produz, há falha de mercado, ao
menos em tese.1552
Externalidade é um conceito utilizado para significar o impacto da
atividade de um indivíduo sobre outra pessoa que se encontra próxima deste
indivíduo, mas que não toma parte da ação. A externalidade é positiva quando
ela cria valor para esta pessoa inocente, e negativa se ela representar um custo
imposto a ela.1553
Enquanto a lógica do princípio do poluidor pagador consiste em
internalizar os custos com medidas preventivas no agente poluidor, na medida
em que atitudes deste único indivíduo implicam em externalidades negativas para
a toda a sociedade, o princípio do protetor recebedor parte da constatação de
que o agente mantenedor dos serviços ambientais, ou o realizador de condutas
ambientalmente desejáveis, cria externalidades positivas para a sociedade,
sendo justo que este tenha sua conduta valorada.
Altmann afirma que essa valoração deve ser entendida como internalização
das externalidades positivas:
1551 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do Direito Ambiental. São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 18.
1552 BORGES, Felipe Garcia Lisboa; REYMÃO, Ana Elizabeth Neirão. Princípio do Poluidor
Pagador, Eficiência e Justiça Ambiental. In: Congresso da Associação Brasileira de Direito, 7.,
2014. Brasília. Resumos... Brasília: Associação Brasileira de Direito e Economia, 2014.
1553 HOWDEN, David. As externalidades e as mudanças climáticas - a importância
da subjetividade na economia. 2013. Disponível em: http://www.mises.org.br/Article.
aspx?id=1736. Acesso em 13 mar. 2015.
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Assim como o conceito de poluição enquanto externalidades
negativas constituiu a base do Princípio do Poluidor-Pagador nos
anos 1970 (um dos principais do direito ambiental), a concepção
de serviços ecossistêmicos enquanto externalidades positivas
constitui um novo paradigma para o direito ambiental. A partir
dessa concepção estão sendo elaboradas políticas ambientais,
as quais buscaram integrar os aspectos da preservação dos
serviços ecossistêmicos com aspectos sociais e econômicos.
As externalidades positivas podem beneficiar toda a sociedade
ou alguns grupos e, portanto, é justo que quem contribui
para a manutenção dos serviços ecossistêmicos receba uma
contrapartida. Em outras palavras, internalizar as externalidades
positivas na economia. Essa é a lógica econômica que justifica
o Princípio do Preservador-Recebedor, como se verá adiante.1554

No caso do princípio do protetor recebedor (ou preservador recebedor,
segundo Altmann), a internalização das externalidades positivas implicariam em
uma espécie de “socialização dos custos” com a preservação ambiental, ou seja,
a sociedade, por também ser beneficiada, arcaria com os custos, evitando que o
agente protetor custeasse tudo sozinho.
O cerne do princípio do protetor recebedor, no contexto das políticas
de proteção ambiental, consiste em utilizar a lógica econômica do princípio
do poluidor pagador, mas, de uma maneira inversa. No caso do princípio do
protetor recebedor, ao invés de onerar o agente que pratica um comportamento
indesejável, busca-se valorizar o comportamento desejável, na tentativa de
estimulá-lo.
Dentro da lógica do custo-benefício, a imposição de ônus monetário
sobre o agente poluidor, sob a ótica do homem racional, por afetar o patrimônio,
seria um incentivo à mudança de comportamento. No caso do princípio do
protetor recebedor, além de reduzir, ou eliminar, os custos com o comportamento
desejável, ainda apresenta a possibilidade de ganho econômico. Isso, sob a ótica
do homem racional, implicaria em incentivo ao comportamento.
3. O PRINCÍPIO DO PROTETOR RECEBEDOR NA POLÍTICA NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei Federal nº
12.305 de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404
de 23 de dezembro de 2010. Para tanto trouxe em seus dispositivos jurídicos
uma serie de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações para

1554 ALTMANN, 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. 2012. Disponível em: http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/
arquivo_20131207160003_4833.pdf. Acesso em: 13 mar. 2015. p. 8-9.
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viabilizar uma gestão integrada e o respectivo gerenciamento dos resíduos
sólidos. 1555
Dentre os diversos dispositivos jurídicos elencados nesta Lei, tem-se o
princípio do protetor recebedor, previsto no artigo 6º, inciso II da Lei Federal nº
12.305/2010, que pela primeira vez foi positivado na legislação jurídica brasileira.
O princípio do Protetor recebedor representa uma lógica distinta do princípio
do poluidor pagador na esfera da Política dos Resíduos Sólidos. Eis que o princípio
do poluidor pagador também expresso no artigo 6º, inciso II, da Lei da Política
Nacional dos Resíduos Sólidos é utilizado como base para responsabilizar os
agentes em face das externalidades negativas oriundas do processo de produção.
Acontece que as externalidades oriundas do processo de produção não
são apenas externalidades negativas, mas também podem ser externalidades
positivas, devendo estas ser estimuladas como objetiva o princípio do protetor
recebedor.
Diante desse contexto e tendo em vista a necessidade de mudança de
comportamento em benefício do meio ambiente, sendo este um dos objetivos
a ser alcançado pela política ambiental trazida pela Lei Federal nº 12.305/2010, é
que se utiliza do princípio do protetor recebedor como método de compensação
ao agente que pratica um comportamento desejável.
O princípio do protetor recebedor foi positivado no artigo 6º, inciso II da
Lei Federal nº 12.305/2010 e pode ser considerado como complementar e
compatível com o princípio do poluidor pagador, na medida em que enquanto
em um (poluidor pagador) o agente deve internalizar as externalidades negativas,
consoante a responsabilidade compartilhada1556 pelo ciclo de vida dos produtos,
prevista no artigo 30 da Lei Federal nº 12.305/2010, no outro (protetor recebedor),
o que se pretende é, diante das externalidades positivas, compensar o agente
que as produziu (internalização das externalidades positivas).
De todo modo, a responsabilidade é compartilhada e individualizada por todos
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e
titulares de serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos,
tendo em vista o ciclo de vida dos produtos, como dispõe a Lei. A responsabilidade
atribuída a estes atores, que detêm a responsabilidade com os produtos, tem
intuito de conseguir a recuperação dos produtos disponibilizados no mercado
após o descarte pelo consumidor.
1555 BRASIL. Lei n. 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 15 mar. 2015.
1556 No artigo é exposto que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos
foi instituída para a implementação “(...) de forma individualizada e encadeada, abrangendo os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições
e procedimentos previstos nesta Seção.”
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Nesse contexto, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos define o
instrumento da logística reversa como necessário e adequado para uma correta
destinação dos resíduos sólidos para que seja reaproveitado pelo ciclo de vida
dos produtos. O artigo 3º, inciso XII da Lei Federal nº 12.305/2010 afirma ser a
logística reversa uma ferramenta que viabiliza o desenvolvimento da economia
e da sociedade mediante ações, procedimentos e meios que proporcionem o
reaproveitamento dos resíduos anteriormente descartados pelos participantes
que são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos ao setor empresarial. 1557
Portanto, a logística reversa é um sistema utilizado para que seja efetivado
o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, onde os resíduos poderão
ser reintroduzidos no ciclo de vida dos produtos ao passo que, os rejeitos terão
uma destinação adequada.
No que compete às obrigações procedimentais acerca da implementação
do sistema de logística reversa, estão dispostas no artigo 33 da Lei Federal
nº 12.305/2010, a qual prevê a necessidade de retornar os produtos ao setor
empresarial após o uso pelo consumidor que deverá ser estruturado pelos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. 1558
Deste modo, a técnica do retorno do produto após o uso do consumidor
para os fabricantes apresenta lógica adequada para que haja uma destinação
sustentável para os resíduos sólidos. A questão reside no fato de a logística reversa
ser um instrumento importante, mas que se não contar com a participação de
todos os atores envolvidos na cadeia de produção e consumo, não terá realização
prática.
Nesse sentido, a própria Lei Federal nº 12.305/2010 dispôs sobre meios de
tornar a logística uma realidade. O princípio do protetor recebedor e sua lógica
econômica, como foi analisado em item anterior, podem ser uma das respostas
ao problema. Contudo, faz-se necessário analisar teoria e prática, de modo a
verificar se o princípio do protetor recebedor pode contribuir para a efetivação do
instrumento da logística reversa e para a construção de um padrão sustentável
de tratamento dos resíduos sólidos.
1557 FERNADEZ, Jaqueline; DE MOURA, Adriana; ROMA, Júlio César. Sistema de logística
reversa: responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida do produto. 2012. Ano 9. Edição 74
– 31/10/2012. IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: http://www.ipea.
gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2835:catid=28&Itemid=23.
Acesso em: 20 mar. 2015.
1558 Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de: I - Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de
resíduo perigoso, observados as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em
lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNV e do Suasa,
ou em normas técnicas; II - pilhas e baterias; III - pneus; IV - óleos lubrificantes, seus resíduos
e embalagens; V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
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4. O PRINCÍPIO DO PROTETOR RECEBEDOR E O SISTEMA DE LOGÍSTICA
REVERSA: UM CONTRIBUTO À EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DOS
RESÍDUOS.
A Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos - Lei Federal nº 12.305/2010,
com vistas a dar efetividade a seus instrumentos, traz diversos dispositivos que
se complementam. Dentre eles, podemos identificar a ideia de complementação
que existe entre o sistema de logística reversa e o princípio do protetor recebedor.
Além do sistema de logística reversa ter trazido a responsabilidade
compartilhada, que pode ser aplicada a todos os geradores de resíduos sólidos
(fabricantes, importadores, distribuidores e consumidores), trouxe também
a possibilidade destes atores serem incentivados ou beneficiados em face do
comportamento positivo ao realizar a técnica reversa dos produtos.
As ações procedimentais para viabilizar a coleta e o retorno dos resíduos
sólidos ao setor competente para o reaproveitamento ou uma destinação
ambientalmente adequada, podem ser realizadas por meio de acordo setorial,
regulamentos provenientes do Poder Público e por termo de compromisso,
consoante dispõe o artigo 15 do Decreto Federal nº 7.404/2010.
Tais procedimentos firmados entre o Poder Público e o setor empresarial,
acerca da logística reversa devem ser atualizados e estar disponíveis ao órgão
municipal sobre a realização das ações que estão sob a sua responsabilidade,
com exceção dos consumidores que estão dispensados desta obrigação, mas
deverão retornar o produto após o uso para os participantes do sistema reverso,
consoante artigo 33, § 8º da Lei Federal nº 12.305/2010.
Ou seja, é de primordial importância a participação dos consumidores no
processo de logística reversa, uma vez que devem contribuir com a devolução
pós-consumo dos produtos, devendo ainda, acondicionar de forma adequada os
resíduos sólidos para uma correta coleta seletiva ou devolução para os fabricantes
ou distribuidores dos produtos. 1559
Em verdade, o sistema de logística reversa necessita de uma mudança
de postura do cidadão. Ocorre que a transição de uma tradição de tratamento
inadequado dos resíduos para o tratamento adequado não ocorre rapidamente,
especialmente quando existem muitos custos a se considerar. Acredita-se
que a mudança comportamental, neste contexto, deve ser incentivada, o que
representa justamente a lógica do princípio do protetor-recebedor.
A essência da Política Nacional de Resíduos Sólidos é o reaproveitamento
dos resíduos anteriormente descartados ou o seu tratamento adequado. Por
meio do sistema de logística reversa torna-se possível atingir este fim. O princípio
1559
CORBELLINI, Nedi Zanella. O papel da logística reversa no aproveitamento dos resíduos
sólidos. 2014. Ano 10. Edição 80 – 23/10/2014. IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Disponível em: http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&i
d=3057&catid=29&Itemid=34. Acesso em 20 mar. 2015.
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do protetor recebedor, neste contexto, funciona como garantidor de incentivo
e compensação aos comportamentos que se coadunem com o objetivo do
instrumento e, consequentemente, com a essência da política.
Por meio do princípio do protetor recebedor pode-se visualizar a
aplicabilidade prática do sistema de logística reversa.
A título de exemplo da compatibilidade do princípio do protetor recebedor
com o sistema de logística reversa tem-se o mercado de créditos da logística
reversa. Trata-se de uma tentativa de aliar a eficiência econômica própria dos
mercados aos objetivos da política de tratamento dos resíduos sólidos. 1560 No
caso, os catadores de resíduos, dependendo da quantidade de resíduo recolhido,
recebe determinados créditos, que podem ser vendidos aos fabricantes,
contribuindo, ao mesmo tempo, para o eficiente retorno do resíduo ao produtor
(logística reversa) e para o aumento na renda familiar do catador (incentivo ao
comportamento desejável).
Este já é um projeto realizado pela BVRIO – Bolsa Verde do Rio de Janeiro,
por meio de uma plataforma de logística reversa de embalagens, sendo os
créditos emitidos e ofertados pela plataforma eletrônica BVTrade, que negocia
os ativos ambientais da BVRio. O sistema funciona da seguinte forma: o catador
separa o material reciclado e vende para a empresa recicladora, emitindo nota
fiscal eletrônica e gerando o certificado da logística reversa. Este certificado pode
ser comprado pelas empresas, que estarão contribuindo para a logística reversa
de seus produtos. 1561
Deste modo, o incentivo aos catadores associados ao MNCR (Movimento
Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis), além de impulsionar o
mecanismo de logística reversa, também os compensa pelo serviço ambiental
prestado a toda a sociedade. 1562
Este é apenas um exemplo do potencial protecionista do princípio do
protetor recebedor neste contexto. Ainda que os projetos estejam em fase de
estudo e implementação, trata-se de uma aposta dos municípios no cumprimento
do objeto da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
CONCLUSÕES ARTICULADAS
1560 DE ASSIS, Luciene. Créditos de logística reversa de embalagens são negociados no
Rio. IN: Ministério do Meio Ambiente. Notícia 25.04.2015. Disponível em: http://www.mma.
gov.br/informma/item/10096-cr%C3%A9ditos-de-log%C3%ADstica-reversa-de-embalagenss%C3%A3o-negociados-no-rio. Acesso em 30 mar. 2015.
1561 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Bolsa de Valores Ambientais lança primeiro lote
de 1.200 toneladas de plásticos e vidros. Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/
item/10096-cr%C3%A9ditos-de-log%C3%ADstica-reversa-de-embalagens-s%C3%A3onegociados-no-rio. Acesso em: 30 mar. 2015.
1562 CAMARGO, Suzana. Crédito Verde da BVRio impulsiona logística reversa. IN: Planeta
Sustentável em 28.05.2014. Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/
credito-verde-bolsa-rio-logistica-reversa-784301.shtml. Acesso em 30 mar. 2015.
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que:

Com base na pesquisa que fundamentou o presente trabalho, concluiu-se

1. O princípio do protetor recebedor é instrumento de compensação e
incentivo, pelo Poder Público ao particular, diante da atividade protetora do meio
ambiente. E, enquanto princípio, serve como um dos marcos norteadores das
políticas públicas na busca de um meio ambiente equilibrado, servindo, também,
como limite para a instituição de normas jurídicas e para toda a atuação política e
jurídica de um país, devendo ser satisfeito na maior medida possível, considerando
as possibilidades fáticas e jurídicas existentes.
2. O princípio do protetor recebedor é um instrumento de compensação
e incentivo, ou seja, pretende reduzir ou eliminar os custos do comportamento
desejável, ou, ainda, remunerá-lo. Isto, sob a ótica do homem racional (que se
baseia na relação de custo-benefício), representa grande potencial de sucesso na
indução de comportamentos.
3. Compreendendo o princípio do protetor recebedor como garantidor
de incentivo e compensação com grande potencial de sucesso na indução
de comportamentos que se coadunem com o objetivo de um meio ambiente
equilibrado, pode-se visualizar a aplicabilidade prática da política pública que o
tenha como norte.
4. A essência da Política Nacional de Resíduos Sólidos é o reaproveitamento
dos resíduos anteriormente descartados ou seu tratamento adequado. Por meio
do sistema de logística reversa torna-se possível atingir este fim, ou seja, a
devolução pós-consumo dos produtos para os fabricantes ou distribuidores dos
produtos.
5. Em verdade, o sistema de logística reversa necessita de uma mudança
de postura do cidadão. Ocorre que a transição de uma tradição de tratamento
inadequado dos resíduos para o tratamento adequado não ocorre rapidamente,
especialmente quando existem muitos custos a se considerar. A mudança
comportamental, neste contexto, deve ser incentivada, incentivo que, como foi
discutido, o princípio do protetor-recebedor pode oferecer.
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24. A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO
FOMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS E À
GESTÃO AMBIENTAL
FELIPE MORETTI LAPORT
Pós-graduado em Gestão Executiva do Meio Ambiente pela COPPE/UFRJ.
Bacharel em Direito pela PUC-Rio. Advogado responsável pelo setor Jurídico da
empresa Biovert Florestal e Agrícola Ltda

1. INTRODUÇÃO HISTÓRICA E CONTEXTUALIZAÇÃO
Nos dias atuais, é de comum conhecimento que a mera existência de
órgãos reguladores responsáveis pela gestão ambiental não é suficiente para
a prevenção e precaução de danos ambientais, entretanto, para que se garanta
uma correta coordenação de preservação do meio ambiente, é imprescindível
que tais órgãos tenham suas atuações acompanhadas e fiscalizadas a fim de que
se faça melhor utilização dos meios e recursos a eles confiados, no cumprimento
de suas missões institucionais.
Em 1891, por influência direta do então ministro Rui Barbosa, a primeira
constituição republicana institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas
da União (“TCU”), que naquela época, detinha a única finalidade de liquidar as
contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade antes de serem prestadas
ao Congresso Nacional.
Já na Constituição de 1934, o Tribunal teve seu leque de atribuições
maximizado, dentre elas: registrar previamente as despesas e os contratos,
julgar as contas dos responsáveis por bens e dinheiro públicos, assim como
apresentar parecer prévio sobre as contas do Presidente da República para
posterior encaminhamento à Câmara dos Deputados. Após a ditadura do Estado
Novo, a Constituição de 1946 adicionou um novo encargo às competências da
Corte de Contas: julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas
e pensões.
Embora a Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional nº
1, de 1969, tenha eliminado importantes funções do Tribunal, a título de medida
inovadora, destaque-se o exercício de auditoria financeira e orçamentária sobre
as contas das unidades dos três poderes da União, instituindo, desde então, os
sistemas de controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com auxilio da
Corte de Contas, e de controle interno, este exercido pelo Poder Executivo e
destinado a criar condições para um controle externo eficaz.
Pela Constituição de 1988, o exercício do controle externo das contas
públicas se manteve como tarefa atribuída ao Poder Legislativo, sem se
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esquecer do auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios,
órgãos autônomos e técnicos, que não são subordinados hierarquicamente ao
Legislativo, mas são qualificados e preparados para realizar a fiscalização do
patrimônio público que sua competência e titularidade alcancem.
Com o advento da nova Carta Magna, o Tribunal de Contas da União
teve a sua jurisdição e competência substancialmente ampliadas. Recebeu
poderes para, no auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à
economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de
receitas. Assim, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária tem o dever de prestar contas ao TCU.
Na área ambiental, a competência constitucional da Corte de Contas
concentra-se na fiscalização da gestão operacional e patrimonial do dinheiro,
bens e valores públicos, conforme mencionado acima, a serem examinados sob
o prisma de legitimidade e economicidade. Importante frisar que nestes aspectos
estão inseridos os princípios de direito administrativo que são de observância
indispensável no tocante ao meio ambiente ecologicamente equilibrado:
eficiência e eficácia.
A Professora Doutora Edalgina de Mendonça esclarece:
O atual texto constitucional concede aos Tribunais de Contas
a possibilidade de realizarem auditorias de gestão ambiental,
outorgando-lhes competência que é não só possibilidade, como
dever institucional e de valor inestimável para concretização das
políticas nacionais de proteção ambiental, ainda que esta missão
constitucional de atuar na fiscalização ambiental só possa ser
efetuada de modo indireto, via controle de contas dos gestores
públicos1563.

A questão ecológica se tornou tão relevante que a doutrina estrangeira
já pensa na construção de um Estado de Direito Ambiental. Para o Professor
Constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho: “As próprias qualificações do
tipo de Estado que denomina o paradigma deveriam explicitar que além de ser
um Estado de Direito, Democrático e Social, também deve modelar-se como um
Estado Ambiental”1564.
Isso significa que a montagem de um Estado de Direito Ambiental
encaminha-se, necessariamente, em direção a mudanças profundas nas
estruturas da sociedade organizada, de modo a apontar caminhos e oferecer
1563 MENDONÇA, Edalgina Braulia de Carvalho Furtado de. Tribunal de Contas e patrimônio
ambiental: um novo paradigma de controle. Belo Horizonte: Fórum, 2011. Pág. 66.
1564 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª
ed. Coimbra: Almedina, 2000. Pág. 21.
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alternativas para a superação da atual escassez dos recursos naturais e da crise
energética, de minimizar os efeitos negativos do aquecimento global e de propor
um novo padrão de consumo baseado na redução, reutilização e reciclagem.
Busca-se, dessa forma, um novo modelo de desenvolvimento, lapidado na
solidariedade social, capaz de conduzir à proteção efetiva do meio ambiente e à
promoção da qualidade de vida.
Nesse sentido, embora o foco da presente tese seja a atuação específica
do Tribunal de Contas da União no desenvolvimento das políticas públicas de
caráter sustentável e da gestão ambiental, é relevante frisar que o controle das
contas públicas das esferas governamentais deve considerar a competência
comum constitucional ligada à proteção do meio ambiente. Em outras palavras,
a efetiva colaboração entre os tribunais de contas (da União, dos Estados e dos
Municípios), com intercâmbio contínuo de conhecimento e atuação conjunta
quando possível, é, certamente, uma medida que se encontra em perfeita
consonância com os pilares de um futuro Estado de Direito Ambiental.
2. COMPETÊNCIAS DO TRIBUNAL E SUA FORMA DE ATUAÇÃO
EM PROL DA SUSTENTABILIDADE
O exercício do controle externo das contas públicas é tarefa atribuída
ao Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas, que, de fato, são
qualificados e preparados para realizar a fiscalização do patrimônio público.
O Tribunal de Contas da União é constituído como uma instituição
fiscalizadora da administração pública federal que, além de exercer a função
principal de fiscalização, pode diagnosticar, recomendar, monitorar e sancionar,
como se verá ao longo da presente tese. Por outro lado, executar, gerir e legislar
não são atribuições deste Tribunal, independente e imparcial, no qual todos os
agentes em âmbito federal estão sujeitos à sua jurisdição. Luiz Henrique de
Moraes explica:
A Lei Maior atribuiu elevado grau de autonomia ao TCU, que
não se encontra subordinado a qualquer órgão ou Poder e
cujas decisões, na esfera de sua competência, revestem-se de
definitividade quanto ao mérito, comunicando às autoridades
competentes o resultado das fiscalizações, para as medidas
saneadoras das improbidades e faltas identificadas1565.

As competências constitucionais do TCU foram elencadas nos seguintes
dispositivos: art. 33, § 2º; art. 70 caput, parágrafo único; art. 71, incisos I a XI
e §1º a §4º; art. 72 caput, § 1º, § 2º; art. 74, § 2º e art. 161, parágrafo único.
Dentre todas estas atribuições, sobrevém a competência do TCU de avaliar a
gestão ambiental federal nos recursos públicos na área ambiental e, ademais, os
resultados práticos da alocação destes recursos.
1565
LIMA, Luiz Henrique de Moraes. Controle do Patrimônio Ambiental Brasileiro. Rio de
Janeiro: Editora UERJ, 2001, pág. 21.
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A Lei Orgânica do TCU (Lei Federal nº 8.443/1992) ainda prevê que o
Tribunal, por iniciativa de comissão mista (senadores e deputados) ou técnica
do Congresso Nacional, poderá auditar projetos e programas autorizados na Lei
orçamentária anual, avaliando os seus resultados quanto à eficácia, eficiência e
economicidade (art. 38).
Especificamente sobre a atuação do TCU na seara ambiental, destaca-se
a Portaria nº 383/1998, que aprovou a Estratégia de Atuação para o Controle da
Gestão Ambiental, resultante da implementação do Projeto de Desenvolvimento
da Fiscalização Ambiental – PDFA.
Para a finalidade da Portaria, considerou-se a definição de gestão
ambiental como o conjunto das ações que visem à adequada utilização do
meio ambiente, dessa forma, evidente a correlação com o conceito clássico de
sustentabilidade cunhado pelo Relatório Brundtland (“Nosso Futuro Comum”):
“o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.
Pressupõe-se, assim, um desenvolvimento que considere o equilíbrio entre a
economia e os recursos ambientais, atendendo às atividades humanas num
sistema global interdependente.
Igualmente relevante apresentar o compromisso firmado pelos Tribunais
de Contas do Brasil (dentre eles o da União) em novembro de 2010 em Manaus,
que sucedeu no documento intitulado como Carta da Amazônia. Naquela
oportunidade, os representantes das Cortes de Contas pactuaram em otimizar
sua fiscalização no sentido de orientar sua atuação para agregar valor à gestão
ambiental, impulsionando medidas governamentais prioritariamente preventivas,
garantindo efetividade às normas constitucionais, legais e internacionais de tutela
ambiental.
No tocante a cooperação entre as instituições brasileiras e as organizações
internacionais, a Carta da Amazônia assim dispôs:
Os Tribunais de Contas deverão promover o estudo das
orientações da Organização Internacional de Instituições
Superiores de Auditoria (INTOSAI) e de outros organismos
internacionais, buscando a harmonização dos métodos e padrões
de auditoria ambiental utilizados no país, adaptando-os quando
necessário, às realidades regionais e locais1566.

Nesse ponto, é enriquecedor mostrar a similaridade com o direito norteamericano quando o assunto é a titularidade coletiva dos bens, recursos e
serviços ambientais. A doutrina do Public Trust atrai, em casos particulares, a
atuação das instituições e órgãos de controle das contas públicas. Compreendese essa doutrina no:
Princípio de que certos recursos naturais e culturais sejam
preservadas para uso público, e que o governo possui e deve
1566 Disponívelem http://www.tce.se.gov.br/sgw/upload/3c0978352cd42924dcaa5b4773c2a
334f37f16c0.pdf. Acesso em 06.04.2015.
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proteger e manter esses recursos para uso do público. Por
exemplo, de acordo com esta doutrina, o governo detém a
posse de todas as terras submersas sob as águas navegáveis.
Logo, qualquer uso ou venda destas terras deve ser de interesse
público1567.

Por último, é mister comentar que, não bastasse todo arcabouço normativo
já mencionado em relação às possibilidades de tutela do patrimônio ambiental
promovido pelo TCU, durante o mês de março deste ano, foi aprovado projeto de
resolução que cria a Política Institucional de Sustentabilidade do Tribunal (PSUS),
dispondo sobre a finalidade de nortear as ações internas quanto à promoção do
desenvolvimento sustentável.
As diretrizes da PSUS são divididas em dois temas contemporâneos: gestão
de pessoas e logística sustentável. A sustentabilidade na gestão de pessoas
objetiva a satisfação das necessidades dos servidores e demais colaboradores
do TCU no que se refere à acessibilidade, à qualidade de vida no ambiente laboral
e ao progresso pessoal e profissional, de modo a aumentar a produtividade e o
bem-estar no trabalho.
As iniciativas referentes à dimensão logística sustentável visam a introdução
de critérios ambientais, sociais e econômicos nas aquisições de bens e serviços
do tribunal. Note que a medida encontra-se em consonância com a Lei Federal
nº 12.349/2010, que alterou a Lei Federal nº 8.666/1993 (“Lei de Licitações e
Contratos Administrativos”) para orientar a seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública inclusive sob o prisma do desenvolvimento nacional
sustentável.
De acordo com a Professora Doutora Danielle de Andrade Moreira:
Na licitação sustentável as organizações adquirem bens e
serviços levando em consideração: melhor custo-benefício;
aspectos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos
e aspectos sociais (questões como a erradicação da pobreza,
observância das condições dignas de trabalho, supressão do
trabalho escravo ou informal, respeito aos direitos1568.

Portanto, vê se que ao mesmo tempo que o TCU cobra medidas efetivas
dos órgãos e entidades jurisdicionados com vistas ao aumento da sustentabilidade
e da eficiência na gestão ambiental, não se esquece de olhar para si mesmo ao
produzir seu próprio código de condutas.

1567 Disponível em https://www.law.cornell.edu/wex/public_trust_doctrine. Acesso em
06.04.2015.
1568 MOREIRA, Danielle de Andrade. In: BENJAMIN, Antonio Herman; FIGUEREIRO,
Guilherme José Purvin de. In: Direito Ambiental e as funções essenciais à Justiça: o papel da
Advocacia de Estado e da Defensoria Pública na Proteção do Meio Ambiente. 2011, págs. 317-318
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3.
AUDITORIAS AMBIENTAIS: INSTRUMENTO EFICIENTE NA
GESTÃO AMBIENTAL
No universo empresarial, de maneira pormenorizada, a gestão ambiental
pode ser definida como:
Tentativa de avaliar valores e limites das perturbações e alterações
que, uma vez excedidos, resultam em recuperação demorada
do meio ambiente, de modo a maximizar a recuperação dos
recursos do ecossistema natural para o homem, assegurando
sua produtividade prolongada e de longo prazo1569.

		 Nos dias atuais, as recentes concepções de gestão empresarial têm como
princípio estabelecer uma política da qualidade ambiental, colocando a atividade
industrial em foco para promoção de um desenvolvimento sustentável palpável.
A integração com o ecossistema e o meio político, econômico e social, bem
como o uso racional dos recursos naturais e a conservação de energia encontram
em aglomerados industriais ampla margem de aplicação.
		 Assim, o setor produtivo passa a ser enxergado não mais como uma mera
alavanca para o crescimento dos países, mas também como um propiciador
de condições e recursos para solucionar os problemas ambientais existentes.
Essa nova proposta é oriunda de um longo percurso, que passa desde a maior
conscientização dos consumidores em relação à manutenção de um meio
ambiente saudável até a maior rigidez da legislação ambiental e da atuação de
órgãos reguladores.
		 A devida importância da questão ambiental como critério a ser
abordado dentro de uma auditoria é relativamente nova. A preocupação com
o desenvolvimento sustentável, com a preservação do meio ambiente e com
a pressão da sociedade para que as empresas e companhias adotem práticas
corporativas sustentáveis, fez surgir uma nova espécie de auditoria, denominada
por alguns auditoria ambiental e, por outros, eco-auditoria.
		 Neste sentido, a auditoria ambiental, qualificada como uma das ferramentas
de maior importância na gestão ambiental corporativa, foi adotada entre as
décadas de 70 e 80, especialmente por empresas norte-americanas pressionadas
pelo crescente rigor da legislação ambiental promovida pela Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency
– “EPA”) e pela ocorrência de acidentes ambientais mundiais de grandes
proporções1570.

1569 BACKER, Paul. Gestão Ambiental: A Administração Verde. Rio de Janeiro: Ed.
Qualitymark,1995. pág. 50.
1570 A título de exemplo, cite-se: contaminação com pesticidas no interior da indústria química
Allied Chemical Corporation, em Hopewell, Virgínia; vazamento de gás tóxico em empresa
indiana, localizada em Bhopal; vazamento de milhões de litros de petróleo no mar do Alasca
ocasionado pelo superpetroleiro Exxon Valdez e, principalmente, a explosão do reator da usina
nuclear soviética de Chernobyl, que fez aumentar bruscamente a incidência de câncer na Rússia
e em países vizinhos.
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		 No entanto, as origens de se auditar, tanto na área pública quanto na
privada, é observada já nas sociedades mais antigas:
No Egito antigo, autoridades providenciavam verificações
independentes nos registros de arrecadação de impostos; na
Grécia era realizadas inspeções nas contas dos funcionários
públicos; os romanos comparavam gastos com autorizações
de pagamento; e os nobres de castelos medievais ingleses
indicavam auditores que revisavam os registros contábeis e
relatórios preparados pelos criados1571.

		 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (“CONAMA”), órgão consultivo
e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, estabeleceu
os requisitos mínimos e o termo de referência para realização das auditorias
ambientais. A definição de auditoria ambiental, segundo a Resolução nº 306/2002,
seria o:
Processo sistemático e documentado de verificação, executado
para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem
se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições
ambientais especificados ou as informações relacionadas
a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria
estabelecidos nesta Resolução, e para comunicar os resultados
desse processo.

		 Editado por meio da Portaria nº 214/2001, o TCU publicou seu Manual
de Auditoria Ambiental onde define este novo serviço como: “O conjunto de
procedimentos aplicados ao exame e avaliação dos aspectos ambientais
envolvidos em políticas, programas, projetos e atividades desenvolvidas pelos
órgãos e entidades sujeitos ao seu controle”.
		 Cabe registrar também que o Estado do Rio de Janeiro dispõe de uma
lei específica para tratar das auditorias ambientais – a Lei nº 1.898/1991. Em seu
art. 1º, conceitua auditoria ambiental como senda a realização de avaliações e
estudos destinados a determinar:
I - os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental
provados por atividades de pessoas físicas ou jurídicas;
II - as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e
sistemas de controle de poluição;
III - as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e
proteger a saúde humana;
IV - a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos
sistema, rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio
ambiente e da saúde dos trabalhadores.

		 Neste ponto, importante estabelecer a diferença entre auditoria e
1571
BOYNTON, William C.; JOHNSON, Raymond N.; KELL, Walter Gerry. Auditoria. Tradução
de José Evaristo dos Santos. São Paulo: Atlas, 2002.
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fiscalização: enquanto o auditor observa se os critérios que estão sendo verificados
na auditoria estão sendo adequadamente observados e informa ao cliente os
resultados obtidos, ao fiscal compete constatar se a lei está sendo cumprida,
notificando, assim, os eventuais descumprimentos ao órgão responsável por
exercer o poder de polícia. Os especialistas no assunto são categóricos:
Em geral, há a concepção errônea de que um auditor ou uma
auditoria tenha objetivos punitivos. Isto decorre das sanções
aplicadas a pessoas físicas e jurídicas que sofrem auditorias
compulsórias, aplicadas por exigência do setor público ou por
clientes ou acionistas de empresas, quando identificam que
estes podem estar descumprindo alguns requisitos que lhes
sejam pertinentes1572.

		 Por derradeiro, a Professora Doutora Edalgina de Mendonça nos apresenta
valiosa lição sobre o caráter holístico das auditorias ambientais e de como elas
repercutem na vida do cidadão:
A auditoria de gestão ambiental, bem mais do que limitarse a verificar a efetiva proteção, conservação, preservação e
restauração do meio ambiente, poderá, também, cooperar para
a não depauperação das finanças públicas, o que se evidencia
se nos conscientizarmos que muitas doenças da população,
representando gastos públicos consideráveis, são decorrentes
da falta de saneamento básico e da poluição ambiental1573.

4. BREVES COMENTÁRIOS A RESPEITO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL
ENVOLVENDO QUESTÕES AMBIENTAIS
O relevo do caráter preventivo de uma auditoria ambiental pode-se ser
percebido, por exemplo, no processo nº 010.341/2005-4, de relatoria do Ministro
Benjamin Zymler, onde o Tribunal, atuando no levantamento feito no Projeto
de integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional,
evitou que milhões de reais fosse perdidos aos cofres públicos quando analisou
orçamentos relativos à supervisão e obras de engenharia. Atendendo a
recomendação do TCU, que constatou irregularidades em diversos aspectos, o
Ministério da Integração Nacional procedeu a correção no edital e no orçamento
da obra de todos os pontos questionados pela equipe técnica.
De acordo com os auditores da Corte, o Ministério aderiu às recomendações
do TCU para adicionar a cláusula de aceitabilidade de preços unitário e global
em seu edital de contratação, o que fez acrescer o subitem que desclassifica
as propostas comerciais das empresas concorrentes que apresentarem o preço
superior ao valor global orçado pelo Ministério para cada lote da obra solicitada.
1572
LA ROVERE, Emilio Lèbre (coordenador). Manual de Auditoria Ambiental. 3ª Ed. Rio de
Janeiro: Qualitymark,2012. pág. 13/14
1573
MENDONÇA, Edalgina Braulia de Carvalho Furtado de. Tribunal de Contas e Patrimônio
Ambiental: um novo paradigma de controle. Belo Horizonte: Fórum, 2011. Pág. 110.
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É interessante também uma análise do acórdão nº 557/2004-Plenária
que verificou o levantamento de auditoria no Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) envolvendo a desapropriação de imóveis para reforma
agrária. Dentre várias irregularidades constatadas no transcorrer da auditoria,
como deficiência na gestão ambiental e erros sistemáticos na avaliação de
imóveis, chama atenção o fato da autarquia federal ter requisitado licença
ambiental prévia somente após a desapropriação do imóvel, como muito bem
observado pelo Ministro relator Ubiratan Aguiar:
Apurou-se que o INCRA requisita a licença ambiental prévia após
a desapropriação do imóvel, procedimento que, além de ferir
o princípio da precaução, um dos pilares da política ambiental
brasileira, pode gerar despesa desnecessária, na hipótese de não
ser possível a obtenção da referida licença ou que condicionantes
tornem o assentamento inviável.

Com isso, a determinação encaminhada ao INCRA não poderia ter
sido outra: rever o procedimento administrativo de desapropriação, vez que,
não só contraria o Princípio da Precaução como pode acarretar em prejuízo ao
Erário e ao Meio Ambiente. O posicionamento da Corte de Contas encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo1574 (“TJ/SP”).
A gestão de resíduos sólidos também já foi objeto de apreciação pelo TCU
quando exerceu seu poder de fiscalização em face do acórdão de nº 2.067/2009
– Plenário, relativo a auditoria operacional1575 realizada no âmbito do Programa
Resíduos Sólidos Urbanos. O objetivo da auditoria concretizada foi verificar a
existência de desperdício de recursos públicos no financiamento de convênios
firmados pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e investigar suas causas.
Primeiramente, a fiscalização arrematou que nenhuma deliberação
constante no acórdão citado acima foi integralmente implementada. Assim, o
TCU organizou estudos que aferiram ser superior a R$ 10 milhões o gasto gerado
na aplicação de recursos em convênios para construção de aterros sanitários,
que, com o passar dos anos, foram abandonados ou que retornaram à condição
de lixões1576.
1574
No acórdão TJ SP. AI nº 309.535-5/2, 3ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Peiretti
Godoy, j. 25.02.2003, no contexto da discussão de servidão administrativa para instituição de
gasoduto, o relator suspendeu o processo até definitiva elucidação da documentação ambiental.
Já no acórdão TJ SP. AI nº 309.553-5/4-00, 6ª Câmara de Direito Público – rel. Des. José Habice – j.
16.06.2003, foi mantida a suspensão do processo até a aferição da licença prévia ambiental.
1575
Auditoria Operacional “é o exame independente e objetivo da economicidade, eficiência,
eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade
de obter melhorias”. Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria Operacional. Brasília, DF,
2009. pág. 06.
1576
O lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos que se caracteriza
pela simples descarga do lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à
saúde pública. Diga-se que não existe nenhum controle quanto aos tipos de resíduos depositados
e quanto ao local de disposição dos mesmos. Nesses casos, resíduos domiciliares e comerciais
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Concluiu-se que, na maior parte dos casos, o consórcio público
interfederativo para tratamento e disposição final de resíduos, pautado pela Lei
Federal n° 11.101/2005, apresenta-se como solução mais vantajosa para gestão
de resíduos sólidos. Além de reduzir o custo de investimento per capita, viabiliza
estrutura administrativa e técnica capaz de manter o empreendimento em
operação e assegurar sua desejada sustentabilidade.
Ademais, no rol de recomendações propostas, destaca-se: (i) a mudança
na forma e no objeto de alocação de recursos, priorizando investimentos em
soluções consorciadas pautadas em planos de gestão de resíduos sólidos; (ii)
o cancelamento de convênios irregulares; (iii) a contratação direta de projetos
pela FUNASA e (iv) a utilização de estudos do Ministério do Meio Ambiente
(MMA) como parâmetro de avaliação de viabilidade e sustentabilidade dos
empreendimentos.
Não é difícil perceber que a destinação final adequada de resíduos sólidos
permanece sendo um grande desafio para a sociedade brasileira e seus entes
federativos, tanto é, que recentemente foi aprovada a Medida Provisória nº
651/2014, que estende por mais 4 (quatro) anos o prazo para encerramento dos
lixões.
Outro assunto atual enfrentado pelo TCU foi o combate às queimadas na
região norte e centro-oeste, onde predominam os biomas do Cerrado e da Floresta
Amazônica. A fiscalização teve como pano de fundo a identificação das políticas
públicas que proporcionam efetivo desenvolvimento sustentável nestas regiões,
e ainda se a execução dessas políticas considera as tecnologias disponíveis para
aumento de produtividade e para reincorporação ao processo produtivo.
Desse modo, no acórdão nº 2.926/2009, foi verificado que a ação
governamental é dispersa entre diversos ministérios, não havendo a interação
necessária que propicie políticas públicas consistentes, e que evitem ações
sobrepostas ou mesmo conflitante. Em relação à política agrícola do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), observou-se que sua natureza
é basicamente creditícia, com ações acanhadas, pouco significativas e com
potencial reduzido a ponte de serem realmente eficazes. Ademais, não foi
identificada uma política agrícola para a Amazônia diferenciada do restante do
país.
Naquela oportunidade, o TCU teceu recomendações não só ao MAPA,
mas igualmente à Casa Civil, que efetivasse reuniões de adequada periodicidade
com os titulares das pastas envolvidas; ao MMA, que envidasse esforços para
apoiar a implantação do sistema compartilhado de licenciamento ambiental em
de baixa periculosidade são depositados juntamente com os industriais e hospitalares, de elevado
teor poluidor. O aterro sanitário, por sua vez, é um local tecnicamente adequado e preparado para
onde os resíduos sólidos podem ser destinados. Sua instalação e operação dependem de um
grande espaço físico, dentro do qual os resíduos são depositados com rigorosa observância de
medidas técnicas que, na maioria das vezes, reduzem o impacto ao ambiente. (ALBUQUERQUE,
J.B. Torres de. Resíduos Sólidos. São Paulo: Independente Editora e Distribuidora Jurídica, 2012).
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propriedades rurais dos órgãos ambientais estaduais da Amazônia1577; ao INCRA,
que definisse critérios objetivos, parâmetros ou metodologia pré-definida, para
fins de avaliação econômico/ambiental das alternativas para recuperação de
passivo ambiental nos projetos de assentamento.
No que concerne às queimadas, insta ressaltar que recentemente,
o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do dia 5 de março de 2015,
em sede do Recurso Extraordinário nº 586224, declarou inconstitucional a Lei
Municipal nº 1.952/1995, da cidade de Paulínia (SP), que proibia a queima da pala
da cana-de-açúcar em seu território. O TJ/SP havia julgado improcedente a ação
direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal. No STF, no entanto, os
ministros frisaram que deve prevalecer a norma do Estado de São Paulo sobre
o tema, que estabelece um cronograma para o fim da prática, qual seja, a Lei nº
11.241/2002.
O relator do caso, Ministro Luiz Fux, votou pelo provimento do recurso
no sentido de declarar a inconstitucionalidade da lei, pois, em sua visão, tal
proibição, além de previamente planejada, deveria se dar de forma paulatina,
dados os possíveis reflexos sociais, econômicos e ambientais: necessidade
de recolocação dos trabalhadores canavieiros, “mecanização” da colheita,
igualmente impactante ao meio ambiente, etc. O Ministro Luis Roberto Barroso,
ao acompanhar o voto do relator, afirmou que o tratamento dado pela lei estadual
atende melhor os ditames constitucionais envoltos na matéria, como interesse
dos trabalhadores, vez que a solução preconizada pela legislação estadual já
reduziu 80% das queimadas indesejáveis.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. Ao longo dos anos, viu-se que a competência do Tribunal de Contas da
União foi sendo gradativamente ampliada. No cenário atual, oTCU é uma instituição
de altíssima relevância no exercício da tutela ambiental por meio de distintas
formas de atuação prevista na Constituição de 1988, normas infraconstitucionais,
portarias e acordos internacionais.
5.2. É evidente a correlação das incumbências do TCU com as políticas
públicas sustentáveis e a gestão ambiental corporativa.

1577
Insta ressaltar que o sistema compartilhado de licenciamento ambiental referido
ainda não existe, entretanto, uma ferramenta que irá auxiliar no processo de licenciamento
ambiental dos órgãos ambientais é o Cadastro Ambiental Rural (CAR), instituído pela Lei Federal
nº 12.651/2012 (“Novo Código Florestal”). Trata-se de um registro eletrônico, obrigatório para
todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à
situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas
e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas
das propriedades e posses rurais do país. O CAR se constitui em base de dados estratégica
para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de
vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis
rurais. Disponível em www.car.gov.br. Acesso em 07.04.2015.
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5.3. Por meio das decisões escolhidas e comentadas, comprovou-se
a gama de assuntos de natureza ambiental que o TCU está envolvido. Assim,
com atuação destacada e enérgica, a tutela do meio ambiente exercida pelo
TCU pode e deve contribuir para uma melhor gestão ambiental, otimização dos
recursos públicos, aperfeiçoamentos de políticas sustentáveis e promoção de
um ambiente cada vez mais equilibrado.
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25. serviço ecossistêmico, recurso hídrico e
Direito: em busca da resiliência
FERNANDA DALLA LIBERA DAMACENA
Especialista e Mestre em Direito Público. Doutoranda em Direito. Professora de
Direito Ambiental - Unisinos – RS.

1.

Introdução

A dignidade da vida humana, animal e vegetal, nos termos do
artigo 225 da Constituição Federal, está intrinsecamente ligada à disponibilidade
de acesso à água, em quantidade e qualidade suficientes à satisfação de suas
necessidades básicas.
O arcabouço legislativo infraconstitucional, regulamentador do
mandamento constitucional, de efetiva tutela dos recursos hídricos e serviços
ambientais correlatos, não é pequeno no Brasil. Dentre as principais legislações
em vigor destacam-se: o Código de Águas; a Política Nacional de Recursos Hídricos
e leis correspondentes, que dispõem sobre a gestão das águas, planejamento e
controle; a Política Nacional do Meio Ambiente, que ao estabelecer regras para a
proteção dos recursos naturais, se aplica também às águas; as Diretrizes Nacionais
para o Saneamento Básico, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), que ao tratar dos espaços protegidos, possui importante relevância na
proteção desse recurso; a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que desempenha
importante papel na proteção das águas subterrâneas e superficiais, na medida
em que impede que os resíduos alcancem os aquíferos e os rios e lagos; a Lei
11.428/2006, quando dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica, sem esquecer da Nova Lei Florestal, que estabelece
regras para a conservação e reabilitação das Áreas de Preservação Permanente
(APP), que protegem as águas, entre outros elementos; e a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil.1578
A depreciação dos recursos hídricos e os ecossitemas que
o suportam também têm sido uma preocupação contínua em reuniões e
relatórios internacionais. De acordo com o Relatório das Nações Unidas sobre
o Desenvolvimento de Recursos Hídricos 2015 – “Água para um Mundo
Sustentável”- nas últimas décadas, o consumo de água cresceu duas vezes
mais do que a população, e a estimativa é que a demanda cresça 55% até 2050.
Assim, se os atuais padrões de consumo forem mantidos, em 2030, o mundo
enfrentará um déficit no abastecimento de água em torno de 40%.1579
1578 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de águas. São Paulo: Atlas, 2001.
1579 TOKARNIA, Mariana. Unesco: mundo precisará mudar consumo para garantir
abastecimento de água. Agência Brasil. 20 de março de 2015. Disponível em: http://agenciabrasil.
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Num contexto de crise hídrica, tanto a escassez quanto o excesso
de água são preocupantes. Os recentes eventos de seca e inundação em
solo brasileiro alertam para quão catastrófica pode ser a situação no futuro.
Contudo, tem razão Freitas1580 ao afirmar que “a situação não deve ser vista
como a aproximação do apocalipse, mas como uma boa oportunidade para que
procedimentos sejam realizados”.
O presente artigo propugna a essencialidade dos serviços
ecossistêmicos como medida mitigatória de redução das vulnerabilidades e
promoção da resiliência dos recursos hídricos. Através da revisão da literatura,
documentos científicos e legislação correlatos ao tema, pretende-se demonstrar
o papel do Direito na recuperação e manutenção dessas infraestruturas verdes
de proteção, com destaque para modalidade ciliar, ripária, ripícola ou ribeirinha.
A relevância do estudo e a tutela dessas áreas é crescente, especialmente num
cenário de adaptação, típico das mudanças climáticas e seus efeitos.
Dividido em 5, sendo a primeira introdução e a última conclusões
articuladas, o artigo dedica-se, inicialmente, à compreensão da relação entre
o serviço ecossistêmco prestado pelas áreas de preservação permanete e os
recursos hídricos. Para tanto, utiliza-se a revisão da literatura especializada,
legislação nacional, bem como estudos científicos, que relatam o cenário atual
dos serviços ecossistêmicos no Planeta, e apontam para algumas estratégias
de recuperação. Nesse contexto, o pagamento por serviço ecossistêmico de
bacia hidrográfica, a partir de uma perscpectiva de gestão hídrica integrada,
é apresentado como uma das alternativas possíveis para o cenário Brasil. Na
sequência, tendo como de fundo o plano legislativo, analisa-se a influência dos
serviços ecossistêmicos ripários no contexto de redução das vulnerabilidades e
construção da resiliência hídrica. Ainda, num cenário de mudanças climáticas, as
áreas de preservação permanente e seus serviços são avaliadas como proteções
naturais essenciais diante da ocorrência de desastres ambientais. Por fim,
analisam-se recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, a fim de identificar
o discernimento hermenêutico da Corte acerca da relação e importância dos
serviços ecossistêmicos, em especial, das áreas de preservação permanente,
para a sustentabilidade dos recursos hídricos.
2.

A necessidade de uma abordagem ecossistêmica

O termo “serviços ecossistêmicos” surgiu no início de 1980 para
descrever um quadro de estruturação e sintetização acerca da compreensão

ebc.com.br/internacional/noticia/2015-03/mundo-precisara-mudar-padrao-de-consumo-paragarantir-abastecimento-de. Acesso em 23 de março de 2015.
1580 FREITAS, Vladimir Passos. A crise da água é uma boa oportunidade de mudança de
rumos. Consultor Jurídico. 23 de março de 2015. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015mar-22/segunda-leitura-crise-agua-boa-oportunidade-mudanca-rumos. Acesso em 23 de março
de 2015.
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biofísica dos processos dos ecossistemas em termos de bem-estar humano.1581
As expressões serviços ambientais ou ecossistêmicos “refletem funções
ambientais e processos ecológicos, que podem ser definidos como atributos
funcionais dos ecossistemas naturais benéficos à humanidade”.1582
Os processos subjacentes à produção de serviços do ecossistema
são tão fortemente interligados, que qualquer classificação a esse respeito não
seria suficientemente abrangente, e teria intuito meramente didático. Nesse
sentido, com apoio no relatório do Millennium Ecosystem,1583 a doutrina os têm
classificado em: provisionais (de alimentos e água); de regulação (em relação
a enchentes, seca e controle de doenças); culturais (espiritual, de recreio e
benefícios culturais); e de apoio (reciclagem de nutrientes, que mantêm as
condições de vida na Terra). 1584
A perspectiva da utilização dos serviços ambientais como critério
para avaliação, quantificação e gestão de riscos e danos ambientais detém
sustentação constitucional no âmbito brasileiro, vez que o art. 225, §1º, I, da
Constituição Federal estabelece como incumbência do Poder Público “preservar
e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas.” “Trata-se de um bem/serviço que atua como
uma infraestrutura. Em outras tintas, sua relevância essencial ao bem estar
transindividual justifica sua manutenção, recuperação e constante monitoramente
no Estado de Direito Constitucional.” 1585
Os benefícios obtidos dos ecossistemas são uma poderosa lente
através da qual se pode entender melhor as relações humanas com o ambiente,
bem como refletir sobre a concepção e o desenvolvimento de políticas ambientais
com foco nessa relação de dependência.1586
Não por outro motivo, uma das maiores tendências na busca de
soluções políticas e jurídicas para o contexto de escassez e deterioração dos
recursos hídricos é o reconhecimento da abordagem ecossistêmica como
alternativa relevante num contexto de redução de vulnerabilidades e construção
de resiliência. De acordo com a Convenção da Biodiversidade, a abordagem é
uma estratégia de gestão integrada da água, terra e recursos vitais, a fim de
1581 BRAUMAN, Kate A. et al. The nature and value of ecosystem services: an overview
highlighting hydrologic services. Annu. Rev. Environ. Resour., v. 32, 2007, p. 67-98.
1582 MYERS, Norman. Environmental services of biodiversity. Proceedings of the National
Academy of Sciences, v. 93, n. 7, 1996, p. 2764-2769, p. 2.764.
1583 Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Washington, DC, Island Press.
1584 SMITH, M., de Groot, et all. Establishing payments for watershed services. IUCN, Gland,
Switzerland, 2006, 109 p. No mesmo sentido: DE GROOT, Rudolf S.; WILSON, Matthew A.;
BOUMANS, Roelof MJ. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem
functions, goods and services. Ecological economics, v. 41, n. 3, 2002, p. 393-408.
1585 CARVALHO, Délton W. de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
1586 BRAUMAN, Kate A. et al. The nature and value of ecosystem services: an overview
highlighting hydrologic services. Annu. Rev. Environ. Resour., v. 32, 2007, p. 67-98.
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prover sua conservação e o uso sustentável e equitativo.1587
2.1 O cenário dos serviços ecossistêmicos e sua influência na conservação
dos recursos hídricos
A relevância ecológica dos serviços ambientais e o declínio dos
ecosstemas do planeta têm sido declarada por uma quantidade considerável
de estudos científicos.1588 Uma dos mais completos e recentes, realizado entre
2001 e 2005, é a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millennium Ecosystem
Assessment- MA)1589. O intuito do estudo foi avaliar as consequências das
mudanças nos ecossistemas sobre o bem-estar humano, e estabelecer uma base
científica que fundamentasse as ações necessárias para assegurar a conservação
e o uso sustentável dos ecossistemas bem como suas contribuições para o bemestar humano. O relatório constatou que 60% dos serviços dos ecossistemas
do Planeta (15 dos 24 analisados) – tais como água doce, pesca, regulação
do solo e do clima – registravam alto grau de degradação ou sinais de usos de
forma insustentável. De acordo com as previsões dos cientistas (mais de 1.300
participantes), esse processo nocivo tende a agravar-se nos próximos 50 anos,
colocando em risco a sobrevivência das futuras gerações. 1590
A situação extrema vivenciada pelo sistema Cantareira, no Estado
de São Paulo, é a representação típica das consequências de um cenário de
degradação ecossistêmica. As ocupações irregulares do solo, o desmatamento,
a agropecuária e falta de planejamento de políticas públicas são fatores que,
ao longo de anos, acabaram comprometendo as reservas de água para o
enfrentamento de estiagens.
Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas
(IPÊ)1591que, há mais de 30 anos, acompanha o ambiente natural de regiões como
a do Cantareira, concluiu que:

1587 Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/cbding.pdf. Aceso
em: março de 2015.
1588 A Guide to World Resources 2000–2001: People and Ecosystems: The Fraying Web of
Life .World Resources Institute All rights reserved, April 2000. Disponível em: http://www.wri.
org/sites/default/files/pdf/world_resources_2000-2001_people_and_ecosystems.pdf.
Acesso
em março de 2015. Recomenda-se, ainda a consulta do relatório: UN Development Programme
(UNDP), Human Development Report, UNDP, New York, 2001. disponível em: https://www.uvm.
edu/giee/pubpdfs/Balmford_2002_Science.pdf. Acesso em março de 2015.
1589 MOONEY, Harold A, et all. Assessmet Milennium Ecosystem. Relatório Síntese da Avaliação
Ecossistêmica do Milênio, 2005, p. 17. Disponível em: http://www.millenniumassessment.org/
documents/document.446.aspx.pdf. Acesso em fevereiro de 2015.
1590 MOONEY, Harold A, et all. Assessmet Milennium Ecosystem. Relatório Síntese da
Avaliação Ecossistêmica do Milênio, 2005, p. 19.
1591 IPE – Instituto de Pesquisas Ecológicas. APPs do Sistema Cantareira não têm cobertura
florestal suficiente para garantir segurança hídrica. Disponível em: http://www.ipe.org.br/ultimasnoticias/548-apps-do-sistema-cantareira-nao-tem-cobertura-florestal-suficiente-para-garantirseguranca-hidrica. Acesso em fevereiro de 2015.
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60% do solo em áreas que deveriam, por lei, estar cobertas
por mata nativa (Áreas de Preservação Permanente - APPs), que
abrangem rios, represas e nascentes do Sistema Cantareira,
estão sendo utilizados de maneira inadequada. Aproximadamente
49% das APPs estão ocupadas por pasto degradado e outros
usos, e cerca de 11% estão cobertas com eucalipto. Desta
forma, as condições ecológicas necessárias para a produção
e manutenção dos recursos hídricos ficam extremamente
reduzidas e problemas como erosão são agravados, assim como
assoreamento de rios, nascentes e reservatórios, o que reduz a
capacidade de produção e armazenamento de água.

Estudos científicos como os mencionados, bem como o exemplo da
seca vivenciada pela região Sudeste do Páis, revelam dois pontos fundamentais
para o enfrentamento da crise hídrica. O primeiro está relacionado ao inventário,
planejamento e investimento nos ecossistemas que circundam mananciais, com
especial atenção às bacias hidrográficas;1592 e o segundo, diz repeito ao estudo e
valorização e pagamento do serviço ecossistêmico hidrológico1593.
A Política Nacional dos Recursos Hídricos, presente no ordenamento
jurídico desde 1997, define bacia hidrográfica com a base dos fundamentos,
diretrizes, planos e competências para a gestão dos recursos hídricos em âmbito
nacional. 1594 A bacia atua como um divisor de águas. Por essa razão, a gestão
da cobertura vegetal dos solos, juntamente com os cursos de água, são parte
integrante do planejamento de alocação de água e sua utilização. A gestão por
bacias está no centro de qualquer estratégia que se pretenda bem sucedida
1592 A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação que faz
convergir o escoamento para um único ponto de saída. Compõe-se de um conjunto de superfícies
vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em
um leito único no seu exutório. TUCCI, C. E. M. 1997. Hidrologia: ciência e aplicação. 2.ed. Porto
Alegre: ABRH - Editora da UFRGS, 1997. (Col. ABRH de Recursos Hídricos, v.4).
1593 COSTANZA, Robert. The value of ecosystem services. Ecological Economics, v. 25, n.
1,1998.
1594 BRASIL. Lei 9433 de 08 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. Art. 1º A Política Nacional de
Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: (...) V - a bacia hidrográfica é a unidade
territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: (...)VI - a integração da gestão
das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. Art. 8º Os Planos de
Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País. Art. 22. Os
valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente
na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados (...) Art. 33. Integram o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (..) III – os Comitês de Bacia Hidrográfica.
Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: IV - deliberar sobre as questões
que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos
Comitês de Bacia Hidrográfica (...)VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia
Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos.
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para garantir o fornecimento e o escoamento adequado da água. A conservação
da floresta gera, portanto, um serviço ecossistêmico. Logo, manter essa área
preservada é um serviço ambiental.
Esse serviço está tutelado pelo artigo 3º, II, da Lei 12.651/12, no
mento em que define APP como área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Contudo, a previsão normativa e o reconhecimento científico de
que segurança hídrica é influenciada pelo regime de gestão da bacia hidrográfica
não teve, até o momento, a capacidade de alterar a realidade dos fatos, seja
na esfera pública ou particular. Uma alternativa bastante debatida nos últimos
tempos tem sido a valorização e o pagamento dos serviços ecossistêmicos
que circundam os recursos hídricos, como importante medida de adaptação na
trajetória da construção de um sistema sustentável para os recursos hídricos.
2.2 O pagamento pelo serviço ecossistêmico de bacia hidrográfica e a
regulamentação da matéria no Brasil
O pagamento por serviços de bacias hidrográficas é uma abordagem
integrada, e baseada em incentivos ou pagamentos para a manutenção desses
serviços, a partir dos contratos, envolvendo, comumente, a flora e suas
contribuições ecossistêmicas.
A Nova Lei Florestal Brasileira1595 regulamentou a possibilidade
do pagamento por serviço ecossistêmico, com orientação voltada para ação do
poder executivo. A vinvulação entre essa espécie de serviço e conservação do
recurso hídrico também é clara.
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:
I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como
retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e
1595 BRASIL. Lei 12.651 de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as
Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril
de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso
em: 27 de março de 2015.
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melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais,
tais como, isolada ou cumulativamente:
d) a conservação das águas e dos serviços hídricos .(grifo nosso)

Contudo, no cenário político nacional, as propostas legislativas
envolvendo o pagamento por serviços ambientais enfrentam desafios políticos
e econômicos.1596 Ainda não há norma geral sobre o pagamento por serviço
ecossistêmico no Brasil. Só na Câmara dos Deputados tramitam cerca de 20
projetos de lei sobre o assunto.1597
Há que se observar, todavia, que embora não ter sido recepcionado
expressamente, o sistema de pagamento por serviço ambiental foi indiretamente
adotado pela PNMC1598. Afinal, dentre seus instrumentos estão, no art. 6º, IX,
“os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à
mitigação e à adaptação à mudança do clima”. Lembre-se, ainda, que a utilização
de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e
adaptação à mudança do clima é diretriz da PNMC (art. 5º, VII).
Destaca-se, ainda, o Programa de Apoio a Conservação Ambiental
e o Programa de Fomento as Atividades Produtivas Rurais, denominado Bolsa
Verde, instituído pela Lei Federal nº 12.512 de 2011221, resultante da conversão
da MP 535/2011, maior programa de PSA atualmente em execução, com 51.072
beneficiários.1599 Neste caso e em muitos Estados, que já permitem o pagamento
por serviços ambientais, verifica-se que o PSA tem por mérito auxiliar o produtor

1596 Para especialistas, pagamento por serviços ambientais esbarra em desafios políticos
e econômicos. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/
ULTIMAS-NOTICIAS/455045-PARA-ESPECIALISTAS,-PAGAMENTO-POR-SERVICOSAMBIENTAIS-ESBARRA-EM-DESAFIOS-POLITICOS-E-ECONOMICOS.html. Acesso em: março
de 2015.
1597 Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso
tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem
como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as:
I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
II – já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;
III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;
IV – de iniciativa popular;
V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou
Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da
legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava. Disponível
em:
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=atigo%20105%20regimento%20interno%20camara. Acesso em março de 2015.
1598 BRASIL. Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em março de 2015.
1599 TEJEIRO, Guillermo; STANTON, Marcia; LAVRATTI, Paula. Serviços Ambientais:
Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação / Guillermo Tejeiro, Marcia
Stanton, autores; Paula Lavratti, organizadora. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta
Verde, 2014; 157p.
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rural, especialmente o pequeno, a internalizar os custos de adequação a legislação
ambiental.
Os Estados têm exercido a competência concorrente em matéria
ambiental em relação à regulamentação do pagamento por serviço ambiental,
estabelecida pelo artigo 24 da Constituição Federal. 1600 Um estudo pioneiro
no Brasil, realizado pelo Imazon e o Centro de Estudos em Sustentabilidade
(GVces)1601 mapeou as iniciativas legislativas de PSA, tendo como foco os serviços
ambientais florestais nos diferentes biomas no Brasil. Dentre as conclusões,
destaca-se a recomendação de necessidade ponderação e avaliação dos projetos
de leis federais com as leis estaduais existentes. O objetivo é identificar se há
conflitos que possam levar à suspensão da eficácia de parte de leis estaduais,
tendo e vista o texto do artigo 24, § 4º da Constituição Federal.1602
Sinalizando como “um benefício(incentivo), ao invés de uma punição,
o PSA busca induzir comportamentos socialmente desejáveis, mediante a oferta
de incentivos econômicos como contrapartida por práticas que recuperem,
conservem ou melhorem a provisão dos serviços ecossistêmicos”.1603. Na região
Sul e Sudeste do Brasil, “os maiores desafios estão justamente na proteção dos
recursos hídricos e de fragmentos florestais, frente à diminuição da quantidade
e qualidade da água, ocupação do solo e expansão da agricultura e pecuária”. 1604
Inobstante a verificação de forte ligação entre floresta e recurso
hídrico, Nusdeo1605 alerta para a não consolidação de uma base científica dessa
relação, devido à falta de mecanismos de mensuração dos efeitos da floresta
sobre os recursos hídricos. Contudo, ainda que a confirmação dessa relação
dependa e varie muito das características dos locais em questão, isto é, tipo
de solo, vegetação e clima; o grau de conhecimento científico atual permite
atribuir às florestas muitos benefícios para a manutenção da qualidade dos
recursos hídricos. Dentre eles pode-se destacar: a absorção de água e a redução
de risco de alagamento; redução da erosão do solo e sedimentação de cursos
d’água; filtragem de contaminantes e manutenção do equilíbrio químico da água;

1600 As leis nº13223/15 - Bahia, nº 15.133/10 - Santa Catarina; nº Lei 10.165/13, - Paraíba; e a
nº 13.798/2009 (regulamentada pelo Decreto 55.947/10) - de São Paulo, são apenas alguns dos
exemplos.
1601
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGVEAESP). Disponível em: http://amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Marco-RegulatorioPSA.pdf. Acesso em: março de 2015.
1602 § 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.
1603 TEJEIRO, Guillermo; STANTON, Marcia; LAVRATTI, Paula. Serviços Ambientais:
Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação / Guillermo Tejeiro, Marcia
Stanton, autores; Paula Lavratti, organizadora. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta
Verde, 2014; 157p, p. 7.
1604 Idem, p. 8.
1605 NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina
jurídica. São Paulo: Atlas, 2012, p. 31-32.
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regulação da recarga de lençóis freáticos; manutenção da produtividade aquática
e influência nos níveis de precipitação.
2.0.1. Projeto Conservador das Águas – um exemplo a ser seguido
O município de Extrema, em Minas Gerais, foi pioneiro no Brasil
ao aprovar uma legislação que regulamentou o Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA), em 2005. A localidade está situada em uma região com
inúmeras nascentes. É um dos quatro municípios mineiros que integram a
Bacia Hidrográfica Piracicaba-Capivari-Jundiaí (Bacia PCJ). Baseado no Programa
Produtor de Água1606, da Agência Nacional de Águas (ANA), o Conservador das
Águas tornou-se o primeiro projeto brasileiro a fazer pagamentos por serviços
ambientais a proprietários rurais. 1607
O projeto é resultado de uma continuidade político-administrativa
sem interrupções, que permitiu o diagnóstico, planejamento, a implementação
das ações e o monitoramento das áreas. As atividades começaram em 1996,
com o Projeto Recuperar e Preservar a Quantidade e Qualidade das Águas dos
Mananciais de Consumo e Desenvolvimento do Médio Sapucaí, em parceria com
mais seis municípios do Sul de Minas. As principais ações realizadas foram o
plantio em topos de morros, práticas conservacionistas de solo, implantação de
fossas sépticas e monitoramento da qualidade e quantidade do curso d’água. Esse
projeto mostrou a necessidade da elaboração de um diagnóstico ambiental mais
detalhado dos recursos hídricos nas sub-bacias. O diagnóstico mostrou, ainda,
as áreas sujeitas à erosão, principalmente nas estradas rurais, e a identificação
de cada proprietário de terra no Município. Esse diagnóstico permitiu avaliar a
degradação das microbacias e a definição em lei para se iniciar o desenvolvimento
do projeto Conservador das Águas. A área total do Conservador das Águas, na
microbacia das Posses, em Extrema, englobou 1.202 hectares. 1608
Se é verdade que os serviços ecossistêmicos são gratuitamente
prestados pela natureza, sua conservação e restauração, via de regra, é bastante
despendiosa fincanceiramente. No projeto em questão, para mensurar esses
custos dos produtores foi realizado um fluxo financeiro, a partir de uma tabela onde
os valores de cada convênio celebrado entre os parceiros foram contabilizados
. Essa tabela estimou a aquisição de mudas, os insumos para o cercamento
das APPs e as ações de conservação do solo, bem como esses valores seriam
1606 Idealizado pela ANA em 2001, é um programa voluntário baseado no pagamento por
serviços ambientais, no qual são beneficiados produtores rurais que, por meio de práticas e
manejos conservacionistas e de melhoria da cobertura vegetal, contribuam para o abatimento
efetivo da erosão e da sedimentação e para o aumento da infiltração de água. Foi modificado
em 2005, passando a considerar também o pagamento de incentivos para a recuperação e a
proteção de nascentes e o reflorestamento. Informações em: http://produtordeagua.ana.gov.br//
1607 Kfouri, Adriana; Favero, Fabiana. Projeto Conservador das Águas Passo a Passo: Uma
Descrição Didática sobre o Desenvolvimento da primeira Experiência de Pagamento por uma
Prefeitura Municipal no Brasil. Brasília: The Nature Conservancy do Brasil, 2011.
1608 Idem, p. 36-38.
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distribuídos ao longo do tempo. Foram ainda estimados os valores para a mão
de obra, tanto a utilizada na gestão do projeto quanto na sua operacionalização,
e os valores para o monitoramento das ações e o pagamento aos produtores
pelo serviço ambiental prestado. Como resultado, o valor estabelecido pela lei
municipal para o pagamento pelos serviços ambientais foi o de 100 Unidades
Fiscais de Extrema (Ufex) por hectare,por ano, o que correspondeu, na data de
assinatura dos primeiros contratos, em 2007, o valor de R$ 152 hectares/ano.1609
O projeto restaurou 85,1 hectares de área ciliar e aumentou
em 20% a cobertura florestal na microbacia. Foram implementadas práticas
conservacionistas, como a construção de bacias de infiltração (barraginhas)
para captação e infiltração de água. Esse projeto foi inspirador de muitas outras
iniciativas semelhantes em diversos estados da federação como São Paulo, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.1610
O projeto de Extrema é a representação bem suscedida de um
conjunto estetégias que envolveu atuação política, jurídica e participação
do proprietário rural. Atuações como essa reduzem a vulnerabilidade dos
ecossistemas que circundam os recursos hídricos, importantes aliados dos
recursos naturais, direito à saúde e propriedade, num contexto de mudança
climática e seus efeitos.
3. Os serviços ecossistêmicos e a redução das vulnerabilidades num
contexto de mudança climática
Um dos princípais efeitos das mudanças climáticas são os episódios
extremos, tais como estiagem e inundação. Dependendo da magnitude,
esses eventos são classificados como desastres. Os desastres denominados
“ambientais”1611 desempenham um papel significativo na determinação de como
entendemos e valorizamos os serviços da natureza. Significa dizer que esses
eventos oferecem oportunidades para identificação de defeitos sistêmicos e
práticas do passado capazes de ameaçar o bem- estar humano pela privação
de serviços essenciais. Ao mesmo tempo, materializam o conhecimento sobre
os ecossistemas e seu contexto, ponto chave em direção a um grau de certeza
ampliado nas decisões de gestão ambiental futuras.1612
O Direito dos Desastres (Disaster Law) norte-americano considera
a preservação das infraestruturas naturais como uma das estratégia preventivas
e mitigadoras dos desastres, valorando os ecossistemas não apenas como bens
1609 Kfouri, Adriana; Favero, Fabiana. Projeto Conservador das Águas Passo a Passo: Uma
Descrição Didática sobre o Desenvolvimento da primeira Experiência de Pagamento por uma
Prefeitura Municipal no Brasil. Brasília: The Nature Conservancy do Brasil, 2011, p.51.
1610
Ibidem, p.57.
1611
Sobre o conceito e classificação de desastre ver: CARVALHO, Délton W. de. DAMACENA,
Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
1612 HIROKAWA, Keith H. Disasters and ecosystem services deprivation: from Cuyahoga to
the deepwater horizon. Albany Law Review, v. 74, n. 1, p. 543, 2010.
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ambientais, mas, sobretudo os serviços ecossistêmicos de prevenção e proteção
contra desastres. Como pertinentemente observa Verchchick1613, a maioria das
infraestruturas de que se tem conhecimento são do tipo cinza (represas, diques,
pontes, à base de cimento e outros componentes), mas algumas infraestruturas,
aliás, a maior parte delas, é verde (pântanos, corais, florestas, matas ciliares, topo
de morros, etc). Toda essa infraestrutura natural (verde) auxilia no enfrentamento
de desastres de duas maneiras. Primeiro, a natureza bloqueia, suavizando ou
redirecionando o impacto das forças naturais que enfurecidamente se direcionam
as pessoas. Após o impacto, ajuda no provimento de bens e serviços importantes
para a recuperação física e econômica da região afetada. “Por essas razões,
torna-se relevante compreender esse tipo de ecossistema como uma espécie
de infraestrutura pública, advindo daí o papel governamental de monitoramento
e manutenção”. 1614
Se por um lado o manejo de ecossistemas pode ser entendido
como fator contributivo para a prevenção dos riscos de desastres, mitigando
o impacto da maioria dos desastres como deslizamentos de terra, furacões,
ciclones e situações de assoreamento de mananciais; por outro, ecossistemas
produtivos podem suportar atividades sustentáveis  geradoras de renda, sendo
também recursos importantes para as pessoas e comunidades na sequência de
uma catástrofe. Para que os ecossistemas possam realizar essas contribuições, é
essencial que os mesmo sejam tomados em conta nos esforços de reconstrução
na fase de resposta, pós-desastre.1615
Nesse sentido, os serviços ecossistêmicos também exercem
importante função na construção da resiliência de uma comunidade afetada, a fim
de que se recupere de forma mais célere. Por tal razão, as estratégias preventivas a
desastres devem enfatizar controles estruturais naturais (infraestruturas naturais)
e controles não estruturais (estudos, avaliações, mapas de risco, zoneamentos,
etc.). 1616
Ainda que os estudos sobre a relação entre desastre e infraestrutura
natural não sejam conclusivos, pois a proteção proporcionada por um ecossistema
natural depende de uma conjugação de diversos fatores como o tipo de
desastre, a geografia, a população exposta, dentre outros;1617 o descaso com as
vulnerabilidades e a degradação dos ecossistemas aumenta o graus de incerteza
e amplifica os riscos.

1613 VERCHICK, Robert R. M.. Facing Catastrophe: Environmental Action for
World. Cambridge: Harvard University Press, 2010, p.11.
1614 VERCHICK, Robert R. M.. Facing Catastrophe: Environmental Action for
World. Cambridge: Harvard University Press, 2010, p.27.
1615 SUDMEIER-RIEUX, Karen et al. (editors). Ecosystems, Livelihood and
integrated approach to disaster risk management. IUCN: Cambridge, 2006
1616 VERCHICK, Robert R. M.. Facing Catastrophe: Environmental Action for
World. Cambridge: Harvard University Press, 2010, p.78.
1617 Idem, p. 26.
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3.1 O reconhecimento das vulnerabilidades, a mitigação e a construção da
resiliência
Em um cenário de mudança climática1618 e desastre, a capacidade
de medir a vulnerabilidade cada vez mais é compreendida como um passo
fundamental para a redução eficaz do risco e a promoção de uma cultura de
resistência. À luz do aumento da frequência desses eventos extremos, conhecer
e medir a vulnerabilidade torna-se, então, um instrumento de auxilio à ciência no
caminho de transição para um mundo mais sustentável e resiliente. 1619
Vulnerabilidade e resiliência, fatores transversais intrínsecos aos
desastres1620, são vocábulos comumente tratados como sinônimos na literatura.
Entretanto, a vulnerabilidade está relacionada à propensão ou predisposição
a ser adversamente afetado; resiliência é a capacidade de um sistema e seus
componentes para antecipar, absorver, acomodar, ou se recuperar dos efeitos
de um evento desastroso em tempo hábil e eficiente, inclusive por meio de
assegurar a preservação, restauração, ou a melhoria da sua essencial estruturas e
funções básicas. 1621Desse modo, tão fundamental quanto prevenir um desastre
é garantir que uma localidade dele se recupere1622. Essa é uma preocupação, há
um bom tempo, é constante no enfrentamento político e normativo europeu e
americanos dos desastres.
No contexto Brasileiro, as noções de vulnerabilidades e resiliência
permeiam toda a legislação. O campo hidrológico recebe muita atenção,
pois juntamente com os deslizamentos, forma o grupo de desastres mais
característicos no País. Assim, apenas entre os objetivos da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil1623 observa-se: o estímulo ao desenvolvimento de cidades
1618 Uma grande quantidade de estudos científicos apontam o aquecimento global como
uma das maores ameaças à saúde dos ecossistemas e à vida humana. O mais conhecido
e recente é o IPCC. De acordo com o último relatório – “Warming of the climate system is
unequivocal”. STOCKER, T.F et al. IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change
2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge,
United Kingdom and New York, NY, USA, 2013.
1619 BIRKMANN, Jorn. Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies:
conceptual frameworks and definitions, Nova Deli, 2006.
1620 Nesse sentido: CARVALHO, Déton W. de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito
dos Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
1621 IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate
Change adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D.
Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge
University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 582 pp.
1622 MCDONALD, Roxana. Introduction to natural and man-made disasters and their effects
on buildings. Routlege: Architectural Press, 2003, p.9.
1623 BRASL. Lei 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
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resilientes e aos processos sustentáveis de urbanização; o monitoramento dos
eventos meteorológicos, hidrológicos, dentre outros, potencialmente causadores
de desastres; o estímulo ao ordenamento da ocupação do solo urbano e rural,
tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos
hídricos e da vida humana. A Lei estabelece, ainda, que o Plano Nacional de
Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo , a identificação dos riscos de
desastres nas regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas do País;1624 e
que a bacia hidrográfica deve ser adotada como unidade de análise das ações de
prevenção de desastres relacionados a corpos d’água.1625
De acordo com o IPCC,1626 os registros observacionais e as
projeções do clima fornecem evidências abundantes de que os recursos de água
doce são vulneráveis e têm o potencial de serem fortemente impactados. Esta
observação é absolutamente compreensível, dado que o ciclo hidrológico está
indissoluvelmente ligado a praticamente todos os setores da vida, sejam naturais
ou humanos. Os principais impactos previstos nessa seara seriam os intervalos
com o aumento e a diminuição de precipitações, capazes de acionar inundações
significativas e secas de longa duração.
Assim, a capacidade Humana de tolerância às consequências
previstas para o futuro estará diretamente relacionada à sua capacidade de
responder às mudanças esperadas.1627 Essa capacidade é retratada pelo conjunto
de ações positivas dos poderes públicos e estímulos a comportamento sócioambientalmente almejados. A interpretação e aplicação do Direito exerce papel
fundamental nesse quadro.
Nessa perspectiva, relevante observar de que forma o Superior
Tribunal de Justiça tem priorizado a tutela das áreas de preservação permanente,
devido sua estrita influência na manutenção e qualidade dos recursos hídricos.
A opção pela análise de alguns julgados do STJ justifica-se por sua constante
atuação no que concerne à efetividade da proteção ambiental constitucionalmente
almejada.

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: março de 2015.
Incisos
1624 Artigo 5º, VI, VIII e X.
1625 Artigo 4º, IV.
1626 STOCKER, T.F et al. IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013:
The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of
the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA, 2013.
1627 ECKSTEIN, Gabriel. Water scarcity, conflict, and security in a climate change world:
challenges and opportunities for international law and policy. Wisconsin International Law Journal,
v. 27, n. 3, 2009.
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4. A relação entre função ecossitêmica, uso sustentável da água e crise
hídrica na visão do Superior Tribunal de Justiça
A água tem sido objeto de inúmeras demandas que chegam ao
Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, a jurisprudência da Corte tem se
manifestado, continuamente, acerca dos recursos hídricos e seu uso sustentável.
Boa parte das decisões sobre o tema envolvem as seguintes questões:
essencialidade de conservação das áreas de preservação permanente; correta
exploração das águas subterrâneas; demolição de imóveis construídos em áreas
de mananciais; impossibilidade de indenização da cobertura vegetal localizada
em área de preservação permanente; fixação de tarifas pelo regime progressivo
e questionamento sobre o pagamento de tarifa mínima quando há apenas
um hidrômetro no condomínio, dentre outras. Por uma questão de recorte
metodológio, o presente artigo debruçar-se-á sobre as três primeiras.
Em inúmeras decisões, como no caso do REsp 176.753, a Corte
tem reafirmado que as áreas de preservação permanente são essenciais devido
às funções ecológicas que desempenham, principalmente para conservação do
solo e das águas. Assim, o regime jurídico das Áreas de Preservação Permanente,
na modalidade ciliar, ripária, ripícola ou ribeirinha é universal, no duplo sentido de
ser aplicável à totalidade dos cursos d’água existentes no território nacional –
independentemente da sua vazão ou características hidrológicas – e de incidência
tanto nas margens ainda cobertas de vegetação, como naquelas já desmatadas e
que, por isso mesmo, precisam de restauração. Por essa razão, “ao juiz descabe
afastar a exigência legal de respeito à manutenção de Mata Ciliar, sob o argumento
de que se está diante de simples “veio d’água”, raciocínio que, levado às últimas
consequências, acabaria por inviabilizar também a tutela das nascentes (olhos
d’água). Mais do que nos grandes rios, é exatamente nesses pequenos cursos
d’água que as Matas Ciliares cumprem o papel fundamental de estabilização
térmica, tão importante à vida aquática, decorrente da interceptação e absorção
da radiação solar.1628(grifei)
Dada a relevância ecológica, a APP ciliar qualifica-se como território
non aedificandi, hostil à exploração econômica direta, desmatamento ou
ocupação humana (com as ressalvas legais, de caráter totalmente excepcional e
em numerus clausus - utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo
impacto). Por essa razão, a supressão de vegetação em APP é medida de rigorosa
exceção, só justificável em casos expressamente previstos em lei, listados
em numerus causus, isto é, hipóteses legais incompatíveis com ampliação
administrativa ou judicial. Afinal, “uma das regras de ouro da hermenêutica do
Estado Social de Direito traduz-se no axioma de que as exceções aos regimes
jurídicos de proteção dos sujeitos e bens vulneráveis devem ser interpretadas
restritivamente”1629.(grifei)
1628 STJ. Superior Tribunal de Justiça. REsp 176753 / SC. Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma. DJe: 11.11.2009.
1629 STJ. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.245.149 - MS. Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma. Dje: 09.10.2012.
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O entendimento do STJ também tem se sedimentado no sentido de
que os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de obrigação
propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse. Por esse motivo,
descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de
recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário
ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando
de sua aquisição. Essa postura reflete uma postura não apenas de manutenção,
mas de restauração dos processos ecológicos importantes para a saúde dos
recursos hídricos, nos termos do que determina o legislador constitucional.
Nessa perspectiva, a Segunda Turma “firmou a orientação de
inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos
processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos
ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar
de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações
ambientais”. Ademais, de acordo com a Corte, “o artigo 68 da Lei 12.651/2012
prevê a dispensa da recomposição, da compensação ou da regeneração, nos
percentuais exigidos nesta Lei, nos casos em que a supressão de vegetação
nativa tenha respeitado os percentuais de reserva legal previstos na legislação
vigente à época dos fatos”.1630
Ademais, conforme pode-se observar pela passagem a seguir,
a Corte reconhece, ainda que implicitamente, a importância das áreas de
preservação permanente e seus serviços para a prevenção e proteção dos
desastres.
Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes,
charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a
um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização
do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos
das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos
e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular,
o esplendor da paisagem, e a própria sobrevivência da flora
ribeirinha e fauna.1631(grifo nosso)

Além das questões afeitas às áreas de preservação permanente,
em momento de crise hídrica, uma das maiores ameaças à escassez de água é
a sua incorreta exploração. No que tange à exploração de águas subterrâneas, a
jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que “o inciso II do art. 12 da Lei
n. 9.433/97 é claro ao determinar a necessidade de outorga para a extração de
água do subterrâneo”. De acordo com recentes decisões, “esssa restrição seria
justificada pela problemática mundial de escassez da água e coaduna-se com o
advento da Constituição de 1988, que passou a considerar a água um recurso

1630 STJ. Superior Tribunal de Justiça ,AgRg no REsp 1367968 / SP. Rel. Min. Humberto
Martins. Segunda Turma. DJe: 6.9.201112.03.2014.
1631 STJ. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.245.149 - MS. Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma. Dje: 09.10.2012.
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limitado, de domínio público e de expressivo valor econômico”.1632
O final desse estudo permite inferir que questões geográficas,
climáticas e políticas justificam, de certa forma, a escassez de água potável e
outros problemas envolvendo os recursos hídricos no Brasil. Mas, sem dúvida,
os fatores desperdício (uso insustentável), e a degradação ambiental, como
flagrante desrespeito à legislação ambiental, contribuíram, consideravelmente,
para desencadear a maior crise hídrica que o País já vivenciou. A lista de conflitos
envolvendo os recursos hídricos é extensa. As questões aventadas nas decisões
analisadas retratam, ainda que resumidamente, a posição vanguardista do STJ
na condução de medidas ambientalmente corretas para a conservação da água e
dos serviços que a provêm.
5. Conclusões Articuladas
1. A crise hídrica que afeta diversas regiões do País expõe não
apenas a severidade dos impactos sócioambientais das regiões impactadas,
mas as carências e os limites que circundam a governança dos recursos
hídricos no Brasil. Essa é uma realidade preocupante, principalmente quando as
vulnerabilidade só aumentam diante de um cenário de mudanças climáticas.1633
2. Inúmeras medidas mitigatórias1634 têm sido apontadas como
alternativas possíveis para reversão do quadro de uso insustentável e degradado
dos recursos hídricos. Dentre as passíveis de aplicação no Brasil, inclusive com
respaldo legislativo, destacam-se: i) a preservação e recuperação das áreas de
preservação permanente, com especial atenção para a modalidade ciliar, ripária,
ripícola ou ribeirinha; e ii) a gestão compartilhada e integrada dos recursos
hídricos.
2.1.1 Quanto ao primeiro ponto, a literatura e estudos científicos
apresentados confluem para as seguintes considerações: i) há uma relação de
dependência entre os serviços ecossistêmicos proporcionados pela áreas de
preservação permanente, qualidade e quantidade da água; ii) há um declíneo e séria
1632 STJ. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AgRg no REsp 1185670/RS. Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe: 6.9.2011. No mesmo sentido: STJ. Superior Tribunal de Justiça
AgRg no AREsp 324232/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe: 28.06.2013.
1633 Nesse sentido o último relatório do IPCC é bastante enfático: “as alterações no ciclo
global da água, em resposta ao aquecimento do século 21, não será ser uniforme. O contraste
na precipitação entre inundação e seca vai aumentar, embora possa haver exceções regionais”.
STOCKER, T.F et al. IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA, 2013, p.11.
1634 i) A implementação da gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos ; ii) a
regulação do acesso à água; iii) exigência no sentido de que as práticas da agricultura e da indústria
sejam exercidas com a mais moderna tecnologia, de modo a assegurar o mínimo de gasto de
água possível; iv) informação e educação ambiental, com foco na mudança de comportamento
do cidadão; v) existência de políticas públicas que garantam o saneamento básico, etc.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

degradação de alguns desses serviços no Planeta, sendo que medidas urgentes
precisam ser tomadas no sentido para sua manutenação e recomposição.1635
2.1.2 Quanto à segunda medida, o reconhecimento da importância
de uma visão sistêmica e integrada remete à compreensão de que a gestão da
água não é uma questão local, nacional ou regional, que possa ser trabalhada em
qualquer um desses níveis individualmente. 1636
2.1.3 Logo, instituições, normas e politicas públicas relacionadas
aos recursos hídricos não devem ser segmentadas e descontinuadas, como sói
acontecer no Brasil.
3. A degradação dos recursos hídricos é resultante do descaso
e desatendimento da legislação ambiental. Se a legislação possui um papel
importante na provisão dos serviços ecossistêmicos, sua interpretação e
aplicação, especialmente no que concerne ao uso sustentável da terra, são
fundamentais.1637
4. O caminho para resiliência e sustentabilidade dos recursos
hídricos passa pela integração de políticas ambientais, desenvolvimenoto
urbano, proteção e defesa civil e atuação forte dos Tribunais. A tutela dos serviços
ecossistêmicos é parte vital dessa trajetória.
4.1 A aplicação do conceito1638 de resiliência1639 aos recursos
hídricos, a partir dos serviços fornecidos pelas áreas de preservação permanente
é possível, mas exige um dinamismo de atuação muito peculiar,1640 que
envolve diversos aspectos: continuidade político-administrativa, diagnóstico,
planejamento, implementação das ações e o monitoramento das áreas.

1635 O pagamento por serviço ecossistêmico por bacia hidrográfica aparece, na literatura
científica e especializada, como medida de incentivo, condutora de comportamento
ambientalmente adeaquado e instrumento fundamental de adaptação diante dos efeitos típicos
da mudança climática, tais como estiagens e inundações.
1636 No que concerne à gestão integrada da água, os comitês de bacias hidrográficas
aparecem como mecanismos essenciais. Caracterizado pelo princípio da gestão descentralizada
e participativa, o comitê conta com a participação direta do poder público e sociedade civil.
1637 As decisões e entendimentos, em muitos casos já sedimentados, do Superior Tribunal
de Justiça, principalmente nas questões envolvendo áreas de preservação permanente, serviço
ecossitêmico e recurso hídrico, têm tornado realidade o que há muito já estava positivado no
Brasil. Os serviços ambientais ofertados pelas áreas de preservação permanente possuem
funções ecológicas especiais. Suas características provisionais, de regulação e de apoio, por si
justificam a especial proteção e, quando for o caso, restauração.
1638 Conceito que a psicologia importou da física, descreve situações de pessoas ou
comunidades que, a despeito de todas adversidades, não se abatem, resistem a tudo e emergem
mais fortes.
1639 Resiliência e vulnerabilidade são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, sem a
redução da segunda a primeira fica comprometida.
1640 Decisões políticas e jurídicas que efetivamente levem em consideração a redução das
vulnerabilidades hídricas. Exemplos como os do Município de Extrema-MG, e tantos outros à
disposição na literatura, estão à disposição para provar essa possibilidade.
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26. A CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:
DOS PRIMEIROS MOVIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS
À SUSTENTABILIDADE APLICADA AO MERCADO
FINANCEIRO
Fernando Rodrigues da Motta Bertoncello
(Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrando e Direito Político e
Econômico)

INTRODUÇÃO
Em pouco mais de um século, a sociedade transformou-se. O capitalismo
vigorou e, com ele, a sociedade modificou suas maneiras de pensar e organizarse. A Revolução Industrial deu início a uma nova classe: a classe trabalhadora que,
com o passar do tempo, transformou-se em classe consumidora. A tecnologia
ganhou espaço e converteu-se num instrumento de muita força.
Dentro desse contexto, surgiram os movimentos socioambientais, cuja
importância é demasiada, visto que começaram a discutir os primeiros impactos
da atividade industrial e comercial – frutos do modo de produção capitalista – no
meio ambiente.
O socioambientalismo ganhou força e difundiu-se pelo mundo.
Posteriormente, os movimentos socioambientais entraram em diálogo com
a própria economia e, por sua vez, criou-se o conceito de desenvolvimento
sustentável: um desenvolvimento econômico (possível) que não se apega ao
radicalismo do conceito de “não desenvolvimento”, mas tenta abraçar, de modo
harmônico, tanto as questões sociais quanto as ambientais.
Chega-se, assim, ao conceito de responsabilidade corporativa, a saber,
a responsabilidade daqueles que exercem atividade industrial para com o
desenvolvimento sustentável. Dentro do campo “responsabilidade corporativa”
referencia-se às instituições financeiras, uma vez que estas são as entidades
responsáveis pelos financiamentos e investimentos que tutelam as questões
socioambientais.
1. AS RAÍZES DO SOCIOAMBIENTALISMO
A preocupação com o meio ambiente surgiu a partir de lutas que se
pautavam em respostas à degradação sofrida pelo próprio meio ambiente. Tais
lutas tomaram forma graças aos movimentos socioambientais.
Ademais, as convenções e os acordos internacionais também foram de

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

forte impacto para a defesa do meio ambiente, bem como funcionaram como
veículo de conscientização para toda uma população.
1.1 OS MOVIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS
Entende-se os movimentos socioambientais como aqueles que surgiram
em contraposição às práticas produtivas da sociedade industrial.
Os primeiros movimentos ambientalistas do século XIX foram uma reação
à destruição das paisagens naturais promovida pelo desmatamento crescente,
pela construção de represas e pela caça excessiva. Nasciam, dessa forma, os
ambientalistas, ecologistas ou socioambientalistas.1641
No Brasil, as terminologias mais utilizadas foram socioambientalismo e
justiça ambiental1642, uma vez que as questões ambientais caminhavam bastante
alinhadas às questões sociais. Dentro desse contexto, estabeleceu-se alianças
políticas estratégicas entre movimentos sociais e movimentos ambientais.1643
Além disso, em território nacional os primeiros movimentos ambientalistas
nasceram somente no século XX, quando as consequências da destruição da
Mata Atlântica começaram a ser fortemente evidenciadas.1644
Os movimentos socioambientais têm ganhado bastante adesão e
hoje, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, reivindicam a não utilização de
agrotóxicos; a não utilização de transgênicos; soluções diante da problemática do
aquecimento global; bem como a boa preservação da agricultura e da segurança
alimentar.
1.2 OS PRIMEIROS TEXTOS INTERNACIONAIS
As questões ambientais estão cada vez mais recorrentes na agenda
internacional de diversos países. Iniciadas a partir da concepção da importância
da proteção do meio ambiente, posteriormente abraçaram questões mais
complexas, como a segurança energética, o desenvolvimento sustentável e a
segurança alimentar.
As questões ambientais foram paulatinamente internacionalizadas a
partir da década de 1970, por conta da Organização das Nações Unidas (ONU),
com várias iniciativas mundiais, dentre as quais a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente (Estocolmo, 1972); a Conferência das Nações Unidas sobre
1641 LISBOA, Marijane Vieira. Socioambientalismo: coerências conceituais e praticas entre os
movimentos. In REVISTA Agricultura : agricultura familiar camponesa na construção do futuro, Rio
de Janeiro, AS-PTA, 2009.
1642 Ibid.
1643 SANTILLI, J. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Editora Peirópolis/ISA/IEB,
2005.
1644 DEAN, W. A ferro e fogo: a história da destruição da Mata Atlântica Brasileira. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
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Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992); e a Cúpula sobre
Desenvolvimento Sustentável (Joanesburgo, 2002).
Dentre os textos internacionais que versam sobre a defesa do meio
natural, vale ressaltar a Declaração de Estocolmo de 1972, que pode ser
considerada pioneira no assunto, uma vez que introduziu a questão ambiental
como elemento condicionante e limitador da ordem econômica.1645
Ignacy Sachs1646 aponta que durante a Conferência de Estocolmo duas
posições diametralmente opostas coexistiram: a dos que previam a abundância
(the cornucopians) e a dos catastrofistas (doomsayers).
Os primeiros entendiam que era necessário sacrificar o meio ambiente
em prol do desenvolvimento rumo à industrialização. Do lado oposto, conforme
relata Sachs, “os pessimistas anunciavam o apocalipse”1647.
Ao final da Conferência de Estocolmo, ambas as posições foram
descartadas e uma alternativa surgiu: o crescimento econômico socialmente
receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente. Seria uma
alternativa entre o economicismo arrogante e o fundamentalismo ecológico.1648
1.3 AS RAÍZES CONSTITUCIONAIS DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Primeiramente, cumpre esclarecer em que contexto ocorreu a Assembleia
Constituinte que, por sua vez, ensejou o texto da Constituição Federal de 1988.
Conforme relata Carlos Frederico Marés:
Quando organizado o processo constituinte, e a Assembleia
Nacional começou a escrever o que seria a Constituição Brasileira
de 1988, um grupo de índios de diversas nações e regiões se
mobilizou para garantir que ali estivessem inscritos os direitos
de todos os povos que vivem no território chamado de Brasil.
Não havia deputados indígenas, como na Colômbia poucos anos
depois, mas a participação dos índios e seus aliados, antropólogos,
advogados, filósofos e historiadores foi marcante. O processo de
pressão e esclarecimento a cada deputado esteve aliado a uma
discussão permanente com as comunidades indígenas e com a
sociedade civil.1649

Como se vê, a proteção do meio ambiente esteve presente na Constituição
de 1988 e pode ser percebida não somente no art. 225 desta.
1645
TARREGA; Maria Cristina Vidotte Blanco; DE OLIVEIRA, Bruno Gomes. Responsabilidade
corporativa meio ambiente e desenvolvimento sustentável. In: TARREGA; Maria Cristina Vidotte
Blanco (org.); O Direito Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável. 1. ed. São Paulo: RCS
Editora, 2007.
1646
SACHS, I. Caminhos do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.
1647
SACHS, I. Ibid., p. 25.
1648
SACHS, I. Ibid. p. 26.
1649
MARÉS, Carlos Frederico. O renascer dos povos indígenas para o direito. 1. ed. Curitiba:
Juruá, 1998, p. 70.
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2. O SURGIMENTO DO PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A luta da defesa em prol do meio ambiente ganhou nova roupagem com
o conceito de desenvolvimento sustentável, uma vez que, com a evolução desse
princípio, propôs-se aliar a defesa do meio ambiente à própria atividade industrial.
Já a utilização da terminologia desenvolvimento sustentável ganhou
popularidade em 1987, quando foi objeto do relatório Nosso futuro comum (também
conhecido como Relatório Brundtland), elaborado pela Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, presidida pela primeira
ministra da Noruega. Tal relatório definiu desenvolvimento sustentável como
“aquele que atende às necessidades do presente sem prejudicar as gerações
futuras”.1650 As gerações futuras, por meio do desenvolvimento sustentável, serão
capazes de atender às suas próprias necessidades.
No âmbito jurídico há autores que também desenvolveram o tema.
Para Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Bruno Gomes de Oliveira, “o
desenvolvimento sustentável é basicamente formado por três pilares: o
ambiental, o econômico e o social”.1651 Isso quer dizer que o desenvolvimento
sustentável não desconsidera o desenvolvimento econômico, mas não o guarda
como única premissa.
Ignacy Sachs1652, por sua vez, amplia o tripé – desenvolvimento
econômico, ambiental e social – atribuindo oito dimensões para melhor definirse o conceito de desenvolvimento sustentável, a saber: a dimensão social
(intimamente relacionada com a redução de desigualdades sociais); a dimensão
cultural (estabelece um equilíbrio entre a tradição e a inovação); a dimensão
ecológica (atrelada à preservação do capital natural e à limitação do uso dos
recursos não renováveis); a dimensão ambiental (respeita e realça a capacidade
de autodepuração dos ecossistemas naturais); a dimensão territorial (refere-se
às configurações urbanas e rurais); a dimensão econômica (desenvolvimento
econômico equilibrado); a dimensão política nacional (pressupõe o bom
desenvolvimento da democracia, dos direitos humanos e também o bom
relacionamento do Estado com a iniciativa privada, a fim de que se estabeleça
a coesão social); e a dimensão política internacional (baseada na eficácia do
sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e na promoção da
cooperação internacional).
Definir desenvolvimento sustentável, portanto, é definir uma espécie de
desenvolvimento que supera o desenvolvimento econômico.

1650 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório Brundtland: nosso futuro comum.
1987. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-Nosso-FuturoComum-Em-Portugues>. Acesso em: 19 fev. 2014.
1651 TARREGA; Maria Cristina Vidotte Blanco; DE OLIVEIRA, Bruno Gomes. Ibid., p. 89.
1652 SACHS, I. Ibid...

630

631

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ATIVIDADE EMPRESARIAL
Durante muito tempo, o modelo econômico desconsiderou o meio
ambiente, bem como desconsiderou o ser humano como indivíduo detentor
de direitos em muitas das dimensões já elencadas. Todavia, maiores estudos e
definições sobre o que seria o desenvolvimento sustentável fizeram com que
algumas empresas abraçassem o tema e trouxessem para si a questão, uma vez
que a degradação do meio ambiente tem sido amplamente atrelada à atividade
empresarial.
Inseriu-se, então, a sustentabilidade como elemento que compõe o
capital reputacional da empresa, o que, por sua vez, consiste no valor da empresa
decorrente de suas práticas no mercado e na sociedade de forma mais ampla,
tendo em vista que tal capital é proporcional à imagem de mercado adquirida
pela firma .1653
Desse modo, o capital reputacional é o valor que determinada empresa
tem no mercado no que se refere à maneira como ela é vista pelo próprio mercado.
Uma empresa que investe em desenvolvimento sustentável está investindo em
seu capital reputacional porque agrega valor para si. Todavia, quando a empresa
não investe em desenvolvimento sustentável e afirma que o faz, pode criar para
si uma propaganda negativa, o que se conhece por passivo reputacional.
Com o tempo, questões referentes ao capital reputacional das empresas
ganharam força e não puderam mais deixar de ser consideradas. Em 1960, por
exemplo, grupos pacifistas que protestavam contra o envolvimento dos Estados
Unidos na Guerra do Vietnã apontaram as empresas fabricantes do napalan e do
desfolhante agente laranja como fabricantes de armas.1654
Nessa nova realidade, as organizações incorporaram o triplo alicerce
econômico –financeiro, social e ambiental – à sua estrutura (tripple bottom-line),
cabendo aos administradores a responsabilidade de integrá-lo à estratégia de
negócios, por cujo processo de implementação os gestores devem responder
.1655
No plano internacional, uma das primeiras medidas da ONU tratando do
tema responsabilidade social corporativa foi o Pacto Global, em 2000, também
conhecido como Declaração de Genebra, cujo objetivo era unir comunidade
internacional e comunidade empresarial global no sentido de desenvolver
mercados sustentáveis, combater a corrupção, defender os direitos humanos e
proteger o meio ambiente.1656 Para tanto, o Pacto Global propôs a existência de
1653 TARREGA; Maria Cristina Vidotte Blanco; DE OLIVEIRA, Bruno Gomes. Ibid..
1654 MARCONDES, Adalberto Wondianer; BACARJI, Celso Dobes. ISE – Sustentabilidade no
Mercado de Capitais. Report Editara: São Paulo, 2010.
1655 ELKINGTON, John. The Triple Bottom Line of 21st Century Business In: Cannibals With
the Forks, Capstone, 1997.
1656 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Genebra de 2000. Disponível em:
<
http://www.pactoglobal.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Publicacoes/DeclaracaoGenebra.
pdf>. Acesso em: 19 jul. 2014.
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uma parceria entre empresas, sociedade civil, trabalhadores, governos, Nações
Unidas e outras partes interessadas.
Subjacente a esse novo espírito de colaboração, a Declaração de Genebra
encontrou a crença de que a globalização, se enraizada em princípios universais,
pode melhorar fundamentalmente o mundo. Todavia, para tanto, é necessário
agir com urgência, uma vez que temas como pobreza, desigualdade de renda,
protecionismo e ausência de oportunidades de trabalho decente impõem graves
ameaças à paz e ao mercado mundial.1657
Ainda no âmbito da ONU, em 2002 a Carta da Terra buscou a mesma
abrangência da Declaração Universal dos Direitos Humanos no que se refere a
sustentabilidade, equidade e justiça.1658
Quanto à Carta da Terra, vale ressalvar que seu oitavo princípio é o de
“avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover o intercâmbio aberto
e aplicação do conhecimento adquirido”. Para tanto, o documento defende que
é necessário apoiar a cooperação científica e técnica internacional relacionada
à sustentabilidade, com especial atenção às necessidades das nações em
desenvolvimento; reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e
a sabedoria espiritual em todas as culturas que contribuem para a proteção
ambiental e o bem-estar humano; e garantir que informações de vital importância
para a saúde humana e para a proteção ambiental – incluindo informação genética
– sejam de domínio público.1659
Outras convenções têm sido editadas internacionalmente e repercutido
indiretamente na responsabilidade socioambiental das instituições financeiras.
São elas: a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU; a declaração
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os princípios e direitos
fundamentais do trabalho e seu segmento; a declaração tripartite sobre empresas
multinacionais da OIT; as diretrizes para empresas multinacionais da OCDE1660;
a Declaração do Rio e a Agenda 21 da ONU, que tratam de meio ambiente,
desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza; as convenções 87,
98 e 135 da OIT, que disciplinam sobre a liberdade de organização e direito a
negociações coletivas; as convenções 29 e 105 da OIT, que tratam da proibição
do trabalho forçado; as convenções 138 e 182, que versam sobre a proibição de
trabalho infantil; as convenções 100 e 111 da OIT, que versam sobre a proibição
1657 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Ibid.
1658 CARTA DA TERRA DOS POVOS INDÍGENAS. São Paulo, SP: 2013 Disponível em: <http://
museu-goldi.br/NPI/docs/POVOS%20INDIGENAS.doc>. Acesso em: 27 ago. 2014.
1659
CARTA DA TERRA DOS POVOS INDÍGENAS. São Paulo, SP: 2013 Disponível em: <http://
museu-goldi.br/NPI/docs/POVOS%20INDIGENAS.doc>. Acesso em: 27 ago. 2013.
1660 A Organização para a cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi criada em
30 de setembro de 1961. Ela trouxe diretrizes às empresas multinacionais a fim de se estabelecer
padrões responsáveis de negócios. (COMPETÊNCIA DE SUSTENTABILIDADE: ferramentas
de gestão de responsabilidade socioambiental. São Paulo, SP: 2013. Disponível em: <http://
www.institutoatkwhh.org.br/compendio/pdf/novo/compendio2008parte1.pdf>. Acesso em: 27
ago. 2014.)
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de discriminação no trabalho e na profissão; as diretrizes da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para multinacionais (1976); a
Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio (1985); a Cúpula da
Terra, no Rio de Janeiro (1992); a Convenção sobre Diversidade Biológica (1992);
a Convenção de Arhus (1988), pela qual se estabelece, pela primeira vez, uma
relação entre direitos humanos e direitos ambientais; a Convenção de Roterdã
sobre o Consentimento Prévio Informado (PIC, de 1998); o Protocolo de Cartagena
sobre Biossegurança (2000); o Protocolo de Kyoto; a Convenção de Estocolmo
sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POP, de 2001); o Relatório Stern (2006);
o Relatório IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas); a Carta
das Nações Unidas, os princípios sobre empresas multinacionais e política social,
e as diretrizes da OCDE que versam sobre a responsabilidade de corporações
transacionais.
2.2 A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
Posteriormente, começou-se a discutir a responsabilidade socioambiental
das instituições financeiras sob dois amplos aspectos: concessões de crédito e
investimentos. No entanto, as disposições acerca das convenções e tratados
internacionais elencados na subseção 2.1 muitas vezes são carregadas de
generalidades e nem sempre refletem a realidade do mercado financeiro, não
levando em consideração a dinâmica dos negócios.
Pensando nisso, o International Finance Coorporation (IFC) – braço
financeiro do Banco Mundial – e um banco holandês (ABN AMRO) promoveram,
em Londres, um encontro de altos executivos para discutir experiências com
investimentos em projetos, envolvendo questões sociais e ambientais em
mercados emergentes, nos quais nem sempre existe legislação rígida de
proteção do ambiente. Em 2003, após tais discussões, dez dos maiores bancos no
financiamento internacional de projetos – ABN AMRO Bank, Barclays, Citigroup,
Crédit Lyonnais, Crédit Suisse, HypoVereinsbank [HVB], Rabobank, Royal Bank
of Scotland, WestLB e Westpac –,, responsáveis por mais de 30% do total de
investimentos em todo o mundo, lançaram o conjunto de diretrizes intitulado
Princípios do Equador em sua política de concessão de crédito.
No âmbito dos investimentos, no Brasil, a BM&FBovespa já progrediu
muito estabelecendo conceitos de governança corporativa e práticas de novo
mercado.
Pode-se definir a governança corporativa por meio de seus pilares, que
são: a proteção dos acionistas minoritários; a transparência nos procedimentos
das empresas; e a possibilidade de aquisição do controle acionário das sociedades
por meio da compra e da venda de suas ações no mercado financeiro.1661
Novo mercado foi um conceito criado em 2000 que estabelece um
1661

TARREGA; Maria Cristina Vidotte Blanco; DE OLIVEIRA, Bruno Gomes. Ibid..
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padrão de governança corporativa altamente diferenciado e leva em consideração
também os princípios para o investimento responsável.
Os princípios para o investimento responsável sugiram a partir de uma
percepção do próprio sistema capitalista, que nos últimos trinta anos testemunhou
o desenvolvimento de um mercado de capitais mais ético. Hazel Henderson1662
aponta que tal desenvolvimento surgiu como consequência da democratização,
da maior transparência na circulação das informações, e, além disso, da criação
de entidades de utilidade pública que visam a tutela da economia mundial.
Ademias, a BM&FBovespa e instituições como ABRAPP1663, ANBIMA1664,
APIMEC1665, IBGC1666, Instituto ETHOS1667 e Ministério do Meio Ambiente
decidiram unir esforços para criar um índice de ações que seja um referencial
(termo conhecido no mercado financeiro como benchmark) para os investimentos
socialmente responsáveis. Foi dessa forma que surgiu o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE).
O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR),
por sua vez, tem realizado autuações1668 às instituições financeiras que pregam
políticas de sustentabilidade em suas campanhas publicitárias, embora não
tenham atitudes sustentáveis em sua prática.
O Banco Itaú, por exemplo, passou por processo administrativo
quando lançou o slogan “Banco Itaú: o banco mais sustentável do mundo”. Na
Representação nº 192/2011, cujo relator foi o conselheiro Antônio Cosenza, o
banco teve que comprovar, com base em premiações que recebeu, inclusive na
seara internacional, o porquê de se autointitular assim.
Perecebe-se, portanto, uma gama de movimentos que refletem no
mercado financeiro, os quais têm ocorrido em razão dos problemas globais
enfrentados, cujos dados são demasiadamente alarmantes, como demonstra o
economista Hugo Penteado:
Dados do Banco Mundial sobre miséria indicam que 2,8 bilhões
de pessoas, quase a metade da população mundial, sobrevivem
com uma remuneração inferior a US$ 2 por dia, enquanto um
quinto da humanidade – 1,2 bilhão de pessoas – vive com menos
de US$ 1 por dia. Em todo o mundo, cerca de 1,1 bilhão de

1662 HENDERSON, H. Mercado Ético: A força do novo paradigma empresarial SP, Cultrix, 2007.
1663 Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
1664 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.
1665 Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos no Mercado de Capitais.
1666 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
1667 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, cujo objeto social, conforme
disciplina seu estatuto, é “sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma
socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e
justa”.
1668 As autuações do CONAR serão temas de discussões mais adiante.

634

635

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

pessoas estão hoje subnutridas. Aproximadamente 1,3 bilhão de
pessoas não tem acesso a água potável.1669

Assim, não se pode desconsiderar a tutela do desenvolvimento
sustentável, uma vez que este já é reconhecido como parte do negócio, mas,
também, como pressuposto para a continuidade da vida terrena.
3. OS REGULADORES DE MERCADO E O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
O mercado financeiro tem papel crucial para o funcionamento da
sociedade atual. Isso porque a sociedade capitalista possui a atividade empresarial
como célula básica para o desenvolvimento das relações, sendo tal atividade
geralmente fomentada pela concessão de crédito ou pela atuação nos mercados
de capitais.
A crise econômica mundial de 2008, além de seus fatores políticos, foi
ensejada por falha no mercado financeiro. Foi uma crise tecnoburocrata, na qual
apurou-se falhas no sistema financeiro norte-americano em razão da falta de
intervenção estatal, especificamente nas operações com derivativos.
Foi uma crise que modificou o mundo. Com ela, países desestruturam-se
e tiveram que repensar seu modelo econômico de produção. Os Estados Unidos,
por exemplo, eram um país em que se pregava a autorregulação e tiveram, a fim
de conter a crise, que interferir na economia não somente por regulação, mas
emprestando dinheiro aos bancos falidos sob condições diferenciadas.
Nos dias atuais, portanto, percebe-se uma forte tendência no sentido
de se apoiar a regulação financeira. Além disso, a sustentabilidade começou a
dialogar com o mercado financeiro por meio da regulação.
3.1 A REGULAÇÃO FINANCEIRA E SEU DIÁLOGO COM AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS EM MATÉRIA DE SUSTENTABILIDADE
No que diz respeito ao sistema brasileiro de regulação financeira, podese dizer que ele passou por duas variáveis: o forte intervencionismo estatal e o
liberalismo militar. Houve um tempo em que as bolsas brasileiras, por exemplo,
guiavam-se pela intervenção direta do Estado. Os dirigentes das bolsas inclusive
eram nomeados diretamente pelo governo. Todavia, com o golpe de 64 e a
inauguração da ditadura militar, os economistas foram investidos no poder público
e traçaram uma tendência liberal do sistema de mercado nacional, na tentativa
de canalizar a poupança para atividades produtivas de instrumento de mercado,
visando o desenvolvimento em longo prazo, pelo qual se buscou um sistema de
supervisão composto, entre outros, pela Lei nº 4.595/1964.
1669
PENTEADO, Hugo. Economia: uma nova abordagem. 1. ed. São Paulo: Lazuli Editora,
2003, p. 49.
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A lei que regula o mercado de capitais, por sua vez, Lei nº 4.728/1965,
trouxe consigo formas de incentivo para a abertura do capital de empresas
nacionais e delegou ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do
Brasil poderes regulatórios sobre o mercado de capitais. À época o Conselho
Monetário Nacional possuía função regulatória e, sendo assim, disciplinava
as atividades das bolsas de valores e estatuía normas para as operações de
instituições financeiras, com vistas à preservação da solidez do crédito. Essa
configuração já apontava uma tendência de separar a função regulatória do Banco
Central (Bacen) às operações de crédito da função da futura Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) às operações de mercado de capitais.
Atualmente, no âmbito das instituições fornecedoras de créditos e
financiamentos, o Banco Central é quem exerce função regulatória, estabelecida
pela Lei nº 4.595/1964, cujo art. 10 determina ser função privativa do Bacen controlar
o crédito sob todas as formas; fiscalizar as instituições financeiras e aplicar as
penalidades previstas; autorizar as instituições financeiras a funcionarem no país,
transferir suas sedes (inclusive, no exterior), ser transformadas (fundidas ou
incorporadas), praticar operações de câmbio, praticar operações de crédito real,
praticar venda de títulos da dívida pública, prorrogar prazos para funcionamento,
alterar estatutos e alienar ou alterar seu controle acionário; estabelecer condições
para posse e exercício de quaisquer cargos dentro das instituições financeiras; e
determinar as matrizes das instituições financeiras.
A CVM, por sua vez, instituída pela Lei nº 6.385/1976 com status de
agência reguladora, encarrega-se do registro e fiscalização das sociedades de
capital aberto e da emissão pública de ações. Diante de seu poder fiscalizatório,
a CVM é competente para verificar livros, intimação de pessoas e coleta de
informações, e apurar infrações e atos ilegais de administradores das companhias
registradas.1670 No desempenho de seu papel, a instituição editou diversos atos,
dentre deliberações, instruções e atos baseados em uma política de regulação
própria.
Todavia, tanto o Bacen1671 quanto a CVM pouco tutelam em matéria de
desenvolvimento sustentável. Há, portanto, uma lacuna quanto a isso, o que em
parte revela a discrepância com que o assunto foi tratado até recentemente, fato
não mais admissível, pois:
Há limites ecológicos ao progresso econômico. Os recursos
naturais têm considerável valia, enfatizada até quando eles
escasseiam em outros Estados-nação de desenvolvimento mais
1670
A Lei nº 6.385/1976 instituiu a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em
regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio
próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação
hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, bem como autonomia financeira e
orçamentária.
1671
O Banco Central do Brasil está discutindo o Edital nº 41, sua primeira regulação sobre
sustentabilidade que, inclusive, transfere a responsabilidade socioambiental para operações
financeiras que envolvem o varejo.
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acentuado. Os países periféricos precisam elevar a produtividade
de capital da natureza, com utilização saudável de seus estoques,
“sem se sobrecarregar as funções de suprimento, de fonte (de
recursos) e de absorção ou de fossa (dejetos) do ecossistema”.1672

Tais limites devem ficar claros para o próprio mercado financeiro,
a fim de que as instituições que o integram possam traçar suas políticas de
sustentabilidade de maneira eficaz.
Já existe uma forte mobilização no sentido de tutelar as políticas de
desenvolvimento sustentável. Tal mobilização acontece tanto por meio da edição
de convenções internacionais quanto por meio dos participantes do mercado,
sejam bancos ou instituições financeiras que nele atuam, supervisionando-o ou
regulando-o.
As próprias instituições financeiras, inclusive, pleitearam junto à
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) a elaboração de um protocolo
verde: uma diretriz que contenha noções de uma política socioambiental. Há
que se estabelecer diretrizes pontuais do que seja ou não responsabilidade
socioambiental. De outro lado, as mesmas instituições são questionadas – e,
em alguns casos, criticadas – no que diz respeito à efetividade dessa política. A
regulação, portanto, juridicamente seria uma eficiente alternativa para definir-se
a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras.
Diante dessa discrepância, entende-se que a regulação socioambiental
pode começar a ser pensada dentro da academia, por meio da pesquisa científica.
Isso porque, primeiramente, o ambiente acadêmico é menos tendencioso
e realiza um estudo mais amplo do assunto, isto é, não se presta somente a
analisar casos esparsos e pontuais, mas faz uma análise inclusive histórica do
fenômeno, a fim de verificar sua aplicabilidade.
Essas são as razões que ensejaram o presente artigo, que estuda a
possibilidade de desenvolver-se a sustentabilidade como critério de limitação ao
poder econômico do mercado financeiro.
3.2 A PRIMEIRA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
SOBRE SUSTENTABILIDADE
Em 13 de junho de 2012, a Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil
publicou o Edital nº 41/2012, fruto de audiência pública, conforme procedimento
interno da casa.
Por meio do edital, colocou-se em audiência pública duas minutas de
resoluções que dispunham sobre a política de responsabilidade socioambiental
por parte das instituições financeiras – tanto bancos quanto demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Bacen.
O edital afirmava que a responsabilidade socioambiental das organizações
1672

DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.p. 101.
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é tema disseminado nos últimos anos no Brasil e no mundo e, portanto, tratase de uma nova preocupação exteriorizada pela sociedade civil e pelos agentes
econômicos que postulam alcançar um desenvolvimento sustentável.
O sistema financeiro também passa por um processo de incorporação
de ações relacionadas à responsabilidade socioambiental em resposta a essa
tendência, embora ainda haja diferenças em relação às estratégias adotadas para
implementar medidas consistentes em seus diferentes segmentos. Sugere-se,
portanto, a partir de tais resoluções, a tentativa de unificar as referidas medidas,
a fim de se tornarem mais eficazes.
Em 25 de abril de 2014 foi publicada a primeira resolução do Conselho
Monetário Nacional que trata sobre o tema. As diversas propostas de resolução
referentes ao Edital nº 41 foram condensadas em uma, após forte diálogo com
as instituições financeiras por meio da Febraban.
Chegou-se, assim, à Resolução nº 4.327, que dispõe sobre as diretrizes
a serem observadas no estabelecimento e implementação da política de
responsabilidade socioambiental (PRSA) pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas pelo Bacen a funcionar, e tem como fulcro: arts. 4º, inc.
VI e VIII, e 9º da Lei nº 4.595/64; arts. 2º, inc. VI, e 9º da Lei nº 4.728/65; art. 20, §
1º, da Lei nº 4.864/65; art. 7º da Lei nº 6.099/74; art. 1º, inc. II, da Lei nº 10.194/01;
arts. 1º, §1º, e 12, inc. V, da Lei Complementar nº 130/09; e art. 6º do Decreto-Lei
nº 759/69.
Na resolução, dispõe-se sobre as diretrizes que, considerados os princípios
de relevância e proporcionalidade, devem ser observadas no estabelecimento e
na implementação da PRSA pelas instituições financeiras e demais instituições
autorizadas pelo Bacen a funcionar a partir do segundo bimestre de 2015.
Para tanto, referidas instituições devem observar os princípios de
relevância e de proporcionalidade.
A relevância diz respeito ao grau de exposição do risco socioambiental
das atividades e das operações da instituição. A proporcionalidade, por sua vez,
diz respeito à compatibilidade da PRSA com a natureza da instituição e com a
complexidade de suas atividades, serviços e produtos financeiros.
Quanto às pessoas afetadas por tal política, de acordo com a resolução
são: os clientes e usuários dos produtos e serviços oferecidos pela instituição;
a comunidade interna à sua organização; e as demais pessoas que, conforme
avaliação da instituição, sejam impactadas pelas atividades desta.
Ademais, a resolução dispõe que as instituições financeiras devem
trabalhar com governança e, para tanto, devem implementar as ações no âmbito
da PRSA; monitorar o cumprimento das ações estabelecidas na PRSA; avaliar a
efetividade das ações implementadas; verificar a adequação do gerenciamento
do risco socioambiental estabelecido na PRSA; e identificar eventuais deficiências
na implementação das ações.
Sendo assim, para que melhor fosse estabelecida a referida governança,
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com a atribuição de monitorar e avaliar a PRSA, poderia ser constituído um
comitê de responsabilidade socioambiental de natureza consultiva. Tal comitê
estaria vinculado ao conselho de administração ou, quando não houver, à diretoria
executiva, podendo propor aprimoramentos.
Quanto ao gerenciamento do risco socioambiental das instituições
mencionadas, conforme disciplina a resolução, este deve considerar: sistemas,
rotinas e procedimentos que possibilitem identificar, classificar, avaliar, monitorar,
mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas atividades e operações
da instituição; registro de dados referentes às perdas efetivas em função de
danos socioambientais pelo período mínimo de cinco anos, incluindo valores,
tipo, localização e setor econômico objeto da operação; a avaliação prévia
dos potenciais impactos socioambientais negativos de novas modalidades de
produtos e serviços, inclusive em relação ao risco de reputação; e procedimentos
para adequação do gerenciamento do risco socioambiental às mudanças legais,
regulamentares e de mercado.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1. Verifica-se forte avanço a partir da iniciativa do Conselho Monetário
Nacional no sentido de tutelar a sustentabilidade.
4.2. A partir de então, as primeiras instruções normativas da Comissão de
Valores Mobiliários e as primeiras circulares do Banco Central devem definir
para o mercado, claramente, o que é sustentabilidade e como a política de
responsabilidade socioambiental deve ser pontualmente implementada dentro
das instituições.
4.3. Além disso, tais normativas devem estabelecer pormenorizadamente
o que não é prática de desenvolvimento sustentável realizada por instituição
financeira. Por meio de uma regulação socioambiental apropriada, as instituições
financeiras poderão comprovar se realizam um desenvolvimento sustentável ou
não.
4.4. Do ponto de vista científico, percebe-se em torno do tema a formação de
um novo arcabouço jurídico que dialoga fortemente com a Economia e, da mesma
forma, com a Ecologia. São necessárias, portanto, pesquisas que desenvolvam
interpretações e estudos desses novos arcabouços.
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27. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL
PARA A EQUIDADE INTERGERACIONAL DO DIREITO
HUMANO E FUNDAMENTAL DO MEIO AMBIENTE
GABRIELA SOLDANO GARCEZ
Advogada e Jornalista. Mestre em Direito Ambiental (bolsista CAPES) e
Doutoranda em Direito Ambiental Internacional (bolsista CAPES), pela
Universidade Católica de Santos.

1. INTRODUÇÃO
A educação ambiental é um dos pilares da democracia participativa,
bem como um instrumento indispensável para a consciência da sociedade quanto
a proteção do patrimônio ambiental atualmente disponível, conforme preceitua o
artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988, pois permite a criação de uma
nova relação das pessoas com o meio ambiente que as cerca.
A educação ambiental é responsável, ainda, pela conscientização das
presentes gerações pela preservação e defesa do meio ambiente ecologicamente
equilibrado para as futuras gerações, uma vez que a possibilidade de vivência
num meio ambiente adequado, que possibilite uma vida saudável e digna, é
essencial para a obtenção da dignidade da pessoa humana.
Neste contexto, o presente artigo, além de demonstrar que o meio
ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano fundamental
(pertencente a terceira dimensão dos Direitos Humanos), visa analisar a
responsabilidade das presentes gerações quanto a possibilidade de vida digna e
saudável das futuras gerações.
Para tanto, propõe uma análise do conceito de meio ambiente, bem
como dos destinatários da norma constitucional ambiental: as presentes e futuras
gerações. Com isso, prossegue com a análise do princípio da solidariedade
intergeracional.
Após, analisa o papel fundamental da educação formal e não formal
para a equidade intergeracional, avaliando a responsabilidade de educar
as presentes gerações a fim de garantir o meio ambiente ecologicamente
equilibrado das futuras gerações, na medida em que proporciona a formação da
cidadania ambiental e da conscientização, além da implementação de princípios
que inspiram a legislação ambiental protetiva brasileira.
Por fim, conclui-se a importância do comprometimento e da
responsabilidade na manutenção dos níveis ambientais adequados pelas
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presentes gerações, para que as futuras possam desfrutar de qualidade de vida
digna.
Pondera, assim, sobre a educação ambiental formal e não formal,
indicando seu papel primordial para que as atuais gerações se conscientizem da
importância da preservação e defesa do meio ambiente, a fim de que as futuras
gerações tenham acesso ao meio ambiente equilibrado (nos termos do princípio
da solidariedade intergeracional).
2. MEIO AMBIENTE: UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL
A Constituição de 1988, no artigo 225, caput, alça o meio ambiente
ecologicamente equilibrado à condição de direito fundamental, “na medida
em que dele depende a qualidade de um bem jurídico maior, qual seja, a vida
humana”1673.
Este direito fundamental, embora não mencionado
expressamente no artigo 6º, além de encontrar-se plenamente
abarcado pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal,
constitui decorrência inevitável do direito fundamental à saúde,
especialmente na medida em que o próprio artigo 225 da mesma
Constituição considera o direito fundamental ao meio ambiente
como essencial à sadia qualidade de vida1674.

José Afonso da Silva observa que sob a denominação “fundamentais”
encontra-se: “a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a
pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”1675.
como:

Já Peces-Barba define a expressão “direitos humanos fundamentais”
Facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo
referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación
política o social, o a cualquier outro aspecto fundamental que
afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad
de hombres libres, exigiendo el respecto de los demás hombres,
de los grupos sociales y del Estado, y com posibilidad de poner
en marcha el aparato coactivo de Estado en caso de infracción.
1676

1673 FREITAS, Gilberto Passos de. Ilícito Penal ambiental e reparação do dano. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005, p. 111.
1674
BIRNFELD, Carlos André Souza. O enquadramento do meio ambiente como direito
fundamental e suas repercussões na função ambiental da propriedade rural. In BENJAMIN,
Antonio Herman (Org.). Anais do 4º Congresso Internacional de Direito Ambiental. São Paulo:
Instituto O Direito por um Planeta Verde/ Imprensa Oficial, 2000, p. 291.
1675 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19.ed. São Paulo:
Malheiros; 2000, pp. 176-177.
1676
PECES-BARBA, Gregorio. Derechos fundamentales. 2.ed. Madrid: Biblioteca Universitaria/
Guadiana, 1976, p. 194.
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Neste sentido, todos os direitos ligados à vida são direitos fundamentais.
Inegavelmente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um
direito ligado à vida, eis que, dentre suas nuances, permite à sadia qualidade de
vida.
Em síntese, o respeito ao direito do meio ambiente equilibrado
implica, necessariamente, na defesa do direito à vida, que é o
mais básico dos direitos fundamentais, nele se inserindo por
visar diretamente à qualidade de vida (artigo 225, caput, da CF/88)
como meio de atingir a finalidade de preservação e proteção
à existência, em qualquer forma que esta se manifeste, bem
como condições dignas de existência à presente e às futuras
gerações. 1677

O primeiro texto a mencionar a relação entre direitos humanos e a
proteção do meio ambiente foi a Declaração de Estocolmo de 1972, logo no
Princípio 1º, que enuncia que o meio ambiente é fundamental para o bem estar
humano.
Princípio 1º - O homem tem o direito fundamental à liberdade,
igualdade e adequadas condições de vida, num ambiente
cuja qualidade permita uma vida de dignidade e bem estar, e
tem a solene responsabilidade de proteger e melhorar o meio
ambiente, para a presente e as futuras gerações.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu o direito ao meio
ambiente como um direito humano fundamental, integrante da terceira dimensão
dos direitos humanos.
A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado – direito de terceira geração – princípio da
solidariedade. O direito à integridade do meio ambiente – típico
direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de
titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação
dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder
atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade,
mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria
coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração
(direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades
clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade
e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e
culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais
ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos
de terceira geração, que consagram o princípio da solidariedade
e constituem um momento importante no processo de
desenvolvimento, expressão e reconhecimento dos direitos
humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais
indispensáveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade (STF

1677
HARB, Karina Houat. Direitos humanos e meio ambiente. In Revista da Associação dos
Pós–graduandos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ano III, n. 16, 1998, p. 78.
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- Mandado de segurança nº. 22.164/SP. Relator: Min. Celso de
Mello, v. unân. Publicado em 17.11.1995).

Conclui-se que, a proteção ambiental está intrinsecamente ligada aos
direitos humanos, vez que a sadia qualidade de vida (almejada pela Constituição
de 1988) somente será alcançada através da manutenção do equilíbrio ambiental,
de responsabilidade dos Governos e cidadãos, de forma multidimensional.
No sentido empregado pelo artigo 225, caput, do texto
constitucional, o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado é um prius lógico do direito à vida, sem o qual
esta não se desenvolve sadiamente em nenhum dos seus
desdobramentos. É dizer, o bem jurídico vida depende, para a
sua integralidade, entre outros fatores, da proteção do meio
ambiente, com todos os seus consectários, sendo dever do
Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações1678.

Dessa forma, “ao meio ambiente tomou acento de forma definitiva
também no Direito Internacional dos Direitos Humanos, em razão da sua
essencialidade à dignidade da pessoa humana, pilar do sistema internacional de
proteção dos direitos humanos”1679.
2.1 Dos destinatários da norma constitucional ambiental brasileira
O caput do artigo 225, da Constituição, afirma ser o equilíbrio do meio
ambiente um “direito de todos”. Tal entendimento foi repetido no Princípio nº.
1 da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992: “Os seres humanos constituem o
centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm
direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente”.
Denota-se que este direito vai além da dimensão individual ou de
um determinado grupo de indivíduos. E, portanto, “um bem que não está na
disponibilidade particular de ninguém, nem de pessoa privada nem de pessoa
pública”1680.
É um direito de características metaindividuais, “possuindo, como
destinatário, o conjunto de toda a humanidade”1681. Encontra-se, dessa forma,
inserido na terceira geração dos direitos do homem (representativo dos
direitos de solidariedade e fraternidade, buscando, entre outros elementos, a
1678 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 6.ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1008.
1679 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental:
Constituição, direitos fundamentais e proteção do meio ambiente. 2.ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 39.
1680 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994,
p. 31.
1681 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 177.
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preservação da qualidade de vida, permitindo o progresso sem prejuízo da paz,
da determinação dos povos e da tutela do meio ambiente), tendo em vista que a
qualidade ambiental é elemento indispensável para uma vida digna.
Por conta disso, conforme a conceituação do artigo 81, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado classifica-se como um direito difuso, vez que tem
por titular pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato, bem como
a indivisibilidade do objeto (tendo em vista que, a proteção ao meio ambiente
não pode ser fracionada). É de natureza transindividual, de titularidade indefinida
e indeterminável.
Assim, inclui-se também, como titulares, as futuras gerações.
A Constituição brasileira atribui o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado como um direito de “todos”.
Trata-se de múltiplos destinatários, não só em decorrência da
natureza jurídica deste direito, enquanto um direito difuso, de
titularidade indeterminada, mas também pela inclusão dentre os
destinatários da norma ambiental de gerações futuras, que não
possuem representação processual1682.

3. DO DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS GERAÇÕES – A TEORIA DA
EQUIDADE INTERGERACIONAL
O Direito Ambiental é pautado pelo princípio da solidariedade
intergeracional, contido no próprio caput, do artigo 225, da Constituição, que
prescreve que o dever de preservação do meio ambiente deve ser realizado
tendo em mente tanto as presentes, quanto as futuras gerações.
Apresenta, portanto, características transgeracionais, uma vez que
extrapola os direitos subjetivos das presentes gerações para alcançar aquelas
que ainda virão.
“É um direito que traduz, pela primeira vez, um compromisso
intergeracional, um pacto da atual geração com a geração futura, no sentido de
respeito e preservação do equilíbrio ambiental como um bem comum”1683.
Traduz-se num princípio de ética entre as gerações, vez que os
recursos naturais atualmente existentes devem ser utilizados de forma a garantir
um padrão de qualidade compatível (mesmo nível ou um nível compatível de
proteção e qualidade ambiental) para as gerações futuras, mantendo, assim, as
bases da sadia qualidade de vida para os que ainda virão. “A solidariedade, como
valor natural cultivado, é fonte para a ética e para o Direito”1684.

1682
1683
1684
p.260.

PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 182.
PADILHA, Norma Sueli. Ibid., p. 161.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 8.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013,

644

645

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

O princípio da solidariedade intergeracional visa, assim, “obrigar as
gerações presentes a incluir como medida de ação e de ponderação os interesses
das gerações futuras”1685.
Percebe-se a importância da efetividade das normas ambientais, “cujo
objetivo precípuo é assegurar o uso dos recursos naturais em níveis que não
cheguem a comprometer as atividades a serem desenvolvidas pelas futuras
gerações” 1686.
O dever de proteção ambiental cria, portanto, um elo de solidariedade
das presentes gerações para com as que ainda virão, pois a responsabilidade
da manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado das futuras
gerações pertence às atuais. “Os direitos das futuras gerações estão vinculados
necessariamente a obrigações das gerações presentes”1687.
Neste sentido, Edith Brown Weiss (professora da Universidade de
Georgetown – Washington/ EUA, desde 1978, e, nome referência nas áreas de
relações internacionais e Direito Ambiental Internacional) escreveu, em 1989, um
estudo encomendado pela Organização das Nações Unidas1688 e, posteriormente,
em 1992, texto publicado como um dos capítulos do livro coordenado pela
própria Edith1689, onde a mesma explora a ideia de que o desenvolvimento
econômico provoca mudanças ambientais globais de longo prazo, que levantam
questionamentos que se estendem por mais de uma geração, bem como que os
atuais instrumentos econômicos tentam satisfazer as necessidades da geração
presente de forma eficiente, mas são insuficientes para lidar com as questões de
igualdade com as gerações futuras, criando, assim, uma teoria sobre a equidade
intergeracional.
No campo do Direito Internacional do Meio Ambiente, a mais
difundida das teorias sobre a equidade intergeracional foi
proposta por Edith Brown Weiss. Tendo integrado grupos
de especialistas formados sob os auspícios da ONU para
estudar temas de Direito Ambiental, Brown Weiss exerce uma
considerável influência no âmbito acadêmico; com efeito, suas
ideias sobre equidade intergeracional serviram de marco teórico
para trabalhos de diversos estudiosos. Assim, apesar das críticas
de que pode ser alvo, sua teoria é ponto de partida obrigatório
para qualquer estudo dogmático sobre o tema. 1690
1685 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 8.
1686 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 6.
1687 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade
de Risco. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 120.
1688 WEISS, Edith Brown. In fairness to future generations: international law, common
patrimony, and intergenerational equity. Tokyo: United Nations University, 1989.
1689 WEISS, Edith Brown. Intergenerational equity: a legal framework for global environmental
change. In WEISS, Edith Brown (org.). Environmental change and internacional law: New
challenges and dimensions. Tokyo: United Nations University, 1992.
1690 BORDIN, Fernanda Lusa. Justiça entre gerações e a proteção do meio ambiente: um
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A teoria da igualdade intergeracional proposta por Brown Weiss parte
do pressuposto de que, a sustentabilidade só é possível se olharmos para a Terra
e seus recursos como uma relação de confiança, que nos transmite tanto direitos
quanto responsabilidades. Dessa forma, as gerações futuras têm direitos, embora
esses direitos só tenham significado se os vivos respeitá-los. A parceria entre
as gerações é, portanto, o corolário da igualdade. Isso exige que cada geração
passe o planeta sem qualquer condição pior do que o recebeu e forneça o acesso
equitativo aos recursos e benefícios para as futuras gerações.
Para Edith, três princípios formam a base desta equidade intergeracional.
Em primeiro lugar, cada geração deve ser obrigada a conservar a diversidade de
recursos naturais e culturais, de modo a não restringir indevidamente as opções
disponíveis para as gerações futuras. Trata-se da “conservação de opções”.
Em segundo lugar, cada geração deve ser obrigada a manter a qualidade
do planeta para que não seja repassado em condições piores do que aquela em
que foi recebida e, também, deve ter direito a qualidade planetária comparável a
gerações anteriores. Este é o princípio da “conservação da qualidade”.
Em terceiro lugar, cada geração deve fornecer aos seus membros
direitos equitativos de acesso ao legado das gerações passadas e deve conservar
esse acesso para as gerações futuras. Trata-se da igualdade intrageracional. Este
é o princípio da “conservação de acesso”.
Os três princípios propostos reconhecem o direito de cada geração
a usar os recursos da Terra em seu próprio benefício, mas restringem as ações
da atual geração ao fazê-lo, visando assegurar uma base de recursos naturais
razoavelmente segura e flexível para as gerações futuras.
Dessa forma, como a qualidade ambiental é elemento fundamental
para um completo bem-estar, caracterizador de uma vida digna e saudável, as
futuras gerações dependem da conscientização das presentes gerações, para
que possam desfrutar de condições mínimas ensejadoras de uma vida digna, vez
que não possuem (ainda) voz ativa (ou representação processual).
Ainda em 1972, a Conferência de Estocolmo reconheceu que a
responsabilidade de “proteger e melhorar” o ambiente, estabelecendo o dever
de preservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações (Princípio
2), tendo em vista o direito fundamental de um meio ambiente de qualidade
que permita a fruição do bem estar e de uma vida digna para a atualidade e para
aqueles que ainda virão.
Já em 1992, com a Declaração do Rio de Janeiro, há a definição e
implementação deste compromisso com as gerações futuras no contexto do
desenvolvimento ambientalmente sustentável, durante a ECO-92, pois assegura
que o direito ao desenvolvimento deve ser exercido “de modo a permitir que
sejam atendidas equitativamente as necessidades (...) das gerações atuais e
estudo do conceito de equidade intergeracional em direito internacional ambiental. In Revista de
Direito Ambiental. Ano 13, n. 52, out.dez/2008. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
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futuras” (Princípio 3).
Ademais, a Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações
Presentes em Relação às Gerações Futuras (adotada em 12 de novembro de 1997
pela Conferência Geral da UNESCO em sua 29ª sessão) também reconhece a
solidariedade intergeracional, afirmando que as gerações presentes devem estar
plenamente conscientes de suas responsabilidades em relação às gerações
futuras, e, por esta razão, “devem juntar esforços em prol do desenvolvimento
sustentável e preservar as condições de vida, qualidade e a integridade do meio
ambiente” (artigo 5º).
Atualmente, um número crescente de acordos internacionais,
declarações, cartas, e resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas
refletem essa preocupação para o bem-estar das gerações futuras e, estabelecem
princípios ou obrigações destinadas a proteger e melhorar o bem-estar das
presentes e futuras gerações.
Todavia, a conscientização essencial para a manutenção do equilibro
ambiental é realizada, primordialmente, por meio da educação ambiental, pois,
para implementar a equidade entre gerações, é necessário a criação de uma
nova ética com relação ao meio ambiente. Isso exige elevar a consciência pública
e educar as pessoas sobre o desenvolvimento ambientalmente sustentável.
4. UMA VISÃO GERAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL
A Declaração de Estocolmo, de 1972, já registrava a importância da
educação ambiental para a conscientização das responsabilidades socioambientais
da população, no Princípio 19.
É indispensável um esforço para a educação em questões
ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos
e que preste a devida atenção ao setor da população menos
privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública
bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas
e das coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade
sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda
sua dimensão humana. (...)

Já a Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, incorpora a educação
ambiental como indispensável para a construção do desenvolvimento sustentável,
através da consolidação das diretrizes para o século 21 (Agenda 21).
Neste mesmo contexto, a Declaração sobre as Responsabilidades das
Gerações Presentes em Relação às Gerações Futuras (da UNESCO, de 1997)
também afirma ser tarefa das presentes gerações proteger as necessidades e os
interesses das gerações futuras, particularmente por meio da educação, uma vez
que a “educação é instrumento importante para o desenvolvimento das pessoas
e das sociedades” (artigo 10).
“O direito à educação é o direito de ser e de saber; de aprender a
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aprender; de pensar, discernir, questionar e propor; é o treinamento para chegar
a ser autores de nossa própria existência, sujeitos autônomos, seres humanos
livres”1691.
Historicamente, a legislação ambiental brasileira sempre procurou
adotar a educação ambiental como princípio primordial e objetivo a ser perseguido
na implementação das políticas públicas nacionais. Tome-se, como exemplo, a
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81) que, em seu artigo 2º,
inciso X, instituiu como princípio a ser atendido a “educação ambiental a todos
os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitála para participação ativa na defesa do meio ambiente”, visando a melhoria da
qualidade ambiental, a concretização do desenvolvimento sustentável e a
proteção da dignidade humana.
A Constituição Federal de 1988, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso
VI, afirma que incumbe ao Poder Público “promover a Educação Ambiental em
todos os níveis de ensino”, além da conscientização pública para a preservação
do meio ambiente.
A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº. 9.795/99) traz, logo
no artigo 1º, o conceito legal de educação ambiental, como sendo “os processos
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação
do meio ambiente”.
“Dessa forma, vê-se que educação ambiental é um processo de
recepção de informações e da análise das mesmas”1692.
Neste sentido, um dos objetivos do Capítulo 36 (que aborda a
“promoção do ensino, da conscientização e do treinamento”), da Agenda 21
(organizada conforme os princípios fundamentais dispostos na Conferência
Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental, realizada pela UNESCO
e o PNUMA, em 1977) é: “lutar para facilitar o acesso à educação sobre meio
ambiente e desenvolvimento, vinculada à educação social, desde a idade escolar
primária até a idade adulta em todos os grupos da população”, tendo em vista
que esta nova ciência está preocupada, principalmente, em discutir e apresentar
soluções para os problemas ambientais vivenciados.
Todavia, visando a sua efetividade, é necessário que a educação
ambiental seja implementada “de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”, conforme
determina o artigo 2º, da Política Nacional de Educação Ambiental.
Por educação ambiental formal, entende-se aquela empregada no
“âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas” (artigo 9º,
1691
LEFF, Enrique. A educação ambiental nas perspectivas da sustentabilidade. In LEFF,
Enrique. Discursos Sustentáveis. São Paulo: Cortez, 2010, p. 179.
1692
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e Meio Ambiente. São Paulo:
Malheiros Editores Ltda, 2006, p. 193.
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da Política Nacional da Educação Ambiental). Trata-se, dessa forma, do ensino
realizado nas escolas, em todos os graus, sejam públicas ou privadas. Entretanto,
a matéria realtiva ao meio ambiente deve ser ministrada de forma interdisciplinar,
e não como uma disciplina isolada ou específica (artigo 10, parágrafo 1º, da
mesma Política Nacional).
“Uma educação pautada no desenvolvimento sustentável requer a
aplicação da interdisciplinaridade, objetivando enfrentar os diversos complexos
problemas do mundo de hoje”1693.
Neste sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº. 9.394/96) inclui os princípios da educação ambiental de forma integrada à
totalidade do conteúdo obrigatório do ensino fundamental e médio (artigo 26,
parágrafo 7º, conforme alteração determinada pela Lei nº. 12.608/12).
Por outro lado, a educação ambiental não formal é constituída por
“ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as
questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade
do meio ambiente” (artigo 13, da Política Nacional de Educação Ambiental). “É
o que vem sendo chamado de educação permanente, muito incentivada pela
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência), como
fator de desenvolvimento humano continuado”1694.
Refere-se, portanto, a educação fora do ambiente escolar, uma vez
que a tarefa de educar não incumbe somente aos órgãos públicos e institucionais,
mas a toda sociedade, como, por exemplo, as associações, entidades
profissionalizantes e/ou ambientalistas, instituições religiosas, sindicatos, entre
outras.
Essa modalidade de educação tem grande aplicabilidade na
educação popular, contribuindo para aperfeiçoar a consciência
dos problemas ambientais e para buscar soluções práticas para
eles a partir de reflexões e debates dentro da própria comunidade
em que o cidadão está inserido. 1695

Dessa forma, fica evidente o caráter social da educação ambiental,
bem como a exigência de instrução numa visão holística da questão ambiental e
sua gestão para a preservação e defesa do meio ambiente, visando a qualidade
de vida das presentes e futuras gerações.
4.1 A educação ambiental formal e não formal aplicada para a equidade
intergeracional: a responsabilidade de educar para a conscientização
A educação ambiental é o instrumento adequado para a preservação
1693
SILVA JUNIOR, Ivanaldo Soares da. A educação ambiental como meio para a concretização
do desenvolvimento sustentável. In Revista de Direito Ambiental. Ano13, nº. 50, abril/junho de
2008. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 109.
1694
MILARÉ, Edis. Op. cit., p. 934.
1695
MILARÉ, Edis. Op. cit., p. 935.
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e conservação da qualidade ambiental, vez que permite o desenvolvimento da
compreensão e consciência acerca do meio ambiente, estimulando a participação
crítica, responsável e permanente nas questões ambientais.
A educação, que é o alicerce do Estado Democrático de Direito,
(...) é um processo em que se busca despertar a preocupação
individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o
acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para
o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o
enfrentamento das questões ambientais e sociais. 1696

É, portanto, elemento de formação da cidadania, pois propicia o
conhecimento a respeito do meio ambiente e a formação de valores éticos que
serão a base para a conscientização das pessoas, bem como para a concepção
de atitudes positivas em relação as questões ambientais. Estimula, assim, uma
cidadania e ética planetária capaz de conduzir a um futuro sustentável.
A educação ambiental objetiva à formação da personalidade
despertando a consciência ecológica em crianças e jovens, além
dos adultos, para valorizar e preservar a natureza, porquanto, de
acordo com princípios comumente aceitos, para que se possa
prevenir de maneira adequada, necessário é conscientizar e
educar. 1697

A partir da conscientização, propiciada pela educação no âmbito formal
e no não formal (e, portanto, realizada tanto pelas instituições quanto aquela mais
ampla e difusa e, deste modo, numa junção das duas modalidades, de forma
permanente), as futuras gerações terão a possibilidade de usufruir da qualidade
de vida, fornecida pela vivência num ambiente saudável e digno.
“A escolha por uma educação ambiental responsável com a
sustentabilidade de todas as riquezas naturais da Terra é a única capaz de viabilizar
a vida humana futura”.1698
A ação educativa duradoura da comunidade possibilita a consciência
da realidade ambiental global, o que tem o potencial de modificar a relação dos
homens com a natureza, bem como os problemas e as consequências derivados
desta relação. Criando-se, assim, uma nova relação, desta vez responsável e
benéfica.
A educação revela a interligação entre nós e o meio que nos
cerca. A medida que auxilia o processo de conscientização,
alarga os horizontes, resgata valores e, com isso, propicia o
desenvolvimento de novas estruturas sociais e econômicas
capazes de dar a devida importância ao equilíbrio ambiental.1699
1696 SILVA JUNIOR, Ivanaldo Soares da. Op.cit., p. 108.
1697 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política Ambiental – Busca da efetividade de seus
instrumentos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 197.
1698 GALLI, Alessandra. Educação Ambiental como instrumento para o Desenvolvimento
Sustentável. 1ed. Curitiba: Juruá, 2011, p.21.
1699 SILVA JUNIOR, Ivanaldo Soares da. Op.cit., p. 112.
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Assim, haverá dignidade para as atuais gerações, mas também a
salvaguarda de condições de vida favoráveis para aquelas que ainda virão, uma vez
que o bem estar das futuras gerações passa necessariamente pela formatação
de uma nova educação, com vistas a formação da ética ambiental, pois o futuro
do planeta depende das decisões e escolhas tomadas pelos homens que hoje
dele usufruem, vez que o meio ambiente é um todo interdependente.
Há, deste modo, responsabilidade das atuais gerações pela vida digna
das que virão no futuro. Responsabilidade esta que advém da conscientização de
que o meio ambiente é um bem jurídico indisponível, indivisível e interdependente,
que deve ser usufruído por aqueles que hoje habitam a Terra, bem como pelas
futuras gerações. A partir de tal tomada de consciência haverá a possibilidade de
existência humana futura com dignidade.
O processo educacional prepara o indivíduo para participar com
consciência da vida em sociedade, além de ensejar o reconhecimento da
alteridade na responsabilidade ambiental, preparando-o para uma atuação não
limitada apenas ao tempo presente, mas sim possibilitando uma nova leitura do
meio ambiente. Leitura esta que será realizada sobre as bases de equidade num
tempo espacial muito maior, a fim de englobar as dimensões intergeracionais.
Tome-se, como exemplo, as práticas que estimulem sistemas de reciclagem
ou, ainda, a adoção de uma cultura de consumo sustentável, que perpetue a
aquisição de produtos e serviços que não impactem (o que, pelo menos, visem a
diminuição dos impactos) ao meio ambiente, resguardando o equilíbrio ecológico
do planeta para as futuras gerações, evidenciando-se o compromisso de atuação
socioambiental da comunidade.
Dessa forma, a educação ambiental deve assumir o desafio de
desenvolver habilidades que capacitem os seres humanos a uma vida em
harmonia com o meio ambiente.
Lembrem-se que o planeta não é nosso e outros serem dele
dependem. Que há gerações por vir que têm o mesmo direito
de usar o bem comum ambiental. Mais do que fazer a sua parte,
participem no sentido de exigir que os outros, aqueles que lhes
são próximos, e a sociedade em si, faça a sua parte. Enfim,
reflitam e repesem o papel ético que têm tomado em relação ao
meio ambiente. 1700

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. É de fácil conclusão que, a Constituição Federal de 1988 adotou
o princípio da solidariedade intergeracional ao alçar o meio ambiente equilibrado
como essencial para a sadia qualidade de vida, tornando-o um direito fundamental,
bem como impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo para
1700
RODRIGUES. Marcelo Abelha. O direito ambiental no século 21. In Revista de Direito
Ambiental. ano 13, nº. 52, outubro/dezembro de 2008. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2008, p. 137.
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as presentes e futuras gerações.
5.2. Um dos instrumentos que efetivam essa proteção é a educação
ambiental, pois permite que os indivíduos tenham conhecimento dos processos
para a preservação do meio ambiente equilibrado e de sua sustentabilidade.
5.3. Pode-se concluir que, o alcance de um meio ambiente equilibrado
(e necessário para garantir a qualidade de vida das futuras gerações) depende da
necessária educação e conscientização das atuais gerações.
5.4. A Educação Ambiental deve ser, portanto, um processo contínuo
de construção de valores socioambientais, tendo em vista sua imprescindibilidade
para uma sociedade sustentável, que reprimirá a degradação e mitigará as
consequências nocivas de ações para a atualidade e de forma intergeracional,
garantindo dignidade para as presentes e futuras gerações.
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28. O DIREITO DE CONSTRUIR E O MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COMO EXPRESSÃO DE
JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL1701
GILSON FERREIRA
DOUTORANDO EM DIREITO CIVIL PELA FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PESQUISADOR DO GEAMA/USP E
PROFESSOR DE DIREITO CIVIL
CAROLINE MARQUES LEAL JORGE SANTOS
MESTRANDA EM DIREITO CIVIL PELA FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PESQUISADORA DO GEAMA/USP E
ADVOGADA

Introdução
A articulação da propriedade com o ambiente não é, exatamente, uma
preocupação da contemporaneidade. Com efeito, é possível, em alguma medida
e sem muito esforço hermenêutico, encontrar já no Codex alguma vinculação
entre esses elementos: o exercício do direito de propriedade e o meio ambiente.
É certo, contudo, que foi apenas com o processo de constitucionalização
do meio ambiente e sua categorização não apenas como direito fundamental, mas
também como princípio da ordem econômica, que essa articulação assumiu o
centro do sistema jurídico, reconfigurando-o à luz de novos paradigmas e diretrizes,
além de conferir uma dimensão mais ampla à articulação entre propriedade e
meio ambiente, na medida em que a funcionalizou socioambientalmente.
E os efeitos, sobre o regime da propriedade, não se restringem aos seus
contornos estruturais, mas atinge seu próprio núcleo existencial. Em outros
termos, o processo de funcionalização socioambiental da propriedade acarreta
a cisão dos conceitos econômicos herdados do direito medieval – usar, fruir
e dispor – e a incorporação de valores imanentes ao Estado Socioambiental
Democrático de Direito.
É nesse pano de fundo que se apresenta a questão norteadora deste
trabalho que consiste em empreender uma releitura do direito de construir – como
expressão do direito de usar e dispor da coisa -, à luz da função socioambiental
da propriedade em sua estreita vinculação com a Política Nacional de Resíduos
1701
Os resultados apresentados neste trabalho são parte de uma pesquisa acadêmica
desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio Ambiente (GEAMA/USP), da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a coordenação da Profª. Associada
Patrícia Faga Iglecias Lemos.
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Sólidos, transformando esse direito em expressão de justiça socioambiental.
1. O direito de construir na renovação dogmática do Direito Privado
O ius aedificandi ou direito de construir é tradicionalmente compreendido
como uma manifestação do conteúdo dispositivo do direito de propriedade, e
assim, desde o Direito Romano, submete-se a limitações de ordem pública,
as quais foram somadas, no direito contemporâneo, às restrições de ordem
urbanísticas e ambiental.
Isso não retira, contudo, o direito do proprietário construir em seu solo,
o qual, segundo José de Oliveira Ascensão, é um de seus atributos naturais
conquanto possa a propriedade estar diante de novos paradigmas, que lhe
impõem uma série de condicionamentos, porque este conteúdo não é apenas
latente, mas também anterior às eventuais restrições estabelecidas pelos planos
urbanísticos.1702
Esta prerrogativa do proprietário, no entanto, não parece mais passível de
ser compreendida como expressão de liberdade do proprietário; ao reverso, o
direito de construir mais se ajusta à ideia de permissão ou concessão do Poder
Público tendo em vista o sistema de planejamento urbano e o desenvolvimento,
não apenas de uma política nacional de urbanização, mas igualmente de proteção
ao meio ambiente.
Nesse sentido, a legislação infraconstitucional reconhece o espaço urbano
construído como uma das formas de expressão do meio ambiente, tal como se
extrai dos artigos 2º e 37, da Lei 10.257, de 2001, que cuidam, respectivamente,
das diretrizes gerais da política urbana e do estudo de impacto de vizinhança,
definindo os contornos do direito à cidade sustentável ao mesmo tempo em que
evidenciam as funções sociais de moradia, trabalho e lazer.
Ressalte-se que o direito de construir nas cidades não diz respeito apenas à
pessoa do proprietário individualmente considerado, como pondera Nelson Saule
Junior1703. Com efeito, as funções sociais da cidade exprimem direitos que se
dispersam pela coletividade, de modo que sua tutela estendem-se às limitações
administrativas editadas para disciplinar o controle do uso, do parcelamento e da
ocupação dos espaços habitáveis, que são objeto do Direito Urbanístico.
Tais normas destinam-se a proporcionar as condições necessárias
de segurança, salubridade, funcionalidade e estética e com isso manter o
equilíbrio necessário para garantir uma cidade sustentável tanto ambiental
quanto socialmente. E mais, elas buscam, ainda, assegurar o acesso do cidadão
aos bens e serviços urbanos, os quais proporcionam-lhes melhores condições,
1702 ASCENSÃO, José de Oliveira. ‘ Urbanismo e o Direito de Propriedade. In: AMARAL,
Diogo Freitas. Direito do Urbanismo. Oeiras: INA, 1989, p. 322.
1703 SAULE JÚNIOR, Nelson. Novas Perspectivas do Direito Urbanístico Brasileiro.
Ordenamento Constitucional da Política Urbana. Aplicação e Eficácia do Plano Diretor. Porto
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997, p. 61.
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assim como as oportunidades econômicas, educacionais e culturais que a cidade
oferece, como objetivado pelo artigo 182, da Constituição da República.
Tomando em linha de consideração o atual modelo de Estado Socioambiental
e Democrático de Direito, seus valores e perspectivas, o direito de construir,
como expressão da liberdade do proprietário, não é mais inerente ao direito de
propriedade, dada a necessidade de limitar o direito de construir do proprietário,
que se assegurado de forma absoluta provocaria a total desordenação da cidade.
O direito de propriedade, portanto, não é consagrado constitucionalmente
como um direito sem limites imanentes derivados da sua função social; o
exercício de sua carga econômica, na qual se insere, tradicional e nomeadamente,
a prerrogativa de edificar, deve harmonizar-se com as referidas exigências do
ordenamento territorial e proteção ambiental e a partir da sua atual conformação
é preciso compreender que essa prerrogativa não parece mais integrar o núcleo
essencial do direito de propriedade, tendo se transformando, antes, numa
faculdade legal nos termos em que a lei disciplina essa atividade econômica.
Ademais, na forma como a propriedade está desenhada no texto
constitucional, seja enquanto direito fundamental, seja enquanto garantia
constitucional ou mesmo enquanto fundamento da ordem social e econômica,
não parece nessa estrutura se conter o direito de construir, o que permite concluir
que não mais se justifica e legitima o tradicional direito até então fundamental de
construir tudo quanto o proprietário – onde, quando e como - quiser..
Essa perspectiva do redesenho do conteúdo aedificandi do direito de
propriedade, com a sua separação do núcleo tradicional do direito de propriedade,
é sustentada por Eros Roberto Grau e Floriano de Azevedo Marques Neto ao
argumento de que a função social da propriedade teria levado ao desprendimento
do direito de construir daquele direito correlato, ainda mais em razão do processo
de planificação urbana, cujas raízes estão fincadas no solo constitucional, ao que
os autores, aliam, ainda, a superação do paradigma civilistico oitocentista.
2. O direito de construir e sua repercussão socioambiental
O crescimento da indústria de construção civil está diretamente associado
ao desenvolvimento econômico, de modo que o superaquecimento do mercado
imobiliário traz consigo não apenas a tentativa de superação do déficit habitacional,
mas também o desafio de que o desenvolvimento dessa atividade econômica se
opere de forma sustentável.
O setor de construção civil gera por ano mais de 100 milhões de toneladas
de resíduos, que de acordo segundo a Resolução CONAMA 307, de 2002 devem
ser compreendidos como aqueles que “são os provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes
da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos,
concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
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plásticos, tubulações, fiação elétrica, dentre outros elementos, comumente
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.”1704
Como se vê da definição apresentada, há uma diversidade bastante
grande de matérias-primas que são empregadas na construção civil, o que
significa dizer que os resíduos dela provenientes sofrem diversas classificações,
que vão desde resíduos que podem ser reutilizáveis e recicláveis, passando por
resíduos para os quais não foram, ainda, desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis para sua reciclagem ou reutilização, até chegar aos
resíduos perigosos ou contaminantes.
O direito de construir e a correlata questão envolvendo os resíduos sólidos
que do processo construtivo necessariamente derivam são aspectos do direito de
propriedade ambientalmente complexos; a começar pelo processo de produção
dos materiais que são empregados na indústria da construção civil.
Com efeito, desde a ocupação do solo pelo proprietário, passando
pela intervenção do meio, pela extração de recursos naturais virgens, até o
processamento da matéria-prima e seu consequente emprego na construção,
recursos naturais são explorados e resíduos são gerados, o que significa
reconhecer que o ar, o solo, a paisagem, a fauna, a flora, ficam comprometidos,
sobretudo quando o descarte desses resíduos é feito de forma ambientalmente
inadequada, mormente em áreas ocupadas por população de baixa renda ou
em áreas urbanas que já se encontram em adiantado estado de degradação
ambiental. Nessa perspectiva, o direito de construir, pelos impactos que causa
ao meio ambiente ao longo de toda a sua realização, transcende a dimensão
individual do direito de propriedade.
Outro fator relevante na questão dos resíduos sólidos decorrentes
de construção e demolição é que ele se opera de forma difusa, isto é, são as
pequenas construções, reformas e demolições, os principais agentes geradores
desses resíduos, que, como dito, ou são descartados de forma ambientalmente
inadequada, ou são recolhidos pelo serviço publico de coleta e limpeza urbana, o
que, em outros termos, significa transferir para o Poder Público não a propriedade
do resíduo, cuja transferência não se opera pelo simples abandono, mas a
responsabilidade pelo descarte, de modo que o Poder Público assume a condição
jurídica de detentor ou gestor da posse dos resíduos.
3. Gestão de Resíduos da Construção como conteúdo do direito de construir
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instaurada a partir da Lei 12.305,
de 2010, prevê, além da responsabilidade compartilhada entre os geradores,
transportadores e gestores públicos, a prioridade no tratamento da questão
resíduos, assentando, em ordem de importância e urgência: i) não geração de
resíduos; ii) redução na produção de resíduos; iii) reutilização dos resíduos; iv)
1704
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 307, de 5 jul
2002. Brasília, 2001.
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reciclagem dos resíduos, v) tratamento dos resíduos sólidos e vi) disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos.
O atingimento dessa meta pressupõe o planejamento, por meio da
elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que deve conter,
dentre outros elementos: um diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou
administrados, com descrição da origem, o volume e a caracterização dos
resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; descrição dos
responsáveis por cada etapa do gerenciamento, com definição dos procedimentos
operacionais sob a responsabilidade de cada gerador, identificando as soluções
consorciadas ou compartilhadas com outros geradores e ações preventivas e
corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou
acidentes.
Segundo a Abrelpe, os municípios brasileiros coletaram mais de 35 milhões
de toneladas de RCD em 2012. Em anos anteriores já havia sido constatado um
aumento de 5,3%.
A região sudeste, com uma população de 75.812.738 habitantes, foi
responsável pela produção de 59.100 toneladas por dia de resíduos sólidos
de construção e demolição1705. Em 2013 a população dessa região passou a
84.465.570 de habitantes, o que representou um aumento de 4,6% na produção
desses resíduos em relação ao ano anterior, num total de 61.487 toneladas por
dia de resíduos.1706
No Estado de São Paulo, a Política de Resíduos Sólidos instaurada com a
edição da Lei 12.300/2006, anteriormente, portanto, à Política Nacional de 2010,
embora com ela compatível, define instrumentos de planejamento fundamentais
para estruturar a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, tais como: os
Planos de Resíduos Sólidos, o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos,
o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos e o monitoramento dos indicadores da
qualidade ambiental1707, os quais dão suporte à elaboração de políticas públicas
promocionais visando quando a não geração de resíduos, por certo a minimização
daqueles inevitavelmente gerados.
Trata-se, neste último aspecto, do desenvolvimento de práticas que
importem na redução ao menor volume, quantidade e periculosidade possíveis
dos materiais e substâncias, antes de descartá-los no meio ambiente; neste
sentido a importância do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que não
pode ser compreendido apenas como um catálogo de dados ou um inventário
do processo de construção, nem tampouco deve ser percebido como simples
requisito formal e necessário para o licenciamento ambiental.
É inegável que a construção civil afeta consideravelmente o meio ambiente
1705
ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil em 2012.p. 33; 84.
1706
ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil em 2013.p.85.
1707
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resíduos
da Construção Civil e o Estado de São Paulo. 2012, pp. 14-15.
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pelo consumo de recursos minerais, com a exploração também de recursos
naturais. Nesse panorama, o entulho de construção reciclado pode substituir em
grande parte os agregados naturais empregados na produção de concreto, blocos
e base de pavimentação, e a reciclagem pode reduzir o consumo de energia na
produção de materiais.
Ademais, o levantamento diagnóstico realizado pelo inventário pode
também servir para mitigar os riscos de passivos ambientais, muitas vezes
ocultos, além de permitir o desenvolvimento de políticas públicas promocionais
de boas práticas construtivas, especialmente em relação aos pequenos
construtores que são responsáveis por cerca de 70% da produção de resíduos
sólidos de construção e demolição.
Em especial atenção aos efeitos que o processo de construção deflagra, e
em apoio e reforço ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o Estado de
São Paulo recentemente iniciou um sistema de monitoramento do fluxo de todos
os resíduos derivados da atividade construtiva. Trata-se do SIGOR – Sistema
Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos, que articula a gestão
integrada e compartilhada de resíduos objeto do Decreto Estadual nº 60.520, de
5 de junho de 20141708.
Este sistema de gerenciamento compartilhado recém-implantado serve
de base para o Sistema Declaratório de Resíduos, na medida em que não apenas
os geradores de resíduos sólidos de construção civil e demolição serão obrigados
a apresentar a declaração anual das quantidades de resíduos produzidos, mas
também os transportadores desses resíduos bem como as unidades receptoras
estarão obrigados a fazê-lo em atenção ao que determina tanto a Política Estadual
quanto a Nacional de Resíduos.1709
O gerador de resíduos sólidos da construção civil é, portanto, toda pessoa
natural ou jurídica, de direito público ou privado, responsável por atividades
ou empreendimentos que, no processo de construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil produzam entulhos de obra, como por
exemplo, tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, equiparando-se
à atividade construtiva aquelas destinadas à preparação do solo como escavação,
ou terraplenagem1710. Em todos esses casos, o gerador de resíduos é obrigado
a cadastrar a obra seja ela construtiva ou demolitória, elaborar um Plano de
Gerenciamento inicial e final dos resíduos, solicitar o Controle de Transporte de
Resíduos – CTR e, por fim, monitorá-lo até o descarte adequado dos resíduos
1708 RIZEK JUNIOR, Rubens. Gerenciamento on line de Resíduos Sólidos da Construção
Civil. Cadernos de Educação Ambiental. Governo do Estado de São Paulo; Secretaria do Meio
Ambiente. São Paulo, 2014, p. 3
1709 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. . Cadernos
de Educação Ambiental. São Paulo, 2014, p. 39.
1710
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 307, de 5 jul
2002. Brasília, 2001.
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produzidos.
Note-se que a regularização do sistema de transporte dos resíduos sólidos
derivados da construção e da demolição é essencial em face da constatação de
inúmeros transportadores irregulares, isto é, que operam sem atender à legislação
ambiental específica. Em razão disso, exige-se que seja ele, acompanhado de
documento de controle ambiental previsto pelo órgão competente, em que se
informa o tipo de acondicionamento.
De acordo com a NBR 13221:2002, que estabelece a padronização do
transporte terrestre de resíduos, mais especificamente o item 4.1.3, o transporte
desses resíduos deve estar devidamente acondicionado, para que se evite, no
trajeto até o local de disposição, o espalhamento dos resíduos na via pública
ou via férrea.1711 Aqui vale lembrar da responsabilidade solidária do gerador do
resíduo pelos eventuais danos ambientais que sobrevenham no caso de acidente
de transporte.
Ao se cadastrar no SIGOR, o transportador tem um prazo fixado pela
Municipalidade par entregar os resíduos que aceitou transportar à área de
destinação que poderá ser aterro, área de reciclagem, unidades de compostagem,
unidades de incineração, área de transbordo e triagem com transformação, área
de transbordo e triagem associada a aterro, PEV/Ecopontos com transformação,
além de áreas com movimentação de terra e obras com reuso e reciclagem de
resíduos.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos, portanto, é peça fundamental,
na medida em que contém não apenas a fase de planejamento da obra em
que o gerador dos resíduos indica o tipo de material que empregará na obra,
podendo desde esse momento antever a possível integração do entulho em
outras partes da construção, buscando a não geração de resíduos; mas também
a fase de caracterização dos resíduos produzidos, em que eles são identificados
e quantificados, o que possibilita não apenas sua redução, mas igualmente o
reuso, a reciclagem e a destinação final adequada.
A triagem e o acondicionamento também devem integrar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos, na medida em que esta dimensão impede a
contaminação, aspecto que possibilita o reuso e reciclagem dos resíduos,
garantindo, assim sua qualidade, e, num panorama mais amplo, a preservação
da qualidade do meio ambiente. Acresça-se, ainda, no Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, porque uma meta da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, o reuso e a reciclagem dos resíduos dentro da própria obra,
como indicado pela Agenda 21.
Segundo Rosimeire Suzuki Lima e Ruy Reynaldo Rosa Lima “é a maneira
de fazer com que os materiais que seriam descartados com um determinado
custo financeiro e ambiental retornem em forma de materiais novos e sejam
1711
2003.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13221.Rio de Janeiro,
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reinseridos na construção evitando a retirada de novas matérias-primas do meio
ambiente.”1712
O gerador de resíduos da construção civil e demolição deverá, finalmente,
realizar a coleta e a remoção dos resíduos por meio do Controle de Transporte
de Resíduos – CTR, no qual são indicados os elementos de identificação do
gerador, tipo e quantidade de resíduos, assim como o transportador e o local de
destinação final dos resíduos. A destinação dos RCC deve ser feita de acordo
com o tipo de resíduo.
Ainda de acordo com os citados autores, os resíduos de construção civil
que pertençam, nos termos da Resolução CONAMA 302, à classe A deverão ser
encaminhados para áreas de triagem e transbordo, áreas de reciclagem ou aterros
da construção civil, ao passo que os resíduos que integrem a classe B podem ser
comercializados com empresas, cooperativas ou associações de coleta seletiva
que comercializam plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, enquanto
que para os resíduos que sejam categorizados nas classes C e D, isto é produtos
oriundos de gesso e tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas, radiológicas, instalações
industriais e outros, devem atender às regras específicas de armazenamento,
transporte e descarte.1713
4. Aspectos de justiça ambiental do direito de construir
As discussões em torno dos impactos ambientais que os institutos de
direito público e privado apresentam na contemporaneidade foi substancialmente
ressignificada a partir das análises de uma perspectiva sociopolítica eminentemente
voltada à realização prática do conceito teórico de justiça social, disso derivando
a noção de justiça ambiental. Em outras palavras, vê-se, hodiernamente, um
movimento de reelaboração da questão ambiental que se desloca da periferia
para a centralidade das análises socioeconômicas e jurídicas. Nesse cenário,
a justiça ambiental representa uma articulação mais intensa entre ambiente
e as tradicionais questões que marcam o modelo jurídico normativo vigente:
propriedade, contrato e empresa.
Essa mudança de perspectiva no tratamento da questão ambiental vem
implicando a superação da lógica utilitarista que marcou o modelo econômico
do Estado Liberal, estruturado em torno da propriedade e da empresa. Sob essa
ótica, o meio ambiente não detinha qualquer valor social ou cultural, expressandose apenas e tão somente em termos de quantidade e não de qualidade, de modo
que o dano ambiental era considerado único, afetando a todos indistintamente.
Em seu lugar, emergiu uma dimensão cultural do meio ambiente que está
1712 Lima, Rosimeire Suzuki. Lima, Ruy Reynaldo Rosa. Guia para Elaboração de Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. CREA-PR. Série de Publicações Temáticas do
CREA-PR, [s.d], p. 27-29.
1713 Idem, p. 39.
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necessária e umbilicalmente ligada ao homem, de modo que o ambiente é ao
mesmo tempo singular e plural, em razão dos aspectos socioculturais com que
se apresenta em cada comunidade ou grupamento humano.
Henri Acselrad anota que os riscos ambientais não são uniformes,
mas diferenciados e desiguais, na medida em que as comunidades reagem
diferentemente aos danos ambientais de modo que não se legitima, no Estado
Socioambiental de Direito, que o ambiente dos proprietários e empresários
importe no desapossamento ambiental das populações e comunidades não
detentoras das técnicas de produção de riqueza.1714
A justiça ambiental busca equalizar, portanto, uma relação entre duas
grandes classes de sujeitos de direito, aqueles que auferem cômodos com
a degradação ambiental e aqueles que sofrem, desproporcionalmente, os
incômodos ou custos ambientais, principalmente com o deslocamento dos
resíduos sólidos para as áreas ocupadas pela população de baixa renda.
Compreendido o panorama teórico da justiça ambiental, cumpre, por fim,
mencionar como se encontra engendrada a questão do direito de construir e a
problemática da produção de resíduos sólidos com a justiça ambiental.
A questão fundamental no adequado gerenciamento dos resíduos
produzidos pela construção civil está em associar o exercício ambientalmente
adequado dessa prerrogativa com a realização de justiça ambiental, resultando na
redução das zonas de sacrifício, isto é, aquelas localidades em que se concentram
as populações de baixa renda, as quais sofrem os impactos decorrentes do
manejo inadequado desses rejeitos, e em particular aqueles categorizados como
perigosos.
Essa articulação se opera por meio do aprimoramento dos mecanismos de
responsabilidade compartilhada já delineados pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos entre todos os atores envolvidos no processo construtivo, especialmente
à vista do reconhecimento do resíduo sólido como uma categoria de bem que a
um só tempo tem valor social e econômico, mostrando-se como um elemento
importante na promoção da cidadania, seja da perspectiva ambiental seja da
perspectiva do trabalho digno.
5. Considerações parciais articuladas
Assentam-se nessas premissas, as seguintes conclusões:
5.1. O direito de construir tem natureza pública e não é abrangido
pela tutela subjetiva do direito de propriedade privada, que se configura,
contemporaneamente como uma concessão ou permissão pública, expressão
instrumentalizadora de proteção ambiental e de funcionalização socioambiental
1714
ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça
ambiental. In: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v23n68/10.pdf>. Acesso em 30 de dezembro de
2014.
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da propriedade privada.
5.2. O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção e Demolição
se constitui num importante instrumento que possibilita a um só tempo reduzir a
geração de resíduos por meio da realização de um diagnóstico que leve a técnicas
de reutilização e reciclagem, de que decorre redução nos custos de construção,
bem como economia de recursos naturais.
5.3. A gestão de resíduos especiais é de responsabilidade de seus
geradores, aos quais compete promover o gerenciamento adequado; no entanto,
o descarte ambientalmente inadequado é questão histórica nos centros urbanos,
de que derivou uma prática de socialização dos custos e responsabilidade do
poder público pelos resíduos descartados ou abandonados em vias públicas ou
em lugares de degradação ambiental.
5.4. Ao lado da implementação de um sistema eletrônico, desburocratizado,
de participação efetiva e colaborativa de todos os envolvidos na atividade de
construção civil, desde o construtor, passando pelo transportador até chegar às
unidades de destinação é preciso desenvolver medidas promocionais de boas
práticas, isto é, que estimulem os aspectos positivos da obrigação do proprietário,
que está além do não causar danos ambientais.
5.5. O gerenciamento adequado dos resíduos produzidos pela construção
civil exige o exercício ambientalmente adequado do direito de construir, aliado à
realização prática da justiça social, por meio do aprimoramento dos mecanismos
de responsabilidade compartilhada já delineados pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
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29. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
NA REFORMA AGRÁRIA
GLADSTONE AVELINO BRITTO
Mestrando em Agronegócios e Desenvolvimento Regional – UFMT. Advogado.

INTRODUÇÃO
Os imóveis rurais em que são implantados assentamentos rurais da
reforma agrária podem ser obtidos por meio de compra de particulares, que pode
ser proposta por entes federativos, como a União, os estados e os municípios.
Também o podem pela destinação de terras públicas e devolutas, após decisão
em ação discriminatória, de competência da União na faixa de 150 quilômetro a
partir das fronteiras internacionais do Brasil e nos estados da federação na demais
áreas do território nacional. Contudo, a forma mais usual de obtenção de terras
da reforma agrária é por meio da desapropriação por interesse social, para fins
de reforma agrária, quando os imóveis não estejam cumprindo sua função social,
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, nos termos do
artigo 188 da Constituição Federal.
Uma vez concluído o processo de obtenção, seja por qual meio for, o
ente federativo fará a averbação no Cartório de Registro de Imóveis que tenha
jurisdição sobre a respectiva área onde se localize o imóvel obtido, passando
a ser titular de domínio do imóvel obtido. Com a imissão de posse pelo ente
federativo que obteve a área, o passo seguinte será a criação do assentamento
rural, procedimento administrativo que deve ser homologado pelo Incra, qualquer
que seja o titular do domínio. Em seguida ocorre a seleção dos beneficiários
trabalhadores rurais elegíveis como beneficiários do projeto, com quem deve
ser celebrado um contrato de concessão de uso (CCU), garantindo-lhes de
forma precária o direito ao acesso à área do imóvel e aos demais benefícios do
Programa Nacional da Reforma Agrária. A precariedade do domínio decorre do
fato de que deve haver a observância de certas condições (cláusulas resolutivas),
dentre as quais a observância da legislação ambiental e a quitação dos valores
devidos pelo beneficiário da reforma agrária.
O problema jurídico que este artigo aborda surge quando os órgãos
ambientais competentes, partindo da premissa de que o artigo 14 da Lei nº
6.938/1981 estabelece a responsabilidade objetiva do poluidor pelo dano
ambiental observado, lavram diretamente contra os órgãos fundiários, que atuam
como representantes da esfera federativa titular do domínio, os autos de infração
ambiental decorrentes do exercício do poder de polícia. Repetem nesse caso a
conduta praticada em relação a imóveis rurais particulares, para os quais lançam
as obrigações não tributárias decorrentes das sanções ambientais diretamente
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contra os proprietários da terra.
Não há controvérsia jurídica em se tratando imóveis de particulares. A lei
pressupõe que a degradação decorre do exercício de atividades de risco ambiental
pelo poluidor, muitas vezes com motivação econômica, motivo pelo qual a
jurisprudência entende que a responsabilidade pelos danos ambientais apurados
em procedimentos ambientais administrativos é objetiva e deve ser atribuída ao
titular do domínio. Ocorre que o particular, quando titular do domínio, age com
dolo ou culpa na gestão ambiental da área de que tem a posse direta ou indireta.
Muitas vezes o faz com a expectativa de ganho econômico. Diferentemente, o
Incra ou um órgão fundiário correspondente não tem como aproveitar para si o
resultado do dano ambiental praticado.
No entanto, os órgãos ambientais competentes não levam em consideração
o fato de que o dano ambiental em assentamentos aproveita, quando é o caso,
exclusivamente o assentado, que pode passar impune na esfera administrativa,
em decorrência do ato, se a sanção ou multa administrativa for lavrada em nome
do órgão fundiário ou do ente federativo titular do domínio do assentamento rural.
Essa situação anômala merece uma reflexão no direito para se definir quais são
os limites de responsabilização administrativa ambiental da pessoa jurídica titular
de domínio das áreas destinadas à reforma agrária e quais as possibilidades de
responsabilização dos assentados.
1. DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define no
§ 3º do art. 225 que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”.
De início observa-se que a responsabilização ambiental atinge tanto a
figura da pessoa física infratora quanto a pessoa jurídica, se for o caso. Segue a
tendência inaugurada na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece
a Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA, que estabelecera o conceito de
poluidor no art. 3º, IV, como sendo “a pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental”.
Portanto, além da responsabilidade do causador do dano, pessoa física,
também ocorre a responsabilização da pessoa jurídica na forma estabelecida no
texto constitucional vigente. No plano das imputações penal e administrativa,
o direito material para a responsabilização prevista constitucionalmente foi
consolidado na disciplina jurídica da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei
dos Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

664

665

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

1.1 Pressupostos jurídicos da imposição da sanção ambiental
Se a Constituição Federal inscreveu a tríplice responsabilidade no plano
ambiental, significa que permitiu, além do dever de reparação em decorrência de
eventos que acarretassem danos ao meio ambiente, que também se punissem
condutas que resvalassem na antijuridicidade, caso da responsabilização
administrativa, e no cometimento de ilícitos, caso da responsabilidade penal.
Originalmente era de responsabilização civil por danos ambientais que a
Lei nº 6.938/1981 tratava, ao consagrar a responsabilização objetiva do poluidor,
independentemente de culpa, na forma do artigo 14 da Lei. É na esfera civil que
se processam as ações destinadas à reparação ambiental, mencionadas no Art.
225, § 3º, da Constituição de 1988. Autores como Marcelo Abelha Rodrigues
deixaram claro que o poluidor, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado,
é o responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação
ambiental, sendo portanto o agente que deve ser o legitimado passivo nas ações
de responsabilização ambiental.1715
Um importante recurso jurídico para a defesa do meio ambiente e que
possibilitou a tutela do bem jurídico protegido pela Lei nº 6.938/1981 foi a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplinou a ação civil pública. Esse instrumento
passou a permitir a imputação da responsabilidade civil por danos causados ao
meio-ambiente, inaugurando as bases processuais da tutela dos interesses
difusos e que possibilitou a efetivação da norma material ambiental. De acordo
com Carlos Roberto Gonçalves, o principal na ação civil pública não é discutir a
legalidade do ato, mas a potencialidade do dano que o ato danoso acarreta em
relação ao bem jurídico protegido, naturais ou culturais, que são o fundamento
da sentença. Para Gonçalves, o princípio do poluidor-pagador, invocado nessas
ações, tem por objetivo evitar a prática de atos prejudiciais ao meio ambiente1716.
Algumas correntes de autores de renome no direito ambiental, como
Paulo Affonso Leme Machado1717, Vladimir Passos de Freitas1718, Toshio Mukai1719
e Édis Milaré1720, inclinam-se pela natureza objetiva da imputação administrativa.
Outros autores importantes, ainda que façam parte de corrente minoritária, como

1715 RODRIGUES, Marcelo A. Processo civil ambiental. 3a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 52.
1716 GONÇALVES, Carlos R. Responsabilidade civil. 11a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 94.
1717
MACHADO, Paulo Affonso L. Direito ambiental brasileiro: 19a. Ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2011, p. 339.
1718 FREITAS, Vladimir P. Direito Administrativo e o Meio Ambiente. 5a. Ed. Curitiba: Juruá,
2014, p. 111.
1719 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 8a. Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2012, p. 85.
1720 MILARÉ, E. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência.
Glossário. 7a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1148.
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Heraldo Vitta1721 e Fábio Medina Osório1722, defendem a modalidade subjetiva na
responsabilização administrativa, sobretudo dada a enorme similitude entre os
ilícitos administrativos e os ambientais. Na ocorrência de danos ambientais em
assentamentos, a responsabilização administrativa ambiental seria, segundo a
primeira corrente, de natureza jurídica objetiva e alcançaria primeiramente os
órgãos fundiários.
Para Vladimir Passos de Freitas, a responsabilidade administrativa é
objetiva “pois a Lei nº 9.605/1998 em momento algum faz a distinção excluindo
a responsabilidade de quem não teve culpa. Aliás, há casos em que a mera
omissão já é suficiente para configurar infração”.1723 Contudo, a responsabilização
administrativa dos assentados levada a cabo pelo órgão fundiário supervisor
de um assentamento rural é necessariamente subjetiva, pois pressupõe o
descumprimento de deveres contratuais firmados junto àquele órgão que se
caracterizam pelo cometimento de irregularidades cujo resultado é a rescisão
contratual ou invalidação do título, conforme descrito na maioria dos contratos
de concessão de uso.
Diante da dúplice circunstância da responsabilização administrativa em
decorrência de danos ambientais em assentamentos, da responsabilização
objetiva do órgão ambiental com base na Lei de Política Nacional do Meio
Ambiente e na responsabilização subjetiva do beneficiário da reforma agrária,
essas questões serão detalhadas nos itens subsequentes deste artigo, a partir do
exame das implicações dos conceitos de responsabilização objetiva e subjetiva
para os danos ambientais, pensando-se na compreensão dos eventos ambientais
em assentamentos rurais, para, em seguida apurar os tipos de condutas do órgão
fundiário que possam levar à responsabilização administrativa da pessoa jurídica.
1.2 Procedimentos administrativos na imposição da sanção ambiental
Curt Trennepohl relata que, no início da vigência legal das sanções
administrativas ambientais, os órgãos competentes lavravam dois tipos autos
de infração ambiental para registrar o mesmo fato observado. Um desses atos
era expedido para fins de enquadramento nos tipos penais descritos na Lei de
Crimes Ambientais e o outro auto de infração era elaborado para o fim específico
de consignar a sanção administrativa. Para o autor tratava-se de uma prática
burocrática e desnecessária, uma vez que a simples descrição e o enquadramento
legal do fato infracional bastaria para permitir que fossem configuradas as hipóteses
descritas no tipo penal, que estabelecem uma distinção entre a conduta passível
apenas de multa daquela outra passível de penalização1724. Nesse sentido, grande
1721 VITTA, Heraldo G. Responsabilidade civil e administrativa por dano ambiental. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 159.
1722 OSÓRIO, Fábio M. Direito administrativo sancionador. 4a. Ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 425.
1723 FREITAS, op. cit., p. 110.
1724 TRENNEPOHL, C. Infrações contra o meio ambiente, multas, sanções e processo
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é a importância da lavratura de autos de infração ambiental, no exercício do poder
de polícia no processo de responsabilização administrativa, pois da atuação da
autoridade ambiental em geral antecedem e dão parâmetros para a persecução
penal e as ações de reparação de danos cabíveis.
Cabe ressaltar que as condutas descritas na Lei nº 9.605/1998 preveem
que as penas restritivas de direitos podem substituir as privativas de liberdade
quando se tratar de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade
inferior a quatro anos ou quando a “culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação
e prevenção do crime”, conforme dispõe o art. 7o. da Lei nº 9.605/1998.
Como os órgãos ambientais dão prioridade à recuperação do dano ambiental
observado, pode haver uma transação penal nos casos em que se possa
substituir o cumprimento da pena pela compensação ambiental. Contudo,
ainda que a sanção penal admita a transação sob certas condições, subsistem
as penalidades administrativas cabíveis, dada a independência dessas esferas,
como deixou claro o art. 225 da Constituição.
Paulo de Bessa Antunes, ao fazer seus comentários ao Decreto
6.514/2008, já alerta que um dos procedimentos administrativos decorrentes da
atuação da autoridade ambiental competente pode ser a celebração de termo de
compromisso, que é um ajuste de condutas revestido como ato administrativo
negocial no qual são decididas, de como acordo com o particular, as condições
para a aplicação das sanções legalmente previstas1725.
O termo de compromisso tem aplicação análoga à do termo de
compromisso de ajustamento de conduta, previsto na Lei nº 7.347/1985, que
disciplina, dentre outras questões, a ação civil pública de responsabilidade por
danos causados ao meio-ambiente. Em síntese, esse termo de compromisso
deve conter, além dos aspectos formais para a qualificação das partes, dados
sobre o objeto, valor do investimento previsto para a reparação dos danos e
cronograma físico de execução e de implantação em se tratando de obrigação de
fazer.
Também deve conter as penalidades, como multa, a serem aplicadas em
decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas. O Decreto nº
6.514/2009 já deixa claro que a celebração do termo de compromisso não põe
fim ao processo administrativo, já que cabe à autoridade ambiental monitorar
e avaliar o cumprimento das obrigações assumidas. Mas, é complexo para
a Administração acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas,
sobretudo quando na execução de obras com etapas e prazos para a recuperação
dos danos. Paulo de Bessa Antunes entende que o melhor a se fazer, nesse
administrativo: comentários ao Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008. 2a. Ed. Belo Horizonte,
Fórum, 2013., p. 46.
1725 ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao Decreto 6.514/2008: infrações administrativas
contra o meio ambiente. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, p. 260.
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caso, é estabelecer metas parciais na execução, que permitam uma boa medida
para cada fase do cumprimento1726.
O termo de compromisso tem efeitos
na esfera civil e administrativa. Nessa última, o principal é que configura renúncia
aos recursos administrativos, embora não possa afastar a apreciação judicial, em
atendimento a princípio constitucional.
O descumprimento do termo de compromisso, no plano administrativo,
acarreta a possibilidade de inscrição de débito em Dívida Ativa para cobrança da
multa resultante do auto de infração em seu valor integral e, na esfera civil, a
imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista seu caráter
de título executivo extrajudicial. Sobre isso, o autor sustenta ser necessário
estabelecer no termo o exato valor da dívida a ser cobrada, “muito embora a
jurisprudência tenha admitido que os acessórios podem ser cobrados sem que a
peculiaridade da liquidez e certeza do título sejam desnaturados”1727.
Verificada a infração, a autoridade ambiental competente deve representar
criminalmente conta o infrator. Contudo, se lavrar o auto de infração com base
na responsabilidade civil objetiva, nos termos do Art. 14 da Lei nº 6.938/1981,
e o Ministério Público receber tal instrumento e efetuar a denúncia, haverá
dificuldades na condenação do acusado.
Para Luís Carlos Silva de Moraes, a melhor maneira de se evitar uma
eventual impunidade no plano criminal pelo cometimento de danos ambientais é
que a autoridade investida do poder de polícia ambiental, mesmo tendo realizado
uma fiscalização baseada na responsabilização objetiva, vá além do que dispõe a
Lei nº 6.938/1981 e atenda aos “requisitos da responsabilidade penal subjetiva,
amealhando os demais requisitos essenciais para a correta representação
criminal ou encaminhar à autoridade policial para que essa o faça”1728.
Sem dúvida essa é uma forma de possibilitar maior segurança jurídica na
lavratura do auto de infração, que é a melhor identificação daquele que de fato
deu causa ao problema ambiental, possibilitando que os verdadeiros infratores
tenham que responder, tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal
pelos atos que cometeram.
2. FUNDAMENTOS DE RESPONSABILIZAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA
A Administração Pública tem um papel importante para conferir segurança
jurídica no terreno da aplicação das sanções extrapenais. Assim, se, por um
lado, aplicar as sanções administrativas no plano do direito ambiental pode ser
relativamente rápido, bastando a atuação da autoridade ambiental competente,
por outro há uma grande dificuldade em se identificar com precisão os limites da
atuação administrativa, seja na competência ativa para agir punitivamente, seja
1726 Ibidem, p. 261.
1727 Ibidem, p. 262.
1728 MORAES, L. C. S. Multa ambiental: conflitos das autuações com a Constituição e a Lei
nº. São Paulo: Atlas, 2009, p. 215.
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em face de eventual incerteza quanto à natureza ou extensão do dano. Além disso,
a responsabilização exige identificação do nexo de causalidade, por associar um
resultado ao agente imputado, de forma a possibilitar a punição cabível.
O que está em discussão é a possibilidade de responsabilidade
administrativa dos causadores de danos ambientais em assentamentos rurais da
reforma agrária, inclusive definindo-se se há responsabilidade exclusiva de pessoa
jurídica de direito público titular do domínio do imóvel rural a responsabilização pelo
cometimento de infração ambiental. Assentada a possibilidade da participação e
responsabilização do Estado na concretização do dano ambiental, passemos a
analisar as diferentes formas pelas quais podem se dar essa participação.
2.1 Responsabilidade solidária dos órgãos fundiários por danos ambientais
em assentamentos rurais da reforma agrária
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é uma
autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, criada
pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 9 de julho de 1970, dotada de personalidade jurídica
de direito público, com atuação em todo o território nacional. Suas competências,
atribuições e responsabilidades foram estabelecidas na Lei nº 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra) e na legislação complementar e abrange
ações de promoção e a execução de reforma agrária e da colonização. À sua
semelhança, existem outros órgãos fundiários nos estados federativos que
exercem funções semelhantes na gestão da malha fundiária nacional.
Por serem, tanto o Incra quanto os demais órgãos ou autarquias fundiárias
componentes da administração pública indireta, cabe analisar a atuação do Estado
enquanto sujeito degradador do meio ambiente e, nessa qualidade, como sujeitos
responsabilizáveis pelos danos ambientais ocorridos nos assentamentos rurais
criados. Sendo a eficiência um dos deveres constitucionais da Administração
Pública, todo e qualquer ato jurídico produzido pelo Poder Público deve ser
orientado para minimizar danos a terceiros, uma vez que o objetivo da ação
governamental é atender ao bem comum segundo requisitos da perfeição,
presteza e rendimento funcional. Isso exige que a atuação do agente público seja
pautada pelo melhor desempenho possível, de forma a obterem-se os melhores
resultados para a sociedade1729.
O art. 37 da Constituição, ao tratar da eficiência, preconiza uma direção
obrigatória na gestão da coisa pública rumo à efetividade do bem comum e à
busca da qualidade no serviço público. Nesse sentido, a eficiência deve ser
qualificada pela ação destinada a produzir resultados de modo rápido e preciso,
conforme lição de Odete Medauer1730. O parágrafo 6o do mesmo artigo da
Constituição permite a responsabilização da Administração Pública pelos danos
1729 DI PRIETO, Maria Sylvia Z. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 83.
1730 MEDAUER, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 152.
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que seus agentes causarem a terceiros, não fazendo qualquer referência ao
regime de responsabilidade civil. Nem por isso, a doutrina e a jurisprudência
negam a existência de responsabilidade sem culpa1731.
Sendo a existência do nexo de causalidade um fundamento necessário no
processo de responsabilidade civil do Estado, o mesmo se pode dizer sobre a
responsabilização administrativa ambiental do Estado.
Se fosse possível
aceitar os entendimentos daqueles que informam ou que julgam ocorrências
danosas ao ambiente em processos de responsabilização administrativa
utilizando-se da mesma base da responsabilização objetiva, com fundamento
no art. 14 da Lei nº 6.938/1981, ao argumento de que tal entendimento se aplica
à responsabilização administrativa, então teríamos que a imputação incidiria de
maneira atenuada quando o serviço público não fosse a causa do dano ou quando
esse dano estivesse associado a outras circunstâncias.
Além disso, conforme afirma Maria Sylvia Di Pietro, se nem os tribunais
aplicam a regra do risco integral, socorrendo-se da teoria da culpa administrativa,
é necessário admitir excludentes na responsabilização administrativa do
Estado1732. Para a autora, existem hipóteses em que a responsabilização do Estado
somente se configura, no caso de atos praticados por terceiros não integrantes
da Administração, quando ficar caracterizada a omissão, a inércia ou a falha na
prestação dos serviços públicos1733.
A partir dos aspectos concernentes à omissão na ocorrência do dano
ambiental, José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala analisaram as
circunstâncias em que uma omissão do Estado é passível de responsabilização.
Nesse ponto, temos em mente a omissão do órgão fundiário na supervisão dos
assentamentos rurais. Sustentaram os autores que o Estado também pode
ser sujeito passivo da demanda reparatória do dano ambiental, desde que seja
possível distinguir a licitude dos atos praticados pelos agentes públicos e de
que modo uma eventual omissão possa ter contribuído para o agravamento da
situação ambientalmente adversa verificada1734. Conforme a argumentação dos
autores, a responsabilidade do Estado é objetiva no caso de danos causados por
agentes públicos dolosamente ou por culpa, conforme estabelecido no Art. 37 da
Constituição Federal1735.
Buscando interpretar essa situação descrita pelos autores para um caso
concreto, imaginemos que o Incra decida implantar um assentamento rural
em áreas de conservação ambiental ou mesmo no entorno dessas, a chamada
zona de amortecimento, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e
1731 BENJAMIN, Antônio H. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. Revista de Direito
Ambiental, vol. 9, p. 5, Jan/1998, p. 21.
1732 DI PRIETO, op. cit., p. 568.
1733 Ibidem, p. 569.
1734 LEITE, José Rubens M.; AYALA, Patrick A. Dano ambiental: do individual ao coletivo
extrapatrimonial. Teoria e prática. 3a. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 195.
1735 Idem.
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restrições específicas.
Sabendo-se que existe uma limitação à exploração agrícola nos limites
dessas zonas de amortecimento e dos corredores ecológicos, na forma
estabelecida na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, caso um assentado da
reforma agrária receba uma parcela nessas áreas e desmate sua parcela para
edificar sua moradia, o ilícito ambiental teria sido oportunizado por um ato
administrativo precedente, praticado pelo Estado degradador-agente1736. Mesmo
quando o órgão fundiário age como agente degradador indireto, nos casos em
que autoriza a criação de assentamentos que irão resultar com certeza em danos
ambientais acima dos limites tolerados pela legislação, a responsabilidade o
Estado fica configurada.
É importante apenas fazer uma ressalva no sentido de que o Supremo
Tribunal Federal decidiu que o imóvel rural situado em área de cobertura florestal
primária, incidente em ecossistema do bioma Amazônia, também é passível de
desapropriação para fins de reforma agrária, desde que as terras sejam destinadas
à criação de projetos de assentamento agroextrativista.1737 Não se está tratando
da proibição de implantação de assentamentos na Floresta Amazônica mas,
tão somente, dos casos em que o imóvel a ser utilizado na reforma agrária se
sobrepõe às áreas ambientalmente protegidas na forma da Lei 9.985/2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e
em cujas hipóteses o princípio informador da prevenção do direito ambiental não
recomendaria a implantação de assentamentos rurais.
Ainda sobre a possibilidade de efetuar a punição da Administração Pública,
por meio de seus órgãos fundiários, em decorrência de danos ambientais em
assentamentos rurais para os quais não tenha havido falhas na destinação de
áreas ambientalmente protegidas para a reforma agrária, poderíamos nos valer
dos ensinamentos de José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala,
segundo os quais “não se deve adotar a regra da solidariedade do Estado pelo
dano ambiental, pois, responsabilizando irrestritamente o Estado, quem está
arcando com o ônus, na prática é a própria sociedade.”1738
Marcelo Abelha Rodrigues, refletindo sobre esse aspecto, apontou que a
regra da solidariedade entre poluidores indica ser necessário punir tanto aquele
que atua diretamente para a degradação do meio ambiente quanto aquele que
tem responsabilidade por ter contribuído indiretamente para a ocorrência do
dano1739. Ao analisar a conduta tanto do assentado que desmata além dos limites
1736 Em um exemplo real dessa situação, aponta-se em Mato Grosso o caso da Fazenda
Lírio Branco, desapropriada por Decreto presidencial de 20/08/2012 e cuja área medida de 3.850
hectares incide em sobreposição parcial com Unidade de Conservação Nascente do Xingu, em
Canarana/MT, estando o restante em zona de amortecimento, cf. dados do Processo Incra/SR-13
nº 54240.004399/2009-41.
1737 BRASIL, STF, MS 25391 / DF - Julgamento: 12/05/2010. DJe-185 PUBLIC 01-10-2010
RDDP n. 93, 2010, p. 134-143.
1738 LEITE; AYALA, op. cit., p.196.
1739 RODRIGUES, 2011, op. cit., p. 52.
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autorizados pela legislação, quanto a de terceiros que degradam os recursos
naturais dos assentamentos rurais e que muitas vezes não são identificados pois
não integram a relação de beneficiários da reforma agrária, podemos enxergar
a parcela de responsabilidade solidária dos órgãos fundiários em face de
deficiências nos mecanismos de controle e de supervisão dos assentamentos
que implantam.
Na responsabilização solidária do Incra com relação a atos praticados
diretamente por terceiros, ainda que beneficiários da reforma agrária, um processo
de responsabilização administrativa pressupõe que se deve indicar a concorrência
da autarquia agrária para ocorrência do dano, lavrando-se o auto administrativo de
infração ambiental em nome de todos os responsáveis solidários.
Cabe mencionar novamente Carlos Roberto Gonçalves, com base no
disposto no Art. 265 do Código Civil de 2002, que assinalou que solidariedade
não se presume, mas resulta de lei ou de vontade das partes. Se, em regra, o
dano ambiental deve ser debitado objetivamente ao titular do domínio do imóvel
rural em face do disposto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, não
é menos válido que o ônus deva recair sobre todos os causadores do dano,
devendo haver a solidariedade, conforme preceitua o Art. 942 do Código Civil1740.
Assim, quando se trata de degradação ambiental decorrente da omissão
do Incra, deve-se buscar demonstrar a culpa em cada caso. Em não restando
comprovada a culpa por omissão do órgão fundiário, seria prejudicada a
responsabilização administrativa solidária do Incra com relação a ato praticado
diretamente por terceiros, beneficiários ou não da reforma agrária.
Desse modo, na mencionada de sua obra, Leite e Ayala indicam que não
há como se aplicar indistintamente o princípio da responsabilização objetiva na
elaboração de autos de infração ambiental. Por esse raciocínio, o Incra não deve
arcar exclusivamente com a responsabilidade dos danos ambientais ocorridos
em assentamentos rurais, se não ficar evidenciada a concorrência da autarquia
agrária para ocorrência desses danos. Como se não bastasse, os autores ainda
reafirmam seu ponto de vista, que se referia à responsabilidade do Estado por
danos não previstos no licenciamento ambiental. Do mesmo modo, quando
implanta um assentamento rural nem todos os eventos danos podem ser
previstos ou antecipados. É o que se pode observar do seguinte trecho:
[deve-se] evitar que a imputação do dano ambiental recaia
invariavelmente no Estado, [e] que se busque partilhar essa
responsabilidade, em primeiro plano, com os demais agentes,
para evitar que a própria sociedade venha arcar com este ônus,
isto é, procurando primeiramente buscar junto ao degradador não
público a demonstração da prova do nexo de causalidade. (...) A
simples autorização do Poder Público para o funcionamento de
alguma empresa que venha causar dano ao meio ambiente não
é causa suficiente, por si só, para determinar a responsabilidade

1740

GONÇALVES, op. cit., p. 95.
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da Administração. É necessário que se demonstre o nexo de
causalidade entre a autorização estatal e o dano.1741

Parece ser um ponto de vista que se contrapõe ao de Paulo Affonso
Leme Machado, para quem “a responsabilidade objetiva ambiental significa que
quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o
binômio dano/reparação”1742. Para esse autor, o dever de indenizar ou reparar na
responsabilização civil independente de se perquirir as razões para que o poluidor
tenha degradado o ambiente. A indenização ou na reparação dos danos causados
ao meio ambiente e aos terceiros afetados pela atividade poluidora é do tipo de
responsabilização sem culpa, na forma do art. 14, § III, da Lei nº 6.938/81.
Embora Paulo Machado não tenha se referido especificamente à
responsabilização administrativa, nem tampouco a assentamentos rurais,
podemos entender, a partir do raciocínio do autor, que os órgãos fundiários criam
os assentamentos rurais conscientes do fato de que algum tipo de degradação
ambiental decorre da implementação dessa atividade. Assumindo tal risco,
ao implementar a Política Nacional de Reforma Agrária, os órgãos fundiários
deveriam arcar com as consequências de um processo de responsabilização.
Quando há atividades de risco cujo regime de responsabilidade não tenha sido
especificado em lei, o autor defende que existe a responsabilidade pelo risco da
atividade, segundo os princípios ambientais da precaução, da prevenção e da
reparação1743.
O que diferencia responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil,
nessa visão, seriam a instância aplicadora da imputação, se administrativa ou
judicial, bem como os tipos de sanções possíveis, sendo que na responsabilização
administrativa caberiam as descritas no Art. 72 da Lei nº 9.605/1998. Na
responsabilização civil cabem determinações de reparação do dano em função
da aplicação de sentença judicial, que possibilite a reparação dos danos, na forma
do Art. 20 da Lei de Crimes Ambientais.
De acordo com Luiz Flávio Gomes e Sílvio Maciel, uma vez transitada em
julgado a condenação penal, a sentença, que fixaria um valor a ser pago pelos
condenados para fins de reparação dos prejuízos ambientais, seria executada
pelo Estado como título líquido e exigível, cabendo ainda eventual apuração de
eventuais indenizações sobre valores superiores ao mínimo fixado na sentença
penal1744. Os autores alertam que a petição inicial no processo penal deve indicar o
quantum do valor correspondente ao dano para fins de reparação em decorrência
da infração ambiental. O juiz que julgar o feito na esfera penal não pode condenar

1741
EITE; AYALA, op. cit, p. 197-198.
1742
MACHADO, Paulo Afonso L. Direito ambiental brasileiro: 19a. Ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2011, p. 369.
1743
Ibidem, p. 370.
1744
GOMES, Luiz. F.; MACIEL, Sílvio. (org.). Crimes Ambientais: comentários à Lei nº
9.605/98. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 82.
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o infrator à reparação se não houver pedido da parte autora.1745
A jurisprudência majoritária converge no sentido de que o cometimento
de infrações ambientais, quando apurado em processo administrativo, atrai
responsabilização objetiva, como, por exemplo no seguinte julgado:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
INCRA. REFORMA AGRÁRIA. DESMATAMENTO PRATICADO
PELOS ASSENTADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE
QUEIMADAS E FERRAMENTAS AGRÍCOLAS. ÁREA DE PLANTIO
E PASTAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
É cabível a atribuição de responsabilidade objetiva ao INCRA, por
danos ambientais ocorridos em áreas de assentamentos para a
reforma agrária, cuja prática é imputada às pessoas ali assentadas.
(BRASIL. Tribunal Regional Federal (1a. Região). Apelação Cível
AC 1565 MG 2006.01.00.001565-4 (TRF-1). Data de publicação:
29/01/2007.

		
A decisão judicial deixa inequívoca a responsabilidade do Incra.
Ainda sobre responsabilidade objetiva, quando se tratar de infração ambiental
que tenha o Incra como agente degradador indireto, por ter sido conivente e não
ter adotado os procedimentos administrativos para fiscalização das áreas situadas
em projetos de assentamento da reforma agrária, devem ser identificadas e
caracterizadas as situações irregulares para fins de adoção das providências
administrativas cabíveis. Havendo a responsabilização objetiva do órgão fundiário,
é cabível a ação regressiva proposta pela pessoa jurídica de direito público que
tenha sido sofrido a imputação administrativa contra o agente público que tenha
dado causa ao fato apurado. Como essa ação regressiva somente vai prosperar se
ficar demonstrado, com base na teoria subjetiva da culpa, que o agente agiu com
dolo ou culpa na supervisão do assentamento rural, tal circunstância também
deve ser evidenciada na apuração do ilícito ambiental.
Sérgio Alves apontou que existem pelo menos cinco consequências
jurídicas do regime da responsabilidade ambiental objetiva. A primeira é a
condição que presume a irrelevância da intenção danosa, bastando a existência
do dano para caracterizar a responsabilidade. Em consonância com esse ponto de
vista, Marcelo Abelha Rodrigues afirmou que “do ponto de vista da coletividade,
portanto, é irrelevante de que forma direta ou indiretamente o poluidor tenha
degradado o meio ambiente”1746.
Paulo Antunes Bessa ensina que dano, enquanto prejuízo ao patrimônio
ambiental, deve se materializar segundo três requisitos de validade para que
possa ser objeto de imputação de sanções em processo de responsabilização:
o da certeza de que ocorreu, uma vez que dano que não pode ser comprovado
também não pode ser causa de punição a responsável; o da possibilidade de ser
1745
1746

Idem.
RODRIGUES, op. cit., p. 52.

674

675

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

quantificado, uma vez que a sanção é proporcional ao tipo e quantidade do dano
perpetrado; e o da subsistência, uma vez que não podem existir fatores a indicar
que o dano apontado não mais existe1747.
Ressalta-se que a impossibilidade de aplicação da reparação do dano
diante da incerteza não se choca com o princípio ambiental da precaução, que
deve ser acionado diante do risco. Incerteza é diferente de risco, pois a primeira
não pode ser associada a uma probabilidade de ocorrência, ao contrário do risco,
que pode ser mensurado1748. Essa foi a mesma opinião de Patrick de Araújo
Ayala, para quem o conceito de risco evoca um cálculo de probabilidades que
possibilita a adoção de mecanismos que contribuam para diminuir a incerteza
associada às decisões com impactos ambientais1749.
Segundo Paulo Affonso Leme Machado, os riscos “são reais e irreais
ao mesmo tempo” e, por isso, não podem ser proibidos, mas podem ser
minimizados”1750. O princípio da precaução opera quando há riscos, não em
ambiente de incerteza. O próprio enunciado do Princípio 15 da Declaração do Rio
de 1992, que utiliza a expressão precaução, informa que “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”1751.
Contudo, esse princípio não está preconizando que se deva indenizar em
ambiente de incerteza. Existe a certeza manifestada na frase quando houver
ameaça de danos sérios. E a ação que prescreve deve ser proporcional no tipo
de afastar a ameaça, não no sentido de quantificar um dano incerto.
A segunda consequência jurídica da responsabilidade objetiva, das cinco
apresentadas por Sérgio Alves, trata da irrelevância da intenção danosa frente
à existência de nexo de causalidade entre o bem protegido e o agente que se
quer imputar. Nesse sentido, a responsabilização exige a demonstração do nexo
causal que, uma vez presente, implica na possibilidade de imputação ao infrator
utilizando-se os critérios da responsabilização objetiva.
Por isso, Paulo
Machado afirma que:
Das 10 sanções previstas no art. 72 da Lei nº 9.605/1998 (incs. I a
XI), somente a multa simples utilizará o critério da responsabilidade
com culpa; e as outras nove sanções, inclusive a multa diária,
irão utilizar o critério da responsabilidade sem culpa ou objetiva,
continuando a seguir o sistema da Lei nº 6.938/81, onde não há

1747
ANTUNES, op. cit., p. 323.
1748
FIELD, Barry; FIELD, Martha. Introdução à economia do meio ambiente. Porto Alegre:
AMGH, 2014, p. 89.
1749
AYALA, Patrick de A. Devido processo ambiental e o direito fundamental ao meio
ambiente. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011, p. 21.
1750 MACHADO, op. cit., p. 75.
1751 Ibidem, p. 76.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

necessidade de serem aferidos o dolo e a negligência do infrator
submetido ao processo1752.

A terceira consequência da responsabilidade objetiva, na continuidade da
lição de Sérgio Alves, é a que promove a inversão do ônus da prova, em face
da presunção legal de que o poluidor é aquele apontado em face da existência
de nexo causal. Paulo de Bessa Antunes entende que a inversão do ônus da
prova, sendo medida excepcional, não é admissível na responsabilização do dano
ambiental a não ser que haja determinação legal para tanto1753.
Aplicando-se o conceito de inversão do ônus da prova no tema em estudos,
entende-se a hipótese em que o agente da Administração Pública competente
para lavrar o auto de infração, no processo de atribuição da responsabilidade,
tenha que provar suas alegações relativas à culpabilidade ante a negativa do
administrado. É exatamente o que a responsabilização objetiva busca afastar.
O quarto pressuposto da responsabilidade objetiva para Sérgio Alves
é o que considera irrelevante discutir a licitude ou não da atividade, uma vez
que o foco encontra-se a existência de prejuízo a bem jurídico protegido. De
algum modo, essa condição aproxima-se do primeiro pressuposto, segundo o
qual a responsabilização concentra-se na existência do dano para caracterizar
a responsabilidade objetiva do infrator previamente identificado segundo os
mecanismos de estabelecimento de nexo causal.
Pela última condição da responsabilização objetiva bastaria que o agente
praticasse atividade de risco de potencialmente provocar o dano ecológico1754.
Com efeito, a responsabilização objetiva nesses casos decorre de expressa
previsão legal. Além do que consta no art. 14 da Lei nº 6.938/1981, a própria
Constituição de 1988 traz um dispositivo que atribui responsabilidade objetiva do
operador de serviços e instalações nucleares, conforme o Art. 21, XXIII, alínea d,
pelos danos nucleares eventualmente ocorridos.
2.2 Excludentes de responsabilidades dos órgãos fundiários pelos danos
em assentamentos rurais
Quanto às modalidades excludentes, que não costumam ser bem aceitas
nos processos de responsabilização administrativa ambiental, uma das principais
polêmicas é da possibilidade de se considerar a força maior como excludente de
culpabilidade. José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala o admitem,
condicionado à ocorrência de três fatores: a imprevisibilidade, a irresistibilidade e
a exterioridade. Para os autores, quando o dano ambiental é causado por força
da natureza, deve exonerado, não sancionado, pois nesse caso houve quebra
de nexo causal entre o prejuízo ambiental e a ação da pessoa que se pretende

1752
1753
1754

Ibidem, p. 339.
ANTUNES, Paulo B. Direito ambiental. 14a. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 297.
ALVES, Sérgio L.M. Estado poluidor. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 161.
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responsabilizar administrativamente1755.
Uma situação que ilustra a maneira como os órgãos ambientais tratavam
essa questão ocorreu em situação, dentre várias, através da qual a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) autuou a Superintendência
Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Mato
Grosso (Incra/MT) por fazer uso do fogo em 8.614,699 hectares de área com
vegetação nativa, conforme Decisão Administrativa Nº331/SPA/SEMA/2009,
na Fazenda Primorosa, localizada no Município de Ribeirão Cascalheira. Teriam
sido infringidos, conforme o Auto de Infração nº 123814, os artigos 41 e 70 da
Lei Federal nº 9.605/1998, bem como os Artigos 51 e 60 do Decreto Federal nº
6.514/2008, o que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 64.610.242,00
(sessenta e quatro milhões seiscentos e dez mil e duzentos e quarenta e dois
reais)1756. Embora a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, tenha passado a exigir
do órgão ambiental que faça o estabelecimento de nexo causal na verificação das
responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou
particulares, o nexo causal entre o fato e o responsabilizável administrativamente,
no caso de ser o órgão fundiário, é dado pela vinculação entre o órgão fundiário,
como titular do domínio, e o dano ambiental observado.
Marcel Mazoyer e Laurence Roudart alertaram que o cultivo em meio
arborizado tem sido feito, historicamente, em processos de derrubada de alguns
indivíduos de menor porte (árvores pequenas) em uma clareira, cujo ressecamento
da folhagem cria um substrato que facilitaria o processo de queimada no
momento seguinte.1757 Sendo a utilização da queimada como técnica agrícola
um sistema ainda muito comum, para Paulo de Bessa Antunes essa foi a razão
pela qual a razão pela qual o Novo Código Florestal estabeleceu regras para a sua
prática. O importante é que, para os casos que não se enquadrem nas exceções
estabelecidas pelo Código, a queimada não autorizada da vegetação continua
proibida.
A diferença é que o processo administrativo para a apuração de
responsabilidades pela sua ocorrência não pode mais prescindir da análise de
nexo de causalidade na apuração de ação do infrator. Nesse sentido, na Lei nº
12.651/2012 está claro que se deve avaliar a relação entre a ação do proprietário e
o resultado observado. Não havendo tal relação, vale dizer, inexistindo o interesse
para o proprietário, a queimada não pode resultar em sanção automática para o
titular do domínio, segundo os mecanismos de responsabilização objetiva.
Em se tratando de assentamentos rurais, isso implica excluir o órgão
ambiental do polo passivo no processo de responsabilização pela ocorrência de

1755 LEITE; AYALA, Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática.
3a. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 75.
1756 BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Processo administrativo nº
54240.000577/2010-06. Cuiabá, 2010.
1757 MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. História das agriculturas no mundo: do neolítico
à crise contemporânea. São Paulo: Editora Unesp, 2010, p. 132.
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queimadas em assentamentos rurais, exceto quando se demonstre a existência
de nexo de causalidade na ação da pessoa jurídica ou de seus representantes
e o dano ambiental ocorrido. Para a responsabilização administrativa em
assentamentos, é desejável que os órgãos ambientais administrativos e
fundiários envolvidos imprimam uma instrução processual mais célere visando
otimizar os processos de identificação de infratores e promoverem a aplicação
das penalidades administrativas cabíveis.
Além das penalidades previstas na legislação ambiental, a legislação
agrária autoriza medidas contra os beneficiários infratores, conforme previsto na
Instrução Normativa do Incra nº 71, de 17 de maio de 2012, publicada no Diário
Oficial da União em 31/05/2012, que normatiza as ações e medidas administrativas
a serem adotadas pelo Incra nos casos de constatação de irregularidades em
projetos de assentamento de reforma agrária. Os contratos de concessão de
uso das parcelas disponibilizadas nos assentamentos rurais aos beneficiários da
reforma agrária facilitam o processo de enquadramento jurídico das condutas
irregulares porque preveem a obrigatoriedade, para o parceleiro ou assentado,
de bem preservar o meio ambiente, possibilitando a resolução antecipada, com
a exclusão do assentado que tenha dado causa ao desmatamento, após o devido
processo administrativo de apuração e responsabilização dos envolvidos.
Um fator que dificulta o processo de responsabilização ambiental em
assentamentos é a falta de dados atualizados dos ocupantes das parcelas em
assentamentos, em geral decorrentes da assinatura dos contratos de concessão
de uso pelos assentados da reforma agrária. Havendo tais informações, os
órgãos fundiários devem investigar os principais fatores que levam os assentados
a causarem degradação ao meio ambiente nos assentamentos rurais. Desse
modo, existe a responsabilidade da pessoa jurídica que cria e supervisiona um
assentamento rural quando o órgão da administração não adota as medidas
necessárias na supervisão dos imóveis visando excluir beneficiários que ocupem
irregularmente parcelas nos assentamentos rurais.
O mesmo se pode dizer dos casos em que a fiscalização do órgão ambiental
verifica a ocorrência de danos em que os infratores não são beneficiários da
reforma agrária, e sim terceiros que estejam irregularmente explorando a área do
assentamento rural, deve comunicar o fato ao INCRA ou ao órgão competente
da unidade federativa, para a adoção das medidas cabíveis. Isso pressupõe
uma postura colaborativa entre os órgãos ambientais e fundiários, cuja atuação
conjunta possibilite uma fiscalização ambiental mais efetiva, uma vez que os
servidores do INCRA ou da autarquia fundiária estadual podem indicar mais
facilmente quem são os beneficiários que porventura praticaram as infrações a
fim de que possam ser autuados.
Por último, registra-se que os processos administrativos que buscam
a punição de infratores, seja os originados pelos órgãos ambientais, sejam
os iniciados nos órgãos fundiários, devem observar o direito ao contraditório
e à ampla defesa, conforme preceito basilar contido no inciso LV do art. 5º da
Constituição Federal. Gina Copola destaca que, nos termos do art. 70 da Lei de
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Crimes Ambientais, existe idêntica necessidade nos processos administrativos
que apuram infrações ambientais1758.
Em relação ao art. 71, em que a Lei de Crimes Ambientais estabelece que
o processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar
prazos máximos para cada fase processual, a autora registra a divergência
doutrinária entre autores renomados como Toshio Mukai, que entende que a
Lei é norma geral e aplicável aos demais entes federativos, e Édis Milaré, para
quem os prazos estabelecidos no art. 71 não são de observância obrigatória por
Estados e municípios.
O mesmo se deve dizer dos procedimentos administrativos dos órgãos
fundiários em relação às irregularidades ambientais apuradas administrativamente.
É necessário assegurar ao assentado ou ocupante em situação irregular a garantia
à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Lei nº 9.784/1999, devendo ser
possibilitado, no prazo legal, que o interessado apresente defesa administrativa,
que de ser apreciada e julgada pela autoridade competente., inclusive com direito
de recurso à autoridade superior à que proferiu a decisão.
A inobservância da legislação oriunda do direito administrativo que, por
sua vez, está fundamentada no texto constitucional, potencializa o risco de
que as ações administrativas que buscam reprimir condutas irregulares nos
assentamentos, e, em particular, quando tragam prejuízos ao meio ambiente,
possam ser anuladas judicialmente. Infelizmente, o direito dá muita importância
à forma como os procedimentos administrativos são conduzidos, o que tem o
condão de tornar impune o autor de ato observado em face de eventual decisão
judicial anulatória dos atos administrativos praticados.
Mesmo a prática comprovada de ocorrência de severos danos ambientais,
observados nas ações de fiscalização em campo e que resultem em lavratura de
autos de infração no plano ambiental, bem como de irregularidades que importem
na exclusão de beneficiários dos assentamentos em função da exploração de
áreas da reforma agrária em desacordo com a legislação ambiental ou fundiária,
podem ser anulados judicialmente em função de pequenas falhas na instrução
processual.
O risco de prescrição da pretensão punitiva no plano administrativo também
é uma ameaça à concretização dos processos de responsabilização ambiental.
São possibilidades que tornam a responsabilização administrativa menos forte
do que deveria ser e que, portanto, reafirmam a necessidade de ações tanto
no plano do monitoramento e controle ambiental, com responsabilização efetiva
dos poluidores, como no fomento às atividades produtivas sustentáveis nas
áreas rurais, tendo por objetivo evitar a degradação ambiental e o desmate nos
assentamentos da reforma agrária.

1758
COPOLA, Gina. A lei dos crimes ambientais comentada artigo por artigo: jurisprudência
sobre a matéria. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 182.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

CONCLUSÕES ARTICULADAS
1.
Embora os órgãos fundiários atuem como representantes do titular de
domínio nos imóveis rurais destinados à reforma agrária, nem sempre tais
órgãos concorrem diretamente para ocorrência dos danos ambientais. Assim,
responsabilizá-los exclusivamente com base em pressupostos da responsabilidade
objetiva pela titularidade do domínio, desvirtua o princípio do poluidor pagador,
uma vez que o verdadeiro causador do dano pode permanecer impune.
2.
A previsão contida no § 3o do art. 225 da Constituição deve ultrapassar
as finalidades punitivas associadas ao processo sancionatório para integrar uma
função destinada a contribuir para que haja a efetiva conservação dos bens
ecologicamente protegidos. Não basta haver estado (órgão ambiental) punindo
estado (órgão fundiário) para se avançar no sentido da melhor observância dos
pressupostos ambientais do sistema constitucional.
3.
Ocorrendo graves omissões ou falhas na implantação e supervisão dos
assentamentos rurais, a responsabilidade administrativa ambiental deve recair
sobre os órgãos fundiários, pois o estado responde de forma objetiva pelos danos
que seus agentes causarem aos administrados (titulares do direito difuso ao meio
ambiente equilibrado), cabendo ação regressiva em que o estado demonstre,
com base na teoria subjetiva da culpa, que o agente público responsável pela
gestão fundiária agiu com dolo ou culpa.
4.
Quando não há lavratura de autos de infração por parte dos órgãos
ambientais ou quando a fiscalização administrativa pelos órgãos fundiários é
deficiente, fica prejudicada a capacidade de responsabilização administrativa
pelos danos ambientais causados em assentamentos rurais. Disso resulta em
prejuízos à responsabilização também nas esferas judiciais civil ou penal, que
dependem, em muitos casos, da atuação administrativa dos órgãos do Poder
Executivo.
5.
Compete aos órgãos fundiários, com base nos registros de assentados
ou em contratos de concessão de uso, identificar os beneficiários da reforma
agrária que tenham cometido ilícitos ambientais em assentamentos rurais, tanto
para fins de representação aos órgãos ambientais para que esses imputem
as sanções administrativas ambientais cabíveis, sem prejuízo das medidas
administrativas de competência desses órgãos fundiários visando excluir do
Programa Nacional de Reforma Agrária os beneficiários causadores de danos
ambientais, mediante procedimento administrativo em que sejam observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
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30. A DISTRIBUIÇÃO LOCACIONAL DOS RESÍDUOS
NA SOCIEDADE DE RISCO: INTERFACE ENTRE A
INJUSTUÇA SOCIOAMBIENTAL E A POLÍTICA URBANA DE
CONSTRUÇÃO ESPACIAL DAS CIDADES
HELENA CARVALHO COELHO
Mestranda em Direito/UFMG
DANIEL GAIO
Professor de Direito Urbanístico e Ambiental/UFMG
FÁBIA REGINA ROCHA MARTINS
Promotora de Justiça no Estado do Amapá

1. INTRODUÇÃO
A (re)produção do espaço na sociedade capitalista e, em especial, na
fase de globalização tem-se apresentado como ferramenta do mercado para a
multiplicação de desigualdades e injustiças. A relação/controle da população com
o meio ambiente é um reflexo direto dessa desigualdade.
O nível de risco ambiental é inter-relacionado por meio de políticas públicas
e industriais, por força do poder econômico, e como a exclusão é imposta a
determinados grupos sociais, com destaque para aqueles classificados como
de cor e de baixa renda, nesse contexto identificamos a injustiça ambiental1759.
Para evitar tais práticas discriminatórias por parte do governo e de setores
econômicos, foi criado o Movimento de Justiça Ambiental nos Estados Unidos
que posteriormente, difundiu-se para outros países.
Por meio de pesquisas realizadas com base no relatório “Toxic Wastes and
Race”1760 foi encontrada uma coincidência entre os locais que se encontram os
lixos tóxicos e residências de populações menos abastadas.
O presente trabalho visa analisar, a partir do movimento de justiça ambiental,
a disposição dos resíduos como questionamento da política urbana de construção
espacial das cidades, relacionando, de certa forma, os movimentos urbanos e
1759 RHODES, Edwardo Lao. Environmental justice in America a new paradigm. Bloomington:
Indiana University Press, 2003, p. 06.
1760
UNITED CHURCH OF CHRIST - COMMISSION FOR RACIAL JUSTICE. Toxic wastes and
race in The United States. A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of
Communities with Harzardous Waste Sites. 1987. Disponível em: <http://www.ucc.org/about-us/
archives/pdfs/toxwrace87.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2014.
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os movimentos ambientais como consequência das injustiças reproduzidas no
contexto brasileiro.
2. Da sociedade de risco e da produção dE INJUSTIÇA
socioAMBIENTAL
A formação das cidades e sua respectiva apresentação sofreram mudanças
influenciadas pelo modo de produção em vigor em cada era. Assim, nas Eras
Antiga e Medieval, os limites das cidades eram bem definidos em relação ao
espaço rural — seja por aspectos geográficos do locus, seja em razão da criação
de limites artificiais criados pelo homem —, de forma que os ambientes urbano
e rural não se confundiam1761.
A Revolução Industrial e o desenvolvimento de um novo modo de
produção — o capitalista — remodelaram as fronteiras entre o urbano e o rural,
impulsionando o crescimento das cidades para além das antigas fronteiras
geográficas ou mesmo daquelas engendradas pela ação humana, por uma
necessidade própria do desenvolvimento econômico que se propunha, “(...) a
cidade deixa de ter uma forma definida e marcada, evoluindo para um conjunto
de formas inter-relacionadas entre si e o seu território-suporte”1762.
A busca de matérias-primas para o desempenho da produção de bens
também passou a se dar em maior escala, demandando, então, uma maior
procura de recursos naturais. Em relação de causa e consequência, o meio
ambiente passou a sofrer maiores degradações, para satisfazer as necessidades
do novo e mais complexo mercado que estava se construindo1763.
A expansão industrial e comercial também repercutiu nos séculos 19 e
20, em escala mundial, em um forte movimento migratório do campo rumo às
cidades, este impulsionado pelas demandas de expansão do capitalismo que se
instaurara como modo de produção econômica e que reclamava pela presença
de mão-de-obra no meio urbano para o desempenho de atividades operárias.
O crescimento e a ocupação das cidades ocorreram de maneira
desordenada: as elites dominantes, utilizando-se do poder econômico que
detinham, concentraram-se nas regiões centrais, dispondo de infraestrutura e
condições — ainda que diminutas frente aos atuais padrões — de habitabilidade,
enquanto que às classes operárias foram relegados os espaços periféricos ou,
se centrais, aqueles desprovidos de infraestrutura, serviços, e no mais das vezes
inadequados para a fixação do homem.
Neste cenário, pode-se observar claramente que essa apropriação e
ocupação heterônoma do espaço resultaram em uma maior degradação
1761
LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa:
F.G.C., 1993, p. 66.
1762
Ibidem, p. 66.
1763
BECK, Ulrich. Risque et societé. In: MESURE, Sylvie; SAVIDAN, Patrick (Org.). Le
dictionnaire dos sciences humaines. Paris: Presses universitaires de France (PUC), 2006, p. 23.
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ambiental, em especial nas cidades, onde os que antes se encontravam no campo
e passaram a formar classe operária, a quem foram relegados os subúrbios, os
cortiços, as favelas, gerando uma crise habitacional na Europa do século 19,
onde se observou importante fluxo migratório, o qual não encontrou estrutura de
moradias dignas para atendê-las1764.
Assim, o meio ambiente sofre degradações diretamente ligadas à expansão
industrial e comercial, seja referente à extração famigerada de matérias primas
a serem beneficiadas pela indústria, seja pela ocupação desordenada do meio
urbano, em que há a apropriação e ocupação de áreas frágeis, passíveis da
ocorrência de desastre, resultando a criação de áreas de risco. Para Beck1765:
(...) na modernidade tardia, a produção social de riqueza é
acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos.
Consequentemente, aos problemas e conflitos distributivos da
sociedade e da escassez sobrepõem-se os problemas e conflitos
surgidos a partir da produção, definição e distribuição de riscos
científico-tecnologicamente produzidos.

Reconhecendo-se que os problemas de ordem ambiental são entendidos
também como problemas sociais, e tendo-se em conta as desordens ambientais
resultantes da sociedade industrial, formulou-se a Teoria da Sociedade de Risco,
por meio da qual se tornou evidente que as atividades decorrentes dessa
mesma sociedade representavam ameaças ao meio ambiente e à qualidade de
vida do homem, mediante a “(...) tomada de consciência do esgotamento do
modelo de produção, sendo esta marcada pelo risco permanente de desastres
e catástrofes”1766.
Aliás, e por óbvio, a desconsideração dos riscos e o interesse seletivo
em gerenciá-los é, de antemão, não só um incremento ao risco, mas também
a geração de um novo risco que desenha novas situações de perigo e que
robustecem esse modelo de sociedade. A tomada de decisões, portanto, para
estabelecimento de uma política pública que ignore os riscos, ou mesmo a falta
de qualquer política pública para a ordenação da ocupação e uso do solo urbano
cria e (re)distribui injustiças.
Tem-se, de forma ilustrativa a negligência do Poder Público em adotar
medidas de prevenção e de gerenciamento dos riscos. A atuação, na maioria
das vezes, conforma-se em restringir-se a reparação dos danos (na maioria das
vezes monetária, pela impossibilidade de reparação in loco), a questão ganha
contornos mais alarmantes quando os danos provocados se mostrarem de
caráter irreversível e hábeis a impactar a presente e as futuras gerações1767.
1764
ENGELS, Friedrich. A questão da habitação. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 38-39.
1765
BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução Sebastião
Nascimento. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 23.
1766
ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do Ambiente na União Européia. In:
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional
ambiental brasileiro. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 11-55, p. 151-152.
1767
DIAS, Daniela Maria dos Santos. Democracia urbana: é possível coadunar desenvolvimento
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É impossível negar a íntima relação havida entre a ocupação e uso do solo e
a produção de riscos urbanos, sendo estes os problemas socioambientais mais
difíceis de serem enfrentados1768. Percebe-se, então, que o processo de construção
das cidades na sociedade de risco foi impulsionado pela ordem capitalista e
pela sociedade industrial e relegou, como dito alhures, às classes subalternas
as áreas periféricas, vulneráveis do ponto de vista ambiental e desprovidas dos
equipamentos urbanos que permitam o acesso aos direitos e políticas públicas
mais elementares tais como saúde, mobilidade urbana, educação, lazer, dentre
outros.
Verifica-se que aqueles que possuem o controle sobre os meios de
produção, que detém a força do capital e são os maiores beneficiários do modo
de produção capitalista são os menos atingidos pelos impactos socioambientais,
em detrimento das camadas que habitam as regiões periféricas, as quais
terminam por suportar com maior vigor esses impactos caracterizando, portanto,
um verdadeiro apartheid ambiental1769.
Evidencia-se, então, o fenômeno da injustiça ambiental, segundo o qual
determinados atores sociais acumulam benefícios da exploração dos recursos
naturais, enquanto que grupos desfavorecidos terminam por suportar de
modo desproporcional as consequências ambientais negativas das relações
socioespaciais1770.
A Teoria da Injustiça Ambiental tem como marco teórico as décadas de
1970/1980 nos Estados Unidos, período em que se constatou que existiria uma
coincidência entre a disposição de resíduos perigosos inerentes de lixos tóxicos e
os grupos vulneráveis ambientais1771. Contudo, ganhou relevância com o protesto
de afro-americanos contra um despejamento tóxico em Warren Country, na
Carolina do Norte em 1982, culminando em uma campanha de desobediência
civil não violenta e em mais de 500 prisões1772.

sustentável e práticas democráticas nos espaços urbanos no Brasil. Curitiba: Juruá, 2010, p. 55.
1768
JACOBI, Pedro. Impactos socioambientais urbanos – do risco à busca da sustentabilidade.
In: MENDONÇA, Francisco (Org.). Impactos socioambientais urbanos. Curitiba: UFPR, 2004, p.
169-184. p. 170.
1769
FARIAS, Talden; ALVARENGA, Luciano J. A (in)justiça ambiental e o ideário constitucional
de transformação da realidade: o direito em face da iníqua distribuição socioespacial de riscos e
danos ecológicos. In: PERALTA, Carlos E.; ALVARENGA, Luciano J.; AUGUSTIN, Sérgio. Direito e
justiça ambiental: diálogos interdisciplinares sobre a crise ecológica. Caxias do Sul: Educs, 2014,
p. 30-52, p. 37.
1770
ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves. O
que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009,
1771 COLE, Luke W.; FOSTER, Sheila R. From the ground up: environmental racism and the
rise of The Environmental Justice Movement. New York: NYU Press, 2000, p. 19.
1772 UNITED CHURCH OF CHRIST - COMMISSION FOR RACIAL JUSTICE. Toxic wastes and
race in The United States. A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of
Communities with Harzardous Waste Sites. 1987. Disponível em: <http://www.ucc.org/about-us/
archives/pdfs/toxwrace87.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2014.
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Chavis1773 demonstra como ocorreu a disseminação das lutas por justiça
ambiental no Mundo, com destaque àqueles maiores atingidos por danos
ambientais, indo além das fronteiras dos Estados Unidos “(...) uma vez que as
ameaças se multiplicam no Terceiro Mundo. Muitos dessas ameaças estão além
do controle das nações mais pobres do mundo. Resíduos tóxicos, pesticidas
banidos, baterias “recicladas”, sucatas são rotineiramente enviadas para as
nações de Terceiro Mundo”, destacando também que muito do que tem ocorrido
em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento não possui nem ao menos
registro.
Nesse sentido, surgiu no Brasil a Declaração de Lançamento da Rede
Brasileira de Justiça Ambiental que conceituou a Teoria da Injustiça Ambiental
como “(...) o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga
dos danos ambientais do desenvolvimento a [...] grupos raciais discriminados,
populações marginalizadas e mais vulneráveis”1774.
Herculano1775 defende a necessidade de aplicação desta teoria ao contexto
brasileiro, em razão das desigualdades inerentes a esta sociedade, pois:
(...) os casos de exposição aos riscos químicos são pouco
conhecidos e divulgados, à exceção do estado de São Paulo,
tendendo a se tornarem problemas crônicos, sem solução.
Acrescente-se também que, dado o nosso amplo leque de
agudas desigualdades sociais, a exposição desigual aos riscos
químicos fica aparentemente obscurecida e dissimulada pela
extrema pobreza e pelas péssimas condições gerais de vida a
ela associadas. Assim, ironicamente, as gigantescas injustiças
sociais brasileiras encobrem e naturalizam a exposição desigual
à poluição e o ônus desigual dos custos do desenvolvimento.

É com o intuito de dar uma maior visibilidade a estas ocorrências e
coincidências — entre o local de disposição de resíduos e residência de pessoas
menos abastadas, que faremos no tópico a seguir a análise comparativa do
relatório “Toxic Wastes and Race”1776 com alguns casos brasileiros.

1773 CHAVIS, Benjamin. Prefácio. In: BULLARD, Robert (Org.). Confronting Environmental
Racism: Voices from the Grassroots. Boston: South End Press, 1993, p. 03-05, p. 04.
1774
Declaração de Lançamento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, 2001, Niterói.
Disponível em: <http://www.fase.org.br/download/redejustamb.doc>. Acesso em: 10 abr. 2014.
1775 HERCULANO, Selene. 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, p. 01-20, jan.-abr.
2008, p. 05.
1776
UNITED CHURCH OF CHRIST - COMMISSION FOR RACIAL JUSTICE. Toxic wastes and
race in The United States. A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of
Communities with Harzardous Waste Sites. 1987. Disponível em: <http://www.ucc.org/about-us/
archives/pdfs/toxwrace87.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2014.
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3. A DISTRIBUIÇÃO LOCACIONAL DOS RESÍDUOS: ANÁLISE DE CASOS
CONCRETOS A PARTIR DO RELATÓRIO “TOXIC WASTES AND RACE”
O Relatório “Toxic Wastes and Race”1777 foi um marco nos Estados Unidos
por apresentar pela primeira vez mapas em que são identificadas as coincidências
entre o local de depósito dos resíduos tóxicos e a moradia de populações menos
abastadas e de cor, em especial, negros1778. A “Comission for Racial Justice”
concluiu que a raça seria o fator determinante para a localização dos lixos
perigosos em áreas urbanas, devendo, portanto, ser uma prioridade máxima a
limpeza desses resíduos1779.
Uma característica importante encontrada entre os relatos foi a evidência de
como o setor econômico influencia na escolha dos locais e como isso evidencia
uma institucionalização do racismo, desnudou-se a política do “not in my backyard
- NIMB” ou não no meu quintal e sim no quintal dos pobres1780.
Esse primeiro estudo realizado foi determinante para a construção e
aplicação das mesmas hipóteses como paradigmas para outras pesquisas, o
estudo usou como metodologia a comparação entre características de pequenas
áreas geográficas com potencial para as instalações comerciais1781, já o segundo
estudo tinha como propósito documentar a presença incontrolável de depósitos
de lixos tóxicos em comunidades de características essencialmente étnicas
(hispânicos, asiáticos, etc.) e raciais1782. “As comunidades não são, todas elas,
criadas de forma igual (...) algumas comunidades são rotineiramente intoxicadas
enquanto o governo finge ignorar. A legislação ambiental não tem beneficiado
de maneira uniforme todos os segmentos da sociedade1783”, essas conclusões
derivadas de um estudo empírico realizado levaram a produção de outros
estudos que se utilizando do relatório “Toxic Wastes and Race” como paradigma,
aplicavam tal metodologia para o contexto estudado.
Serão aqui analisadas algumas cidades brasileiras, a inter-relação entre
a ausência de políticas públicas adequadas, simbolizada pelo depósito de lixo
em áreas periféricas, e o processo de urbanização desordenada das cidades. É
importante deixar claro que os estudos realizados no Brasil são recentes.
1777 Ibidem.
1778 Tradução livre. It is the first national report to comprehensively document the presence of
hazardous wastes in racial and ethnic communities throughout the United States (…) to examine
the relationship between the treatment, storage and disposal of hazardous wastes and issue of
race. Preface p. IX.
1779 UNITED CHURCH OF CHRIST - COMMISSION FOR RACIAL JUSTICE. Toxic wastes and
race in The United States. A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of
Communities with Harzardous Waste Sites. 1987. Disponível em: <http://www.ucc.org/about-us/
archives/pdfs/toxwrace87.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2014.
1780 Ibidem. p. 07.
1781 Ibidem. p. 10.
1782 Ibidem. p. 12.
1783 BULLARD, Robert. Confronting environmental racism – voices from the grassroot. Trad.
Regina Domingues. Boston: South End Press, 1996, p. 01.
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No Brasil, a territorialidade se desenvolveu no capitalismo em dois principais
processos o primeiro denominado de “acumulação extensiva” caracterizado
pela concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos, em especial, do
controle dos recursos naturais e o segundo “acumulação intensiva” marcado
pela privatização dos recursos naturais, esses processos culminaram em uma
primeira agenda ambiental governamental no Brasil – ainda incipiente1784.
Antes de adentrar nos próximos estudos convém trazer a reflexão de que
“(...) o risco, como emergência, é considerado pelas instâncias públicas enquanto
o tipo de “risco” que a periferia proporciona às classes mais altas, e não sob os
quais vivem os moradores e moradoras destas periferias”1785, há um processo
de naturalização dos riscos em zonas estrategicamente localizadas e isoladas da
cidade visível.
Temos na primeira análise o Município de São Paulo cuja finalidade foi
“examinar, na forma de indicadores, a coincidência entre áreas de degradação
ambiental e locais de moradia de populações despossuídas”1786. O estudo
realizado apropriou-se do Índice de Exclusão Social que é “composto a partir de
sete outros sub-índices, que incorporam as seguintes variáveis: pobreza, emprego,
desigualdade, alfabetização, escolaridade, presença juvenil e violência”1787.
Através dos dados apresentados comprovou-se um processo de urbanização
desordenado e seletivo em que o fator cor/raça também é uma determinante no
processo de acesso às políticas públicas, ou seja, “(...) conclui-se, assim que
existe na cidade de São Paulo uma relação direta entre áreas dotadas de alto
índice de exclusão social e áreas de risco de acidentes em encostas”1788.
É possível identificar por meio do Mapa de Injustiça Ambiental1789 mais
alguns casos de municípios brasileiros que de acordo com os critérios já
apontados demonstram a reiteração deste comportamento e a aplicação/ da
teoria da injustiça ambiental na sociedade brasileira interligando com as situações
de injustiças urbanísticas.
Cita-se de modo exemplificativo o caso ocorrido no Estado do Espírito Santo,
especificamente na Região de Paul em Vila Velha1790. Localizada em zona periférica
em que o conflito funda-se na instalação de tanques próximos a residência dos
1784 ACSELRAD, Henri. Políticas Ambientais e Construção Democrática. In: VIANA, Gilney;
SILVA, Marina; DINIZ, Nilo; FALEIRO, Airton (Org.). O desafio da sustentabilidade: um debate
sócio-ambiental no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2001, p. 75-96, p. 76-77.
1785 VICENTE, Iara. A cor do risco: O racismo ambiental como categoria de estratificação
social. GT15. Disponível em: http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT15/GT15_VicenteI.
pdf. Acesso em: 20 abr. 2014. p. 2.
1786 ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves. O
que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 47.
1787 Ibidem. p. 51.
1788 Ibidem. p. 51.
1789 FIOCRUZ; FASE. Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil.
Disponível em: <http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/.> Acesso em: 30 mar. 2015.
1790 Ibidem.
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moradores, segundo o Ministério Público do Espírito Santo1791 serão construídos
3 tanques para armazenamento de óleo diesel, 2 tanques de gasolina, 1 tanque
de etanol, 2 tanques de álcool anidro e um tanque de resíduos, totalizando um
volume de mais de 30.000 m³, e 2 tanques de soda caustica de 5.000m³ cada.
Anteriormente a instalação de combustíveis na região citada, situação
parecida ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Duque de
Caxias1792, contudo a instalação ocasionou um incêndio no início de 2013 atingindo
casas e moradores. Outra situação relacionada à moradia e depósito de lixo/
resíduos tóxicos é a região da “baixada fluminense que ainda recebe lixo tóxico
do Município de Cubatão/SP.
A inter-relação entre os casos escolhidos encontra-se no local de depósito
de lixos/resíduos tóxicos e a moradia de populações menos abastadas, da relação
de interferência do poder econômico nessa lógica locacional do espaço e da
imposição do poder público de ausências em determinadas regiões, a produção
do perigo em zonas periféricas em prol da segurança da população mais abastada.
Pelo exposto há que se observar, no sentido da análise acima, a junção
existente entre as demandas das lutas por justiça ambiental e aquelas por direito
à moradia, conforme destacou Acselrad1793 que “(...) as lutas dos chamados
movimentos de moradia têm clara relação com a solução das questões
ambientais”, assim, embora apresentem diversos vieses distintos, possuem
claro lugar comum — a melhoria de (acesso aos) serviços públicos associada à
eliminação das mazelas decorrentes de riscos ambientais.
4. O PAPEL DA POLÍTICA URBANA NA TERRITORIALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS
A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/10 PNRS) vem traçar diretrizes e estabelecer prazos e responsabilidades ao Poder
Público e a todos aqueles potenciais geradores de resíduos sólidos, tratando-se
de uma responsabilidade compartilhada1794.
A PNRS vem para apresentar respostas a grandes problemas sociais
gerados pelo acumulo de lixo, dos quais se destacam os lixões, por muitos anos
fonte de doenças, alimento e renda para parcela considerável da população
marginalizada economicamente e espacialmente.
1791 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL
DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DE BENS E DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO,
HISTÓRICO, TURÍSTICO, PAISAGÍSTICO E URBANÍSTICO. Relatório Técnico 024/2013. set. 2013,
p. 01-16.
1792 FIOCRUZ; FASE. Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil.
Disponível em: <http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/.> Acesso em: 30 mar. 2015.
1793 ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves. O
que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 68.
1794 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 22ª ed. rev. Atualizada. São
Paulo: Malheiros, 2014, p. 646.
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Tal política tem a preocupação de estabelecer a obrigação aos entes
federativos de implementação de planos de resíduos sólidos com objetivo de
gerenciar a produção e depósito dos resíduos e, de certa forma, buscar a inclusão
social daquelas minorias dependentes dos “lixões”, propondo a inserção destes
em cooperativas de reciclagem.
Ocorre que os prazos estabelecidos na Lei já expiraram e a maioria dos
municípios brasileiros não foram capaz de implementar seus planos, cerca de 40%
dos resíduos do Brasil ainda possuem destinação inadequada1795, configurandose uma “(...) lei extremamente avançada frente à realidade periférica de grande
parte dos brasileiros”1796.
O que se busca aqui é fugir da dissociação realizada entre o direito
ambiental e o direito urbanístico, de forma a propor uma interlocução dessas
duas áreas para que se possa avançar eficientemente no quadro da produção,
depósito seletivo de resíduos e reprodução de mazelas socioambientais.
Embora a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.939/81) não
tenha estabelecido expressamente qualquer distinção acerca da natureza espacial
de sua incidência, são mais lentos os reflexos do princípio do desenvolvimento
sustentável em relação às cidades1797. A associação da noção de sustentabilidade
ao debate sobre desenvolvimento das cidades tem origem na Conferência da
ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, notadamente em decorrência
dos princípios da Agenda 211798, e em seguida com a construção da Agenda 21
brasileira, cujo processo ocorreu entre 1996 e 20021799.
Do ponto de vista constitucional, o dever de proteção ambiental é
compartilhado entre a União, os Estados e os Municípios (art. 225, caput, e art.
23, VI, CF/88), enquanto a execução da política de desenvolvimento urbano é
atribuída ao Poder Público Municipal, com o objetivo de concretizar as funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, caput,
CF/88).
Ainda que os temas urbanismo e meio ambiente não estejam
expressamente integrados no texto constitucional1800, é inegável que o equilíbrio
1795
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS
ESPECIAIS - ABRELPE. Lançado Panorama 2013. Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/
noticias_detalhe.cfm?NoticiasID=2091>. Acesso em: 01 abr. 2015.
1796
GONÇALVES, Luísa Cortat Simonetti; COELHO, Helena Carvalho. Lixo, velho problema.
A Gazeta, 04 jun. 2014.
1797
MORAND-DEVILLER, Jacqueline. A cidade sustentável, sujeito de direito e de deveres.
In: D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo [et. all.](Org.). Políticas públicas ambientais: estudos em
homenagem ao Professor Michel Prieur. São Paulo: RT, 2009, p. 346-356, p. 351.
1798
ACSERALD, Henri. Discursos da sustentabilidade. Revista Brasileira de Estudos Urbanos
e Regionais, nº 01, p. 79-90, mai. 1999, p. 81.
1799
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21 Brasileira. s.d. Disponível em: <http://
www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-brasileira>.
Acesso
em: 04 mar. 2015.
1800
REZENDE, Vera F. Política urbana ou política ambiental, da Constituição de 88 ao Estatuto
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ambiental e o usufruto equitativo das cidades dependem preponderantemente
do conteúdo elaborado pelo Plano Diretor. Isso porque, tendo como objetivo
realizar as funções sociais da cidade, compete ao Plano atribuir de forma objetiva
as destinações para cada parcela do território municipal, ainda que esteja sujeito
a sobreposições de outras normativas relacionadas à proteção do meio ambiente.
Portanto, o equilíbrio ambiental urbano depende substancialmente do
modelo de planejamento adotado, que pode ser objetivamente aferido em
quesitos como: padrões de adensamento, níveis de poluição, proporção de
áreas verdes por habitante, temperatura, ventilação, espaços destinos ao lazer
e demais terrenos livres. Em suma, a incorporação da temática ambiental na
política urbana vai além da delimitação espacial de áreas protegidas, mas abrange
a totalidade do seu território1801.
Nesta função de planejamento da cidade ganha relevo a tarefa de espacializar
por meio do zoneamento os diferentes riscos ambientais, estabelecendo uma
política de prevenção de danos1802, os quais tradicionalmente incidem sobre a
população mais pobre1803. Ou seja, a função normativa do uso e ocupação do solo
guarda uma estreita relação com os riscos urbanos1804.
Embora a Constituição Federal atribua ao município o adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF/88), em se tratando
de matéria ambiental — como é o caso da localização dos resíduos sólidos —,
compete igualmente ao legislador estadual utilizar o instrumento do zoneamento
para proteger determinado bem caso demonstrada a transcendência do interesse
local1805.
da Cidade. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto (Org.) Reforma urbana e
gestão democrática: promessas e desafios do Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Revan, 2003,
p. 139-152, p. 143.
1801
GAIO, Daniel. A interpretação do direito de propriedade em face da proteção constitucional
do meio ambiente urbano. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 42.
1802
VEYRET, Yvette; RICHEMOND, Nancy Meschinet de. Representação, gestão e expressão
espacial do risco. In: VEYRET, Yvette (Org.). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007, p. 47-61, p. 60.
1803
Como afirma Jacobi, “(...) cotidianamente a população em geral a de mais baixa renda
está sujeita a riscos de enchentes, escorregamentos de encostas, contaminação de solo e
de águas pela disposição clandestina de resíduos tóxicos industriais, acidentes com cargas
perigosas, vazamentos em postos de gasolina, convivência perigosa com minerações, por meio
do ultralançamento de fragmentos rochosos e vibrações provenientes da detonação etc. Cf.
JACOBI, Pedro. Impactos socioambientais urbanos – do risco à busca da sustentabilidade. In:
MENDONÇA, Francisco (Org.). Impactos socioambientais urbanos. Curitiba: UFPR, 2004, p. 169184, p. 170.
1804
JACOBI, Pedro. Impactos socioambientais urbanos – do risco à busca da sustentabilidade.
In: MENDONÇA, Francisco (Org.). Impactos socioambientais urbanos. Curitiba: UFPR, 2004, p.
169-184, p. 170-171.
1805
Esse entendimento encontra acolhida em julgados do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal. Para mais detalhes, ver GAIO, Daniel. A efetividade do patrimônio
cultural e o conflito de interesses entre os entes federativos. In: Congresso Luso-Brasileiro
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Outra possibilidade de norma supramunicipal regular a localização dos
resíduos é a edição do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado nas regiões
metropolitanas, conforme dispõe a Lei Federal 13.089/151806. Inclusive, essa
configuração se torna ainda mais adequada em decorrência da inexistência de
áreas próprias para a destinação dos resíduos em determinados municípios —
ora devido ao grau de adensamento urbano ou mesmo por causa das fragilidades
ambientais —, sem prejuízo da compensação ambiental por serviços ambientais
prestados pelo(s) município(s) que instalam o aterro sanitário (art. 9º, IX, Lei
Federal 13.089/15).
Exceto nos casos em que a legislação estadual e/ou metropolitana vede
expressamente, subsiste aos municípios o dever de identificar áreas favoráveis
para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o Plano
Diretor Municipal (art. 19, II, Lei Federal 12.305/10). Ou seja, ainda que a referida
exigência deva ser cumprida por meio do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos1807 — ou inserido no Plano de Saneamento Básico1808 — cabe
ao Plano Diretor Municipal verificar as vocações urbanísticas e ambientais do seu
território1809, incluindo os locais propícios para os aterros sanitários1810 e a definição
de medidas para eliminar ou reduzir as situações de vulnerabilidade ambiental,
como é o caso da proximidade de núcleos residenciais de lixões. Nesse sentido,
a ordenação e controle do uso do solo devem evitar: a proximidade de usos
incompatíveis ou inconvenientes; a exposição da população a riscos de desastres
(art. 2º, VI, “b” e “g”, Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade)1811.
Não é o que vem ocorrendo nas cidades brasileiras, conforme demonstrando
no item anterior deste trabalho, e que também se confirma na extensa pesquisa
sobre a efetividade do Plano Diretor, publicada em 20111812. Neste levantamento
de Direito do Patrimônio Cultural. Ouro Preto: DEDIR/UFOP, 2011, p. 463-476. Igualmente na
Colômbia se concretizou a aplicação da normativa hierárquica superior de matriz ambiental. Cf.
MALDONADO COPELLO, María Mercedes. El proceso de construcción del sistema urbanístico
colombiano: entre reforma urbana y ordenamento territorial. In: ALFONSIN, Betânia; FERNANDES,
Edésio (Org.). Direito urbanístico: estudos brasileiros e internacionais. Belo Horizonte: Del Rey,
2006, p. 25-58, p. 43.
1806
Ver em especial o art. 10, § 3º, e o art. 12, §1º, II e III.
1807
Cf. o art. 19, caput, Lei Federal 12.305/10.
1808
Cf. o art. 19, § 1º, Lei Federal 12.305/10.
1809
De acordo com Correia: “(...) é certo que, em alguns casos, o plano consagra para os
terrenos um modo de utilização que está intimamente ligado à sua especial situação factual. Mas
esta não é a regra. Em geral, os destinos ou modos de utilização dos terrenos são acidentais em
relação à sua qualidade e situação concreta e resultam de opções conscientes do plano” (grifos
do autor). Cf. CORREIA, Fernando Alves. O plano urbanístico e o princípio da igualdade. Coimbra:
Almedina, 1997, p. 330.
1810
Essa definição territorial vincula o licenciamento ambiental de aterros sanitários,
conforme prevê o art. 4º, V, Resolução 404/08 – CONAMA.
1811
Ressalta-se que essa diretriz/princípio tem natureza vinculante. Cf. MEDAUAR, Odete. A
força vinculante das diretrizes da política urbana. Temas de Direito Urbanístico 4. São Paulo, 2005,
p. 15-23.
1812
SANTOS JUNIOR, Orlando Alves; MONTANDON, Daniel Todtmann (Org.). Os planos
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concluiu-se que não há vinculação de estratégias de ordenamento territorial
fundamentadas em princípios de sustentabilidade ambiental; o macrozoneamento
restringe-se, na maior parte do caso, à definição de unidades de conservação de
proteção integral; são negligenciados os conflitos de uso e ocupação do solo; e a
figura da bacia hidrográfica é raramente evocada como unidade de planejamento
e gestão do uso do solo e de recursos hídricos em áreas de mananciais1813.
Como afirma Rezende1814, “(...) as normas para o uso e a ocupação do
solo correm em geral de forma paralela às normas sobre o meio ambiente,
constituindo políticas diversas”. Essa ausência de integração1815 produz efeitos
concretos negativos, sobretudo para a dimensão social da sustentabilidade, pois
além de corroborar para a consolidação de situações de vulnerabilidade ambiental
já existentes, não estabelece limites para a ocorrência de situações futuras.
Além do descumprimento do Estatuto da Cidade e da Lei Federal 12.305/10,
a omissão do Plano Diretor Municipal em regular a localização dos resíduos
sólidos pode igualmente ferir o Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (1966) — incorporado ao ordenamento pátrio pelo Decreto
Federal 591/92 —, que reconhece o direito à moradia adequada e impõem a
sua efetivação de modo progressivo, inclusive vinculando todas as unidades
federativas (art. 11, item 1, c/c o art. 2º, item 1, c/c o art. 28).
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 O desigual processo de urbanização acelerado e desordenado tem impactado
negativamente os processos ecológicos que nele se desenvolvem, relegando
aos pobres espaços ambientais vulneráveis e desprovidos de condições básicas
de habitabilidade;
5.2 O Movimento por Justiça Ambiental surgiu nos Estados Unidos nas décadas
de 1970/1980, período em que se constatou que existiria uma coincidência
diretores municipais pós-estatuto da cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra
Capital: Observatório das Metrópoles: IPPUR/UFRJ, 2011.
1813 COSTA, Heloisa Soares de Moura; CAMPANTE, Ana Lúcia Goyatá; ARAÚJO, Rogério
Palhares Zschaber de. A dimensão ambiental nos planos diretores de municípios brasileiros: um
olhar panorâmico sobre a experiência recente. In: SANTOS JUNIOR, Orlando Alves; MONTANDON,
Daniel Todtmann (Org.). Os planos diretores municipais pós-estatuto da cidade: balanço crítico e
perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles: IPPUR/UFRJ, 2011, p.
173-217, p. 176, 179 e 181.
1814 REZENDE, Vera F. Política urbana ou política ambiental, da Constituição de 88 ao Estatuto
da Cidade. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto (Org.) Reforma urbana e
gestão democrática: promessas e desafios do Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Revan, 2003,
p. 139-152, p. 146.
1815 Villaça relata que embora ações do governo federal nas décadas de 1970 e 1980 tenham
afetado substancialmente o espaço urbano das grandes e médias cidades, tais medidas não
se inseriram no planejamento urbano. Cf. VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do
planejamento urbano no Brasil. In: DEÁK, Csaba e SCHIFFER, Sueli Ramos (Org.). O processo de
urbanização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1999, p. 169-243, p. 172.
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entre a disposição de resíduos perigosos inerentes de lixos tóxicos e os grupos
vulneráveis ambientais;
5.3 O Relatório “Toxic Wastes and Race” — produzido pelo Movimento por
Justiça Ambiental nos Estados Unidos — influenciou decisivamente a construção,
no Brasil, da Teoria da Injustiça Ambiental, tendo demonstrado que os pobres
terminam por suportar de modo desproporcional as consequências ambientais
negativas das relações socioespaciais;
5.4 A tentativa de separar as políticas ambientais e urbanas tem dificultado
nesse processo a superação das injustiças socioambientais. Defende-se,
portanto, a incorporação da temática ambiental na política urbana para que haja
um controle espacial da produção de danos e riscos ambientais/sociais por meio
de instrumentos urbanísticos.
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31. VOCÊ TEM FOME DE QUE?
Alimentos transgênicos e (in)segurança
alimentar
JACIELE PISKORSKI PINTO DE LIMA
Acadêmica de Direito 7º Período - Faculdade Sinergia Sistema de Ensino
ROBERTA OLIVEIRA LIMA
Doutoranda em Direito e Sociologia- Universidade Federal Fluminense. Mestre
em Gestão de Políticas Públicas- UNIVALI. Advogada.
ANA PAULA COLZANI
Mestre em Ciências Jurídicas – UNIVALI. Coordenadora do Curso de Direito da
Faculdade Sinergia Sistema de Ensino. Advogada.

INTRODUÇÃO
O cultivo e a comercialização de plantas geneticamente modificados são
questões centrais no cenário alimentar atual e tem gerado muitas controvérsias.
No Brasil, a discussão a respeito dos riscos dos alimentos geneticamente
modificados (OGM’s) nas últimas décadas vem ganhando volume e provoca a
manifestação de diversos segmentos sociais, fato este que tem reverberado nos
mais diversos lugares do planeta.
Inicialmente percebe-se a insuficiência de informações que a sociedade
possui sobre o assunto, bem como o fato de que as empresas envolvidas com a
nova tecnologia também não realizam uma ampla divulgação do tema.
O presente artigo busca demonstrar noções iniciais sobre os alimentos
transgênicos, além de comentar de forma sucinta a respeito da biossegurança
e a questão da segurança alimentar, onde não se deve discutir somente se o
alimento “é ou não saudável” com a introdução de transgênicos e sim suas
consequências para a saúde humana.
1. LEI DA BIOSSEGURANÇA E A (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR
Pode-se entender que biossegurança na definição de Teixeira e Valle referese ao: “onjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do trabalhador,
minimização de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino,
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem,
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dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados”.1816
A biossegurança é regulada em vários países no mundo por um conjunto
de leis, procedimentos ou diretivas específicas.
No Brasil, a legislação foi aprovada e sancionada em 2005 e disciplina o
plantio e a comercialização de Organismos Geneticamente Modificados (OGM),
também conhecidos como produtos transgênicos, bem como autoriza o uso de
células-tronco de embriões humanos para pesquisas1817.
A Lei de Biossegurança estabelece ainda que compete aos órgãos de
fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura e do Ministério
do Meio Ambiente a fiscalização e monitorização das atividades com OGM, no
âmbito de suas competências, bem como a emissão de registro de produtos
contendo OGM ou derivados, a serem comercializados ou a serem liberados no
meio ambiente.
Desta forma, além do controle habitual que sofrem os produtos
produzidos por outras tecnologias, os produtos geneticamente modificados
(“transgênicos”) estarão sujeitos a um controle adicional feito pela Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Esses procedimentos visam
garantir que ao serem colocados no mercado, tais produtos tenham as mesmas
características de segurança, inocuidade e eficácia exigidas também para os
produtos convencionais1818.
A biossegurança, portanto, visa minimizar estes acontecimentos quando
estabelece mecanismos de proteção para o uso da biotecnologia moderna,
tanto no que tange a experimentos laboratoriais, como em testes de campo
que possam implicar risco biológico, provocando impactos ambientais favoráveis
ou indesejáveis ou consequências para a saúde humana.1819 A legislação prevê
que toda entidade que utilizar técnicas de engenharia genética deverá criar uma
Comissão Interna de Biossegurança (CIBio), além de indicar um técnico principal
responsável para cada projeto específico.1820
Vale comentar que é fundamental que exista um controle rigoroso da
qualidade e da segurança dos produtos transgênicos para que a população
possa consumi-los sem risco. Além disso, esta regra deve estar presente para a
utilização de qualquer tecnologia. Por isso é fundamental a segurança de qualquer
1816 ROCHA, Guilherme. Tópicos básicos de Biossegurança. Disponível em:
http://goo.gl/gfahFw. Acesso em: 31 de março de 2015.
1817 BRASIL. LEI 11.105/05. Legislação Brasileira de Biossegurança. Disponível em: http://
goo.gl/zsotBc. Acesso em: 03 de abril de 2015.
1818 UFBAC. Legislação Brasileira de Biossegurança. Disponível em: http://goo.gl/C0ZrdV.
Acesso em: 03 de abril de 2015.
1819 VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Debates atuais sobre a segurança dos alimentos
transgênicos e os direitos dos consumidores. Disponível em: http://goo.gl/9jomTQ. Acesso em:
03 de abril de 2015.
1820 MODA, Vania. Normas e procedimentos de Biossegurança da CTNBio. Disponível em:
http://goo.gl/pM7D76. Acesso em: 03 de abril de 2015.
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produto, tanto convencional quanto transgênico que seja colocado à disposição
dos consumidores.
Sendo assim, percebeu-se que a legislação brasileira sobre os transgênicos
foi elaborada de uma forma em que, formalmente, as questões dos riscos sejam
analisados desde a proposição do projeto, abrindo a possibilidade de escolha de
rotas alternativas ou de medidas de contenção que visem controlar os riscos da
pesquisa, desde a fase laboratorial, e passando por diversos experimentos de
campo em condições controladas até a liberação no meio ambiente em larga
escala.1821
Aparentemente, a lei de biossegurança visa “assegurar” os bens que se
propõe tutelar, todavia, diante das realidades de risco que permeiam a sociedade
(Ulrich Beck), percebe-se que a lei de biossegurança possui seus riscos ou
inseguranças, os quais serão tratados de forma pertinente no tópico a seguir.
1.2.

A (in)segurança da lei de biossegurança.

Desde sua promulgação a Lei de Biossegurança em causando
preocupações, segundo a CMI – Central de Mídia Independente:
A Lei de Biossegurança representa insegurança à vida
Não existem testes que comprovem a segurança dos
transgênicos em relação ao meio ambiente e ao consumo
humano, porém, já foi comprovado que a abundante
quantidade de herbicidas usados em plantações
transgênicas contaminam os lençóis freáticos e os solos.
Existem outros malefícios como o risco à diversidade das
sementes e a dependência econômica das multinacionais
donas das sementes1822.
Outro aspecto que está sendo objeto de discussão em relação à referida
lei é o fato de que a mesma tratou a biotecnologia de forma ampla, abrangendo
tanto a utilização da transgenia, quanto a utilização das células-tronco. Foi uma
opção legislativa que acabou impossibilitando o debate amplo em relação aos
dois temas. Para Gasparini, as questões relativas à utilização dos transgênicos
foram colocadas em um segundo plano, e esvaziadas diante da repercussão
social que representa a utilização das células-tronco.1823

1821 GIEHL, Germano. Direito Ambiental e a Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05). Disponível
em: http://goo.gl/iYFcOL. Acesso em: 03 de abril de 2015.
1822 CMI – Central de Mídia Independente. Bio-insegurança: Legislação libera Transgênicos.
Disponível em: http://goo.gl/ckQ0U5. Acesso em: 03 de abril de 2015.
1823 GASPARINI, Bruno. Uma análise crítica dos paradigmas jurídicos e econômicos no
atual contexto sóciopolítico ambiental que fundamenta a utilização da transgenia na agricultura
brasileira. Dissertação apresentada à obtenção do grau de Mestre em Direito – Curso de PósGraduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2005.
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Segundo o referido autor a grande problemática apontada deu-se em virtude
do modo em que ocorreu o trâmite da lei, pois as questões éticas e morais em
relação às pesquisas que utilizam células embrionárias para o desenvolvimento
de células-tronco criaram na sociedade um grande clamor e a transgenia,
dentro desta perspectiva, assumiu um papel secundário, o que propiciou que
as discussões acerca da utilização de Organismos Geneticamente Modificados
(OGM) ficassem restritas a pequenos setores da sociedade. Sendo assim, a
nova lei atendeu principalmente o interesse daqueles que estão relacionados
ao agronegócio mundial, garantindo aos mesmos uma maior autonomia com
menos responsabilidade na utilização de OGM1824.
Dessa forma, percebe-se que a atual regulamentação da transgenia
atendeu muito mais a critérios econômicos e mercadológicos do que aos
princípios de proteção ambiental e à saúde humana.1825
Sobre o mesmo assunto também garante a cientista britânica Jane
Goodall, segundo o noticiário Naturel News:
Desde a sua introdução, os OGM foram vistos como essenciais
para o abastecimento de alimentos - não através de um suporte
científico ou necessidade legítima, mas porque poderosos
interesses privados manipulam com sucesso o processo de
regulamentação [...] até mesmo em locais mais “fechados”
como a Europa, baluarte da luta contra alimentos transgênicos.
[Tradução livre das autoras] 1826
1824 GASPARINI, Bruno. Uma análise crítica dos paradigmas jurídicos e econômicos no
atual contexto sóciopolítico ambiental que fundamenta a utilização da transgenia na agricultura
brasileira. Dissertação apresentada à obtenção do grau de Mestre em Direito – Curso de PósGraduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2005.
1825 Assim assevera Bruno Gasparini: “De nada adianta, portanto, ordenar e responsabilizar,
por meio de leis, se as decisões são eminentemente políticas, assentadas nos interesses
do conglomerado financeiro internacional e desrespeitando os aspectos culturais, sociais e
ambientais de diversas civilizações mundiais. Assim, faz-se extremamante necesário e urgente
uma revisão dos parâmetros que fundamentam as decisões, de modo a minimizar os riscos e
garantir a seguança inererente à utilização de qualquer nova tecnologia, posto que os danos,
sempre que ocorrem, são de difícil reparação e remediação”. GASPARINI, Bruno. Uma análise
crítica dos paradigmas jurídicos e econômicos no atual contexto sócio-político ambiental que
fundamenta a utilização da transgenia na agricultura brasileira. Dissertação apresentada à
obtenção do grau de Mestre em Direito – Curso de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências
Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005. Pg 402/403.
1826
“Since their introduction, GMOs have been given special inroads into the food supply -not based on legitimate science or necessity, but because powerful private interests successfully
manipulated the regulatory process, first in weak-willed nations like the U.S., and now (potentially)
in more cohesive places like Europe. Recognizing that GMOs have never been proven safe or
even necessary (except to line the pockets of biotech moguls), Europe has largely remained
a bulwark in defending the integrity of its food supply against GMO poison. (…)The ignorant
talking-heads on television and on virtually all the mainstream news sites are constantly bullying
their viewers and readers into believing that GMOs are “sound science,” and that there isn’t any
evidence to suggest that GMOs are unsafe or any different from non-GMOs (again, except in
the case of collective patent royalties -- the hypocrisy here is unspeakably corrupt). But the exact
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Jane Goodall continua comentando que os OGM nunca foram
comprovadamente seguros ou mesmo necessários – sendo sua necessidade
atrelada ao potencial econômico que “enche o bolso” dos magnatas da
biotecnologia. A autora cunha a interessante expressão “Frankstein Food” ao
tecer comentários sobre os alimentos transgênicos.1827
A preocupação exposta pelos autores acima citados se mostra extremamente
pertinente, uma vez que nacional ou internacionalmente há a percepção de que
os OGM não são seguros e podem vir a comprometer o meio ambiente em
suas mais variadas facetas, sendo importante nesse instante atentar-se para
o disposto no artigo 2251828 da Constituição de 1988 o qual prevê “que todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que cabe ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.”
2.

ALIMENTOS TRANGÊNICOS
Segundo o artigo 3º, inciso V da Lei 11.105/2005:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
[...]
V – organismo geneticamente modificado - OGM: organismo
cujo material genético – ADN/ARN tenha sido modificado
por qualquer técnica de engenharia genética;

Portanto, alimentos transgênicos são alimentos cuja semente foi modificada
em laboratório. Essa semente é modificada para que as plantas possam resistir
às pragas de insetos e às grandes quantidades de pesticidas. Essas sementes
recebem material genético de outro ser vivo, como uma bactéria ou fungo,
visando à produção de alimentos com uma maior resistência a um determinado
tipo de herbicida ou, ainda, a alimentos ricos em proteínas e nutrientes.
Porém, em programas tradicionais de cruzamentos, espécies diferentes
não se cruzam entre si. Com essas técnicas transgênicas, materiais gênicos de
espécies divergentes podem ser incorporados por uma outra espécie de modo
eficaz1829.
opposite is true; there’s no evidence whatsoever that GMOs are safe for the environment or
for human consumption”. BENSON, Jonathan. World-famous scientist. Jane Goodall condemns
GMO food and fraudulent industry ‘science’. Disponível em: http://goo.gl/Vec4kn. Acesso em: 02
abril de 2015
1827 BENSON, Jonathan. World-famous scientist. Jane Goodall condemns GMO food and
fraudulent industry ‘science’. Disponível em: http://goo.gl/Vec4kn. Acesso em: 02 abril de 2015.
1828 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.
1829 AMBIENTE BRASIL. Artigos de Biotecnologia: transgênicos. Disponível em: chttp://goo.
gl/C81Yj9, Acesso em: 05 de Abril de 2015.

698

699

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

Conforme pesquisas recentes apresentadas, quando iniciou-se o debate
sobre a utilização de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) na
agricultura, uma das principais promessas feitas por seus defensores era que
o cultivo de transgênicos, entre outros benefícios, traria uma diminuição do
uso de agrotóxicos, em função do desenvolvimento de plantas resistentes a
pragas. Passadas cerca de duas décadas, o que se viu no Brasil foi exatamente
o contrário.1830
A totalidade dos transgênicos plantados no Brasil e a quase totalidade
dos transgênicos plantados no mundo são compostos por plantas resistentes a
agrotóxicos ou com propriedades inseticidas. A produtividade dos transgênicos
não é superior ao dos produtos convencionais e orgânicos e a semente é mais
cara por conta dos royalties a serem pagos, o que aumenta o custo de produção.
Agravando o quadro ora demonstrado, atualmente o Brasil tornou-se o segundo
maior produtor de transgênicos no planeta1831.
Considerando isso e somando-se seus impactos sobre a biodiversidade
agrícola e aumento no uso de agrotóxicos, uma conclusão é possível: “os
transgênicos são um problema, e não a solução, para a fome no mundo.” Aliás, é
importante salientar que diante da crise climática em que vivemos, a preservação
da biodiversidade funciona como um seguro, uma garantia de que teremos
opções viáveis de produção de alimentos no futuro e estaremos prontos para os
efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura, pois os transgênicos também
podem afetar a vida microbiana no solo, levando ao solo infértil (já existem áreas
assim nos EUA) devido ao risco de contaminação cruzada e, tragicamente, os
impactos na natureza são irreversíveis1832.
Além disso, os alimentos transgênicos representam um aumento de riscos
para a saúde dos consumidores, os quais serão expostos no tópico a seguir.
2.1. (In)Segurança alimentar
Inicialmente, a Lei 11.346/2006, cria o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (SISAN), que visa assegurar o direito humano à alimentação
adequada.
Portanto, segurança alimentar significa garantir alimentos com os
atributos adequados à saúde dos consumidores, implicando em alimentos de
boa qualidade, livres de contaminações de natureza química, biológica ou física
ou de qualquer outra substância que possa acarretar problemas à saúde das

1830 SUL 21. Ao contrário do prometido, transgênicos trouxeram aumento do uso de
agrotóxicos. Disponível em: http://goo.gl/zHPTCX. Acesso em: 04 de Abril de 2014.
1831 LOUIZE, Jaqueline. Transgênicos e Monsanto. disponível em: : http://goo.gl/FtJUcu.
Acesso em: 05 de Abril de 2015
1832 GREENPEACE. Ruim para o produtor e para o consumidor. Disponível em: http://goo.gl/
STPXkP. Acesso em: 04 de abril de 2015.
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populações1833.
Nesse momento é salutar descrever os riscos à saúde da população e
ao meio ambiente causados pelos transgênicos os quais podem ser enumerados
abaixo:1834
Desencadeamento de processos alérgicos em massa;
Aumento da resistência aos antibióticos[...];
Desequilíbrio do meio ambiente: ao colocar genes de resistência
a agrotóxicos em certos produtos transgênicos, as pragas e
as ervas-daninhas poderão desenvolver a mesma resistência,
tornando-se superpragas. Isto vai exigir a aplicação de maiores
quantidades de veneno nas plantações, resultando no aumento
de resíduos nos alimentos que comemos, poluindo rios e solos,
e prejudicando ainda mais o equilíbrio do meio ambiente1835.

Os itens acima citados demonstram o quão sérios são os prejuízos que
podem advir de uma utilização de uma agricultura voltada para os alimentos
transgênicos, pois além de prejudicar o solo, pode diminuir as pequenas
produções agrícolas que não tem dinheiro para investir nesta tecnologia danosa
e assim, gerar um enorme contingente de desempregados no campo e fazendas
improdutivas, por concorrência desleal1836.
É importante citar que o uso exagerado de agrotóxicos tem causado
sérios danos à saúde em algumas cidades dominadas pelo agronegócio.
Foram constatados altos índices de câncer diretamente relacionados ao uso de
agrotóxicos. Os consumidores também são contaminados, a diferença é que
isso ocorre no longo prazo, já que a quantidade ingerida é menor, pois, como já
mencionado, o Brasil lidera o ranking mundial de consumo de agrotóxicos1837.
Dentro desse aspecto, recentemente os pesquisadores Paulo Brack,
Marijane Lisboa e Leonardo Melgarejo citaram que em 2005, quando foi a aprovada
a Lei de Biossegurança 11.105/05, que impulsionou a liberação de transgênicos
no país, o consumo de agrotóxicos no Brasil estava na casa dos 700 milhões de
litros/ano. Em 2011, seis anos depois, já estava na casa dos 853 milhões de litros/
ano. Em 2013, as estimativas apontam para um consumo superior a um bilhão
de litros/ano, uma cota per capita de aproximadamente 5 litros por habitante. O
Brasil consome hoje pelo menos 14 agrotóxicos que são proibidos em outros
1833 PESSANHA, Lavínia. Trangênicos e segurança alimentar: o que está em jogo? Disponível
em: http://goo.gl/FSK42R. Acesso em: 01 de Abril de 2015.
1834 MANNISE, Raul. Cientistas de todo o mundo pedem a suspensão dos transgênicos.
Disponível em: http://goo.gl/yBVySl. Acesso em: 04 de abril de 2015.
1835 VIEIRA, Vera. Sociedade Civil amplia luta contra os transgênicos. Disponível em: http://
goo.gl/vG2GxW. Acesso em 30 de março de 2015
1836 DALVI, Luciano. Curso avançado de biodireito, doutrina, legislação e jurisprudência.
Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p.137.
1837 CREMESP. Alerta para o consumo de alimentos contaminados. São Paulo, 2011. Disponível
em: http://goo.gl/XYxM08. Acesso em: 29/03/2015.
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países do mundo, dados estes extremamente alarmantes1838.
Todavia, é preciso atentar para o fato de que enquanto muitos países têm
aceitado esses tipos de alimentos, outros proibiram a produção, o cultivo e a
venda dos mesmos e criaram regras que exigem que haja um controle sobre
esses alimentos, bem como existem países que estabeleceram limitações
quanto aos transgênicos, podemos citar como exemplos na América Latina a
Bolívia e o México.1839.
O segundo ponto, consiste na publicidade baseada no direito de todos
os consumidores assegurado pela Constituição Federal. Com embasamento, no
artigo 40 da Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança).
Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados
ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam
produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter
informação nesse sentido em seus rótulos, conforme
regulamento.
Portanto, a rotulagem é um mecanismo que possibilita ao consumidor decidir
se aceita, ou não, alimentos cujas propriedades não são ainda suficientemente
conhecidas pela ciência. Além disso é direito do consumidor ser informado, de
maneira adequada, sobre a qualidade, quantidade e composição dos alimentos que
pretende adquirir. A rotulagem permite, ainda, rastrear a origem de um alimento,
diante da ocorrência de eventuais problemas. Cabe destacar que, a questão da
rotulagem precisa ser compreendida no âmbito da segurança alimentar. Sem
rotulagem é impossível fazer biovigilância1840.
Para que o consumidor possa saber identificar o produto, um selo foi
criado, apresentando um triângulo amarelo e um “T” ao centro.
Para tanto, a Lei e a fiscalização deveriam andar juntas, para reduzir
qualquer possibilidade de fraude. Entretanto, segundo o site Eco Cheer Vegan
“o próprio ministério da agricultura e a ANVISA (Agência de vigilância sanitária)
alegam a dificuldade de fiscalização, pois é uma área que as empresas burlam
muito”1841.
Também vale destacar o posicionamento feito pelo Conselho Federal
de Nutricionistas (CFN) em relação aos alimentos transgênicos em que após
extensiva análise dos fundamentos prós e contras a produção desses alimentos,
sob o enfoque da economia, da proteção ao meio ambiente, da sustentabilidade
1838 SUL 21. Ao contrário do prometido, transgênicos trouxeram aumento do uso de
agrotóxicos. Disponível em:< http://goo.gl/zHPTCX />. Acesso em: 04 de Abril de 2015.
1839 TRENT, Ann. Quais países impuseram barreiras aos alimentos trangênicos? Disponível em: http://
goo.gl/IUXXuK. Acesso em: 05 de Abril de 2015
1840 CAMARA, Maria Clara Coelho; Carmem L.C. Marinho; Maria Cristina Rodrigues Guilam;
Rubens Onofre Nodari. Transgênicos: avaliação da possível (in)segurança alimentar através da
produção científica. Disponível em: http://goo.gl/Cm8ovP. Acesso em: 29 de Março de 2015.
1841 LOUIZE, Jaqueline. Transgênicos e monsanto. Disponível em: http://goo.gl/FtJUcu.
Acesso em: 05 de Abril de 2015
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agrícola e da proteção da saúde humana, “o Plenário do CFN decidiu por
manifestar-se contrário à comercialização dos alimentos transgênicos”1842.
Ainda, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou cinco pesticidas
como cancerígenos prováveis “[...] os riscos foram avaliados com base em
estudos de exposição agrícola realizados especialmente nos Estados Unidos
e no Canadá, bem como em animais em laboratórios” e “em termos de risco
cancerígeno do glifosato e dos inseticidas malation e diazinon, a Agência
Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (Iarc) observa que há “evidência
limitada” em seres humanos sobre o aparecimento de linfomas não-Hodgkin,
ou câncer do sangue. A Iarc também relaciona o câncer de próstata ao malation,
que continua sendo usado de forma intensa pelos agricultores, e o câncer de
pulmão ao diazinon, cuja utilização, limitada, está em queda desde as restrições
impostas em 2006 pelos Estados Unidos e a Europa”1843.
Além disso, o Greenpeace menciona 03 soluções possíveis, quais sejam:
a) Proibição de aprovações de novas culturas transgênicas, em especial aquelas
que são a base da alimentação de nossa população; b) Rotulagem dos produtos
transgênicos, para atender plenamente a um direito do consumidor de saber o
que está comprando e; c) Fiscalização e cuidado na cadeia para que não haja
contaminação1844.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
3.1 Diante dos fatos acima narrados, percebe-se que a maior fome a ser saciada
nesse momento refere-se a segurança dos alimentos transgênicos consumidos
de forma desatenta e indiscriminada pela maior parte da população brasileira;
3.2 A aprovação duvidosa, segundo pesquisas recentes e a fiscalização precária
dos órgãos de controle permitem o crescimento da produção dos transgênicos,
sendo estes inseridos em nossa alimentação sem a rigorosidade dos riscos
envolvidos para a saúde humana e para o meio ambiente;
3.3 A amplitude da lei de Biossegurança acabou por gerar insegurança alimentar
e socioambiental, uma vez que tão importante temática acabou por ser diluída
dentro de outras questões também extremamente importantes tratadas pela
referida lei.
3.4 Percebe-se a necessidade de limitação na aprovação de novas espécies de
sementes/alimentos transgênicos que sejam a base da alimentação da população.

1842 CFN. Transgênicos: Posicionamento do CFN. Disponível em: http://goo.gl/MkucvQ.
Acesso em: 04 de Abril de 2015.
1843 Isto é dinheiro. OMS classifica cinco pesticidas como cancerígenos prováveis. Disponível
em: http://goo.gl/3xj0QK. Acesso em: 04 de Abril de 2015.
1844 Greenpeace. Ruim para o produtor e para o consumidor .Disponível em: http://goo.gl/
RckJaC. Acesso em 03 de Abril de 2015.
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32. O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NA TUTELA
DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE
João Bosco Soares da Silva Filho
Graduando em Direito pela UFMT. Bolsista PIBC.
Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
Mestranda em Direito Agroambiental pela UFMT. Bolsista Capes. Advogada.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No processo coletivo, o ideal de prestação jurisdicional imediata, célere,
efetiva, própria de um Judiciário acessível e inafastável (CRFB, art. 5°, XXXV),
calcada em lastro probatório robusto e documental, que justificou, ainda no
começo do século XX, porfias jurídicas como a doutrina extensiva do habeas
corpus de Rui Barbosa, só foi oportunizado a partir da Constituição Federal de
1988 (art. 5°, LXX), com a criação de uma nova faceta do writ constitucional do
mandado de segurança: o mandado de segurança coletivo.
Igualmente protegido por nosso texto constitucional de maneira inovadora
foi o meio ambiente. Ao tratar o tema, pela primeira vez constitucionalmente,
apontou-se até mesmo os direitos de outras formas de vida não humanas e
das futuras gerações: seres ainda não corporificados, que só poderão vir a ter
existência digna no caso de preservação dos recursos ambientais. Com efeito,
não há dignidade sem meio ambiente equilibrado, constatação que comprova
a relação dos bens ambientais com todo tipo de direitos - sejam os individuais,
individuais homogêneos, coletivos ou difusos, considerando-se os conceitos
dispostos no Código de Defesa do Consumidor.
Neste artigo, buscar-se-á, a partir de uma revisão bibliográfica séria,
uma aproximação entre o mandado de segurança coletivo e a defesa do meio
ambiente, destacando-se a necessidade de proteger este bem preventivamente,
antes ou imediatamente após a ocorrência de dano, sempre à luz do artigo 225 do
texto magno e do ideal de acesso amplo à justiça privilegiado no microssistema
processual coletivo.
Para tanto, valer-se-á do método hermenêutico do diálogo das fontes,
o qual tem por escopo a preservação de dois diplomas jurídicos conflitantes,
mas imprescindíveis à preservação de bens jurídicos igualmente indisponíveis
- tendo sempre em vista a solução pro homine. Far-se-á, por fim, um esforço
para dar efetividade à Lei 12.016/09, perquirindo-se a viabilidade da aplicação
da técnica da interpretação conforme à constituição, exemplificando-se sempre
com contendas ambientais, de modo a se obter a ampliação da tutela deste
fragilizado bem da vida.
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1. A EVOLUÇÃO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO: O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Entre as inovações trazidas pela Constituição de 1988, pós-ditatorial,
imiscuída de ideais democráticos, comprometida com direitos fundamentais
individuais, sociais e transindividuais1845 - entre os quais se destacará o meio
ambiente equilibrado, pertencente à atual e às futuras gerações (vide art. 225
da CRFB) -, pode-se notar um robustecimentoda tutela coletiva de direitos.
Qualquer análise jurídica no Estado brasileiro, para possuir lastro argumentativo,
deve considerar a realidade constitucional, não contrariando as normas exaradas
do texto magno. Eis postulado de ciência jurídica galgado ao status de verdade
teorética, de juízo apriori, tanto na doutrina quanto na atuação dos tribunais
superiores nacionais1846.
No texto constitucional, o processo coletivo encontra substrato em
diversos dispositivos. Cita-se, exemplificativamente, a solidariedade social, posta
como objetivo fundamental da República (art. 3°, I); a menção, no rol dos direitos
e deveres individuais e coletivos trazido pelo conhecido art. 5°, ao qual, vale
sempre lembrar, foi conferido o status de cláusula pétrea insuprimível (vide art.
60, §4°, IV), ao mandado de segurança coletivo (inciso LXX), ao mandado de
injunção (inciso LXXI) e à ação popular gratuita, a ser manejada por qualquer
cidadão brasileiro (inciso LXXIII); bem como a ação civil pública, inquérito civil (art.
129, III) e termo de ajustamento de conduta (art. 129, II e IX), ligados à atuação
do ministério público; e a proteção dos direitos do consumidor (art. 170, V, art. 48,
ADCT). Ao dissertar sobre o tema, Mazzilli1847se lembra também da independência
funcional conferida aos membros do parquet, a envolver as mesmas garantidas
conferidas aos membros da magistratura nacional (art. 128, §5°, I), eda ampliação
do rol de legitimados a questionar abstratamente a constitucionalidade de atos
legislativos (art. 103).
A ideia de se proteger direitos coletivamente não é nova, mas surgiu na
ciência jurídica somente na segunda metade do século XX, sendo constantemente

1845 Entre os autores que defendem a mudança da concepçãode Estado após1988, a
interferir em toda epistemologia jurídica, máxime no que tange à proteção ambiental, cf. SARLET,
Ingo Wolfgang e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: constituição, direitos
fundamentais e proteção do ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013, p. 108,
passim, bem como: LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: do
individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Revista dos tribunais,
2014, p. 32. Para investigar as raízes da evolução paradigmática do texto de 1988, erigido à luz
do conhecimento jurídico ocidental, BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. COUTINHO, Carlos
Nelson. [trad.]. 10 tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
1846
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional.
8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.53.
1847 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 23. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, pp. 127-128.
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confundida com corporativismo1848, com a atuação sindical ou político-partidária.
Há quem ainda insista, mesmo na atualidade, na limitação do uso de instrumentos
processuais coletivos - como o mandado de segurança – aos partidos políticos e
entidades de classe1849, para a defesa de direitos sociais coletivistas, trabalhistas
ou associativistas, não compreendendo a dimensão deste novo processoou dos
direitos por ele versados.
Para se enfrentar a problemática dos direitos transindividuais, entretanto,
evitando confusões conceituais como as constantes da nova Lei do Mandado
de Segurança analisada infra, é preciso se relativizar o brocardo clássico de
que só os direitos ditos”subjetivos” merecem a tutela estatal1850. De fato, os
direitos transindividuais (incluindo-se os individuais homogêneos) não podem
ter seus limites vinculados a um só indivíduo, a quem seria facultado acionar o
Estado-juiz quando lhe conviesse. Tratam-se de interesses inarredáveis, que não
possuem em muitas situações clareza semântica e que acabam por afetar vários
indivíduos, ligados ou não por uma relação jurídica entre si, que podem estar ou
não representados através de uma pessoa jurídica.
Demonstrando preocupação com o tema, principalmente no que
tangeaos direitos difusos, relativos a sujeitos isolados, não organizados de
nenhuma forma, Mauro Cappelletti o identificou como um dos desafios da
ciência processual do século XX: a defesa de direitos difusos seria uma das três
barreiras ao acesso à justiça1851, à construção de um processo moderno mais
democrático, que deixasse os grilhões individualistas da época do laissez faire.
No Brasil, o conceito de direitos coletivamente protegidossó foi sedimentado
após a prolação do Código de Defesa do Consumidor, através da Lei 8.078/90,
regulamentando o tema em seu artigo 81. Antes do CDC, não se sabia ao certo
a diferença entre direitos “difusos”, “coletivos” e “individuais homogêneos”.
Ao agir de maneira didática1852, a Lei consumerista resolveu um dos grandes
problemas dogmáticos que prendiam a realidade processual brasileira ao
classicismo, contribuindo para que o sistema jurídico brasileiro pudesse ser
internacionalmente reconhecido como o primeiro modelo civil law a possuir um

1848 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 6.
ed. São Paulo: RT, 2004, p. 39.
1849 Nesse sentido, GRECO FILHO, Vicente. O novo mandado de segurança: comentários à
lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.São Paulo: Saraiva, 2010, p. 53.
1850 MANCUSO, op. cit., p. 123.
1851 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. NORTHFLEET, Ellen Gracie.
[trad.]. Porto Alegre: Fabris editor, 1988, p. 10.
1852 Entre os autores que defendem a estrutura conceitual do CDC, ANDRIGHI, Fátima
Nancy. Reflexões acerca da representatividade adequada nas ações coletivas passivas. in:
Moreira, Alberto Camiña et al. [coord.].Panorama atual das tutelas individual e coletiva: estudos
em homenagem ao professor Sérgio Shimura. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 338; e WATANABE,
Kazuo. Do objeto litigioso das ações coletivas: cuidados necessários para a sua correta fixação.
in: MILARÉ, Édis [coord.]. A Ação Civil Pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos tribunais,
2010, p. 503.
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processo coletivo regulamentado1853.
Mas as inovações trazidas pelo CDC não se restringiram à conceituação
dos direitos coletivos. Além da própria condição de consumidor já se referir,
essencialmente, a indivíduos difusos, não determináveis, em posição de (hiper)
vulneralidade diante de contraparte mais forte, que possui, em regra, o domínio
sobre o empreendimento que opera e oferta durante o firmamento da relação
de consumo, a Lei consumerista acabou por contribuir para a construção de
institutos fundamentais para o processo coletivo brasileiro1854, a exemplo da
coisa julgada (art.103), competência (art. 93), liquidação (art. 97) e legitimidade
passiva (art. 14).
Aberta e moderna, surgiu com o propósito dedialogarcom leis anteriores
criadas para tutelar direitos coletivamente - diga-se, a Lei de Ação Popular (Lei
4.717/65), a Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/90) etc. Pode-se dizer, tranquilamente, que o CDC foi
essencial para a formação do que hoje é denominado microssistema processual
coletivo brasileiro. Neste cenário, é imprescindível referenciar a teoria (de
decisão, argumentação e interpretação jurídica) do dialogo das fontes (dialogue
des sources), trazida ao direito brasileiro por Lima Marques1855, pregando,
basicamente, a coexistência de textos legais que versem sobre mesmo
assunto: ao invés de aferir qual texto seria vigente, qual texto estaria revogado,
aplicando os já ultrapassados critérios de antinomia jurídica de Bobbio, caberiaao
jurista a indagaçãocasuísticasobre qualdispositivo seria mais protetivo, sobre
qual dispositivo contempla a cláusula pro homine1856,mais favorável à parte em
situação de hipossuficiência. Eis o espírito que exala os arts. 110 e ss. da Lei
8.078/90, bem como de jurisprudência dos tribunais superiores1857.
Não obstante a ideia de se criar um código processual coletivo tenha
sofrido derrota recente no parlamento federal1858, não se pode negar a existência
1853 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito processual coletivo. in: GRINOVER, Ada Pellegrini
et al. [coord.]. Direito Processual Coletivo e a o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos
Coletivos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 11. Da mesma autora, cf. O projeto de lei brasileira sobre
processos coletivos. in: MILARÉ, op.cit., p. 15.
1854 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 636.
1855 MARQUES, Cláudia Lima. O “diálogo das fontes” como método da nova teoria geral
do direito: um tributo à Erik Jayme. in: MARQUES, Cláudia Lima [org.].Diálogo das Fontes: do
conflito à coordenação das normas do direito brasileiro. São Paulo: Revista dos tribunais, 2012,
pp. 02-65.
1856 MARQUES, op. cit., p 23.
1857 Conferir na jurisprudência do STJ principalmente os votos do Min. Herman Benjamin,
destacando-se os seguintes julgados: REsp 1280211/ SP, REsp 1009591/ RS, REsp 995995/ DF.
1858
Trata-se do Projeto de Lei de número 5.139/09, baseado no código modelo de processos
coletivos para Ibero-América e nos anteprojetos de processo coletivo desenvolvidos na USP e na
UERJ/UNESA, levado à Câmara dos Deputados pelo Poder Executivo, e rejeitado, mesmo antes
de ser submetido ao plenário, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ), por 17
(dezessete) votos contrários contra 14 (catorze) favoráveis.
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de um rol de instrumentos na ordem jurídica brasileira, os quais, se corretamente
manejados, podem significar avanços na tutela de direitos transindividuais e
individuais homogêneos: trata-se de rol que contempla, entre outros, as ações de
controle de constitucionalidade, a ação popular, a ação civil pública e o mandado
de segurança coletivo.
Ocorre que uma nova derrota foi impingida pelo parlamento ao novíssimo
sistema processual em comento. Contrariamente às leis que versam sobre as
ações abstratas de constitucionalidade (Leis 9.868/99 e 9.882/99), sobre a ação
popular (Lei 4.717/65) e sobre a ação civil pública (Lei 7.347/85), a Lei do Mandado
de Segurança individual e coletivo não está de acordo com o microssistema
processual da Lei consumerista: mas o contraria em diversos pontos1859, máxime
no que tange aos institutos processuais do objeto, legitimidade ativa e coisa
julgada, como analisado no item 3.
Observa-se que a vontade do legislador constitucional de instituir um
processo coletivo, ou, ao menos, um processo civil célere (art. 5°, LXXVIII), efetivo
(art. 5°, XXXV), que ultrapassasse o patamar do direito subjetivo patrimonialista
clássico, não foi observado pelo legislador da Lei 12.016/09, o que, além de nos
afastar da noção de tutela1860 jurisdicional-processual defendida pela doutrina
moderna, pode obstaculizar a defesa de bens jurídicos não patrimoniais
pertencentes à coletividade, às presentes e futuras gerações, fundamentais para
qualquer prospecto de vida digna. E o meio ambiente equilibrado talvez seja,
neste cenário, o mais evidente caso.
2. A DEFESA DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DE AÇÕES COLETIVAS
As novas demandas sociais da “sociedade de massa” que consome
vertiginosamente, desenvolve relações econômicas em larga escala e que,
portanto, faz surgir toda sorte de conflitos, os quais não se limitam à esfera
individual, parecem justificar o surgimento de novos instrumentos processuais,
que, para além do individualismo clássico, passem a analisar questões difusas,
coletivas e individuais homogêneas, relativas a novos direitos fundamentais.
O processo civil marcado pela individualidade e por diversas limitações
processuais, relacionadas principalmente às questões de legitimação, objeto
e coisa julgada, já não pode solver os conflitos sociais modernos, a envolver
matérias tormentosas com a tutela do meio ambiente. E se há uma matéria
em que o processo coletivo se faz extremamente relevante, essa é a matéria
ambiental1861, visto que as adversidades causadas pela degradação e pela
1859 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. (Curso
de processo civil; v.5). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 268.
1860 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. (Curso de processo civil; v.1)
4. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013, p. 109. Para análise mais detida do fenômeno,
principalmente no que tange ao papel do juiz moderno, cf. FISS, Owen M. The Forms of Jutice.
Havard Law Review, Volume 93:1, pp.1-58, 1979.
1861 Neste sentido, ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direito coletivos e
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poluição do meio ambiente afetam uma coletividade indeterminada de pessoas,
lesionando principalmente direitos difusos. Até mesmo as futuras gerações e
outras formas de vida não-humanas são ameaçadas pelos danos ambientais
característicos da novíssima sociedade, que Ulrich Beck chamou de sociedade
de risco1862.
Uma vez que nosso modelo de sociedade pressupõe riscos ambientais,
e não somente riscos, mas também danos, faz-se necessário impor certos
limites à atividade produtora (poluidora), a qual, diferentemente dos tempos do
Estado laissez faire, em que se podia agir livremente, agora deve se submeter
às intervenções estatais típicas do Estado Socioambiental de Direito1863, o qual
exige que os princípios do Direito ambiental sejam observados e que o Direito
Fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seja respeitado
e considerado nas decisões políticas, sob pena das sanções judiciais e
administrativas cabíveis.
Nesta senda, vale lembrar que, no Brasil, a Constituição de 19881864 foi
a primeira a tratar do Direito ao meio ambiente. Ainda assim, acredita-se que,
mesmo antes de 1988, o Direito ao meio ambiente já podia ser considerado direito
fundamental, posto que abordado em diversos tratados de direitos humanos dos
quais o Brasil era (e ainda é) signatário. Além disso, por sua importância e conteúdo
relacionado à dignidade da pessoa humana (fundamentalidade material)1865, já se
podia afirmar a referida fundamentalidade mesmo antes do texto constitucional
lhe atribuir tal posição.
De fato, a Constituição de 1988 trouxe diversos avanços, relacionados não
só ao meio ambiente, mas consubstanciados no alargamento da possibilidade
de se proteger direitos coletivos e difusos, reivindicando-os em juízo, como bem
abordado supra. Em que pese tais avanços, que passam inclusive pela legislação
- que tem se tornado cada vez mais protetiva, não obstante alguns retrocessos,
como o novo Código Florestal – e também pelas políticas públicas em matéria de
meio ambiente, a crise ambiental continua a ser uma realidade global que inspira
preocupações até mesmo de ordem existencial (vide a questão das mudanças

tutela coletiva de direitos. 6. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2014, pp. 27-28.
1862 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. NASCIMENTO,
Sebastião [trad.]. São Paulo: Editora 34, 2010, pp. 23-24. Para uma maior compreensão da
temática, ver toda a primeira parte da obra (pp. 21-103).
1863 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER. Direito constitucional ambiental: constituição,
direitos fundamentais e proteção do ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013, pp.
107-116.
1864 Previsto no art. 225, CRFB: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.
1865 Neste sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do
advogado, 2012, p. 74 e seguintes.
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climáticas). Os instrumentos de controle1866 parecem ser ainda singelos frente à
pujança do mercado capitalista que estimula o consumo em grandes escalas, o
qual só é possível através de altos custos ambientais.
Embora não estejam aptas a solucionar todos os problemas ambientais,
as ações coletivas, neste contexto de flagrante desrespeito aos princípios da
prevenção1867 - que impõe um agir cauteloso diante de riscos conhecidos -, da
precaução1868 - que impõe ações preventivas diante de riscos sobre os quais
não haja absoluta certeza científica - e da sustentabilidade – a qual aduz que o
nosso modo de viver e produzir não pode prejudicar as futuras gerações a ponto
delas não terem acesso aos recursos naturais dos quais necessitarão para viver
com dignidade -, podem ser uma alternativa viável e eficaz para se fazer frente
às lesões e às ameaças ao bem ambiental, mesmo porque como já advertiam
Courtis e Abramovich, “se temos de fato um direito, devemos ter uma ação”1869.
O processo coletivo, como visto no item 1, é uma realidade não só no
Brasil, mas em diversos ordenamentos jurídicos1870, sendo sempre marcado
pelo seu amoldamento às peculiaridades do direito material que visa proteger,
ou ainda, aos novos tipos de violações e ameaças que visa evitar, admitindo-se
que o direito também tem por objetivo moldar comportamentos sociais futuros,
observando a axiologia praticada na sociedade.
Entre nós, os principais instrumentos para proteção de direitos
fundamentais coletivos criados foram a ação popular, a ação civil pública e o
mandado de segurança coletivo. Das três ações mencionadas, o mandado
de segurança é possivelmente a que mais tem recebido críticas da doutrina
especializada, ao passo que a ação civil pública tem recebido maiores elogios,
além de ser o instrumento mais utilizado (e com maior eficácia) na defesa do meio
ambiente. E isso se dá notando-se o novo vigor que a legitimação do Ministério
Público parece ter dado às ações coletivas - que antes da Lei da Ação Civil
Pública só podiam ser manejadas pelo próprio cidadão (ação popular), o qual é,
em regra, desprovido dos recursos técnicos e financeiros que o parquet possui.
1866 Fiorillo destaca alguns dos instrumentos ambientais que podem ser utilizados para a
prevenção do dano: o estudo prévio de impacto ambiental, o manejo ecológico, o tombamento,
as liminares, as sanções administrativas, a punição correta do poluidor por parte do Estado, os
incentivos fiscais, uma legislação severa que imponha multas, etc. (FIORILLO, Celso Antonio
Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 114-118)
1867 Sobre o princípio da prevenção, SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago.
Princípios do direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 160-163, LEITE; AYALA, op. cit.,
pp. 56-61 e MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, pp. 121-124.
1868 Sobre o princípio da precaução, SANDS, Philippe. O princípio da precaução. in: VARELLA,
Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávio Barros [org.]. Princípio da precaução. Editora Del Rey e
Escola Superior do Ministério Público da União. Disponível em: http://marcelodvarella.org/Meio_
Ambiente_files/versao_del_rey.pdf Acesso em 03 fev. 2015.
1869 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos
exigibles. Madrid: Trota, 2004, p. 193.
1870 Como exemplo, Inglaterra, EUA, Itália, México e Argentina.
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Este, é sem dúvida, melhor aparelhado e vocacionado para a defesa dos direitos
transindividuais (e individuais homogêneos), tal qual o Direito Fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
3. O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COMO INSTRUMENTO PARA
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: CRÍTICAS E DIFICULDADES
Não há como se negar a existência de um microssistema de processo
civil coletivo, o qual, dentre outros instrumentos, é formado pela ação popular,
pela ação civil pública e pelo mandado de segurança coletivo. Criada para
regulamentar o mandando de segurança individual e coletivo, revogando a antiga
Lei 1.533/51, que versava sobre o tema semprever a possibilidade de um writ
coletivo - instituído apenas pela Constituição de 1988 -, a Lei 12.015/09 compõe,
portanto, o referido microssistema.
A importância do mandado de segurança coletivo é incontestável. Porém,
ao compulsar a jurisprudência e a doutrina relacionada ao tema, percebe-se que
este instrumento coletivo tem experimentado utilização deficitária, principalmente
em matéria de proteção ao meio ambiente. Alguns retrocessos trazidos pela Lei
12.016/09, especialmente os relacionados ao objeto, à legitimidade e à coisa
julgada, demonstram a necessidade de que a doutrina e os tribunaisdeem ao
writ coletivo maior abrangência e eficácia. Assim feito, não há que se negar a
possibilidade de se utilizar do mandado de segurança coletivo para se tutelar
direitos difusos, a exemplo do meio ambiente.
3.1. DO OBJETO
O objeto do mandado de segurança, de acordo com lição clássica de Hely
Lopes Meirelles et al, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade,
desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do
impetrante.”1871
O artigo 21, parágrafo único, da Lei 12.016/09 preceitua, por sua vez, que
os direitos protegidos pelo writ coletivo podem ser: a) coletivos stricto sensu –
“os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica
básica” ou b) individuais homogêneos – “os decorrentes de origem comum e
da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou
membros do impetrante.”
A crítica aqui recai sobre a opção do legislador em limitar
o
manejo
do mandado de segurança coletivo à tutela de direitos materiais caracterizados
como coletivos strictu sensu e/ou individuais homogêneos, excluindo,
injustificadamente, os direitos difusos. Tal escolha legislativa, a nosso ver,
1871 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de
segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 36.
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é lastimável, significando um retrocesso jurídico inaceitável.1872 Chega-se a
duvidar das intenções do legislador, que parece querer limitar tal instrumento de
hierarquia constitucional. Ademais, as outras ações coletivas (a ação popular e
ação civil pública) admitem a defesa de direitos difusos. Por que negar a tutela
destes direitos por meio do writ coletivo? Não há argumentos para se afirmar
uma contradição entre direitos difusos e o conceito de direito líquido e certo. O
direito ao meio ambiente, por exemplo, é essencialmente difuso, mas também
pode ser líquido e certo, podendo, em todos os casos, ser protegido por meio de
mandado de segurança coletivo.1873 Como exemplo, Zaneti aponta a impetração
dewrit coletivo para se evitar a licença para construção de uma obra, em orla
marítima, sem o estudo prévio de impacto ambiental (ou relatório de impacto
ambiental).1874
Tem-se assim que a exclusão dos direitos difusos da alçada do writ
coletivo é um erro gravíssimo da referida Lei, justificando, inclusive, a proposição
de uma ação direta de inconstitucionalidade que a questione, que demonstre
a sua incompatibilidade com os objetivos constitucionais de proteção a
direitos fundamentais difusos e com as demais legislações que compõem o
microssistema processual coletivo - das quais ressalta-se o Código de Defesa
do Consumidor, a dialogar1875 com a Lei 12.016/09. Assim, não há, a nosso ver,
qualquer justificativa cabível para a impossibilidade de se utilizar do mandando de
segurança coletivo para a tutela de direitos difusos, a exemplodo direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
No que toca à constitucionalidade da Lei 12.016/09 é necessário que
se mencione a ADI 4.296/DF1876, impetrada pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, em 14 de setembro de 2009, a qual, infelizmente
não questionou a constitucionalidade do art. 21, parágrafo único. Em que pese
este descuido, não há que se desmerecer a referida ADI, até porque a mesma
apontou como inconstitucionais, dentre outros dispositivos, o parágrafo 2° do
artigo 22, o qual também se relaciona à questão do objeto, prevendo, sem abrir
qualquer exceção, que, “no mandando de segurança coletivo, a liminar só poderá
ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de
direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.”
Ora, a medida liminar em mandado de segurança coletivo é de suma
importância nos casos em que exista o perigo de ineficácia do provimento
1872 Em sentido contrário, defendendo a aplicação da lei e a exclusão dos direitos difusos
por não serem compatíveis com o conceito de direito líquido e certo, cf. GRECO FILHO, op. cit.,
p. 57.
1873 Com o mesmo ponto de vista, GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 2.
ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 759.
1874
ZANETI Jr., Hermes. O “novo” mandado de segurança coletivo. Salvador: JusPodivm,
2013, p. 101
1875 Vide considerações no primeiro tópico sobre o diálogo das fontes.
1876 Disponível
em
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
asp?incidente=3755382 Acesso em: 20 mar. 2015.
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jurisdicional.1877E em questões que versem sobre o meio ambiente não é difícil
imaginar situações de extrema urgência, em que a espera de três dias ou mais
possa resultar em danos ambientais difusos irreparáveis. Portanto, concorda-se
com a OAB no sentido de que não há justificativa constitucional para a limitação
da possibilidade de concessão de medida liminar. Assim, tem-se que o artigo 22,
parágrafo 2°, está em contradição ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição (art. 5°, XXXV, CRFB), merecendo ser declarado inconstitucional.
A referida ADI ainda aguarda julgamento. De qualquer maneira, há que se
fazer uma interpretação conforme à Constituição dos dois artigos mencionados
(art. 21, parágrafo único e art. 22, §2°), a qual, sem dúvida, permitirá a inclusão
dos direitos difusos no rol do objeto do mandado de segurança coletivo, bem
como o deferimento de liminar sem audiência prévia com a autoridade coatora,
nos casos de extrema urgência.
3.2. DA LEGITIMIDADE PARA AGIR
Dentre as críticas esboçadas à Lei 12.016/09, deve-se apontar a relativa à
legitimidade para agir, disposta em desconformidade com a doutrina da favorablia
amplianda, tradicional em matéria de garantias fundamentais1878. Com efeito, o
legislador conseguiu, nesta matéria, o que parecia impossível: restringir ainda
mais o rol - não taxativo, por evidente - de legitimados a impetrar a ação do art.
5°, LXX1879, da CRFB. Desconsiderada foi também a condição de ação coletiva do
mandado de segurança coletivo, do qual se esperaria consonância dialógica com
o microssistema processual coletivo, à luz do art. 117 do Código de Defesa do
Consumidor1880.
Duma leitura literal do texto constitucional (art. 5°, LXX) se dessume
que o manejo do instituto caberia aos partidos políticos com representação
congressista (alínea a), aos sindicatos e entidade de classes, bem como às
associações (legítimos corpos sociais intermediários) constituídas a pelo menos
um ano, na defesa de seus membros. Sedimentados estão os entendimentos
jurisprudenciais no sentido de que a legitimação dos partidos políticos é ampla,
podendo recair sobre qualquer tema socialmente relevante1881; e de que a
necessidade de pré-constituição não deve ser estendida aos sindicatos1882, ou
nem mesmo às associações, se demonstrado “manifesto interesse social” ou a
“relevância do bem jurídico a ser protegido”1883.
1877
ZANETI, op. cit., p. 221.
1878
ZANETI JR., op. cit., p.33.
1879
Idem, p. 170.
1880
MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. In: Mendes, Aluísio Gonçalves de Castro (org.).
Mandado de segurança individual e coletivo: lei 12.016/2009 comentada. 2. ed. São Paulo: Revista
dos tribunais, 2014, p. 149.
1881
Cf. o RE 196184 AM.
1882
RE 370834 MS.
1883
Eis o disposto no art. 5°, §4°, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), a qual faz parte
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Mas a novíssima Lei do mandado de segurança insiste em vincular a
atuação partidária à defesa de “seus interesses legítimos relativos a seus
integrantes, ou à finalidade partidária” (art. 21); estender a limitação da préconstituição de 01 (um) ano aos sindicatos e associações de classe, mesmo
que em dissonância com o texto constitucional; não fazendo também nenhuma
menção ao disposto no art. 5°, §4°, da Lei da Ação Civil Pública, na contramão
da doutrina e jurisprudência. Mas não é só. O maior escárnio do legislador nesta
matéria foi não consignar o principal legitimado a defender direitos transindividuais
no sistema jurídico brasileiro.
Não obstante as disposições do art. 129 da CRFB, ou a posição de
legitimado a propor ação civil pública e ações abstratas de inconstitucionalidade
conferida ao Ministério Público, nenhuma remissão ao parquet foi feita pelo
legislador ao regulamentar o mandamus coletivo. De fato, ao tratar-se de “bens
de valores ambientais, cuja natureza transcende a individualidade, não há como
se negar ao Ministério Público, por conta de sua própria função institucional, que
é a defesa dos direitos coletivos e individuais indisponíveis, a atuação na tutela
processual”1884.
Ora, como haver a defesa de direitos não individuais, relativos a bens
que ultrapassam os lindes do direito subjetivo clássico (o meio ambiente, por
exemplo), sem se contar com o mais aparamentado órgão - e capacitado, por
que não dizer?! - de defesa do patrimônio público e coletivo, da ordem legal
e constitucional, ao qual foi garantido autonomia - independência do poder
executivo e de interesses puramente econômicos - e as garantias dos membros
da magistratura nacional?
3.3. DA COISA JULGADA
Quanto à coisa julgada, se nota, uma vez mais, umreducionismo do
legislador, que tratou o assunto de maneira sui generis, à revelia do microssistema
processual coletivo e do disposto nos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do
Consumidor - como se o mandado de segurança coletivo não fosse uma ação
coletiva, digna de compartilhar os institutos processuais deste regime processual
de nítido jaez social.
Pela leitura do art. 22 da Lei do writ1885 constitucional, tem-se que a coisa
julgada atingiria invariavelmente, sem se diferenciar os direitos difusos, coletivos
e individuais homogêneos, somente os membros da categoria impetrante do

do microssistema processual coletivo brasileiro.
1884 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 11. ed. São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 608. No mesmo sentido, cf. ZANETI JR., Op. Cit., p. 5, 69, 94, 184,
passim, bem como MENDES, Mandado de Segurança...cit., p. 158. Em sentido contrário, cf.
GRECO FILHO, op. cit., p. 53.
1885 In litteris: art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
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mandamus. Tratar-se-ia de coisa julgada comum, pro et contra1886, com a ressalva
de que a ação proposta sem lastro probatório documental robusto sequer
chegaria a ser julgada, sendo extinta sem resolução de mérito (CPC, 267, IV),
aproximando-se da modalidade coisa julgada secundum eventum probationis. O
legislador não se dignou a identificar, aqui, à luz do CDC, as causas a envolverem
direitos difusos à coisa julgada secundum eventum probationis, de extensão erga
omnes, permitindo a propositura da ação no caso de surgirem novos fatos (art.
103, I); ou as causas relativas à direitos coletivos em sentido estrito à coisa julgada
ultra partes, também ensejando a repropositura de ação no caso de surgimento
de lastro probatório (art. 103, II); nem muito menos as causas sobre direitos
individuais homogêneos à elogiada1887 coisa julgada erga omnes e secundum
eventum litis, a envolver todas as vítimas do dano tratado processualmente como
coletivo, com a possibilidade de rediscussão da causa em nova ação, no caso de
improcedência da demanda molecuralizada (art. 103 III).
Mas a maior atecnia do legislador - que está em falta com a coisa julgada do
processo coletivo há longas datas, talvez até força de interesses extrajurídicos1888esteja na confusão feita entre os institutos da “desistência” e da “suspensão
processual”. Certo é que o assunto se aproxima mais da litispendência do que da
coisa julgada1889. Mas deve-se lembrar do prazo decadencial de 120 (cento e vinte)
dias concedido pelo legislador para a propositura do mandado de segurança (art.
23 da Lei 12.016/09). Ao exigir que o demandante, paciente a buscar a tutela de
direito individual homogêneo, relacionado ou não ao meio ambiente, provoque
a extinção de demanda individual com o escopo de se beneficiar de eventual
procedência de mandamus coletivo (art. 22, §1°), podendo vir a decair do seu
direito de repropor a modalidade individual da ação constitucional, o texto legal
praticamente fulmina o mandado de segurança coletivo proposto para tutelar
direito individual homogêneo. Pensemos no caso de um produtor rural que impetre
mandado de segurança individual contra departamento de obras estadual, que
esteja construindo uma rodovia sem estudo de impacto ambiental, invadido a
nascente de córrego que atravessa a sua propriedade. Seria justo exigir-lhe, ao
tomar-se conhecimento de writ coletivo impetrado dias antes pela associação de
produtores rurais da região, a extinção da ação individual para fruição do eventual
êxito coletivo, impingindo-lhe o ônus inerente ao prazo decadencial previsto em
lei para se pleitear o direito líquido e certo ameaçado?
É de bom alvitre lembrar que o art. 104 do CDC, ao se defrontar com a
mesmíssima problemática, fez referência ao instituto da suspensão processual,
1886 MENDES, Mandado de Segurança...cit., p. 174.
1887 ZANETI Jr., op. cit., p. 250.
1888 É impossível, ao tratar de coisa julgada em ações coletivas, não se fazer referência ao art.
16 da Lei da ACP, que limitou os efeitos da decisão de ação coletiva aos limites da competência
da autoridade julgadora, como se os limites das lesões transindividuais sempre coincidissem
com os limites da organização judiciária nacional. Para tratar o assunto com mais profundidade,
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. (Curso de
processo civil, v.5). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 339-341.
1889 Eis um dos pontos discutidos na supracitada ADI 4.296/DF, proposta pela OAB.
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donde se infere a possibilidade de continuação da relação jurídica processual em
caso de improcedência da demanda coletiva. O texto da Lei 12.016/09 parece,
mais uma vez, não resistir a uma interpretação dialógica pro homine.
3.4. DA POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO
Sem muito espaço para desenvolver a ideia, aponta-se, além da
técnica do diálogo com os outros dispositivos do próprio sistema processual
coletivo (com ênfase para o Código de Defesa do Consumidor), como solução
interpretativa, prática e relativa à decisão e argumentação jurídica, para se
enfrentar as eventuais incoerências da Lei do Mandado de Segurança, que
venham a obstar a proteção de bens jurídicos ligados ao meio ambiente, relativas
principalmente aos institutos processuais do objeto (art. 21, parágrafo único), da
legitimidade ativa (art. 21, caput) e da coisa julgada (art. 22), de modo a garantir a
tutela jurídica sem desrespeitar a atuação do legislador - evitando-se a declaração
de inconstitucionalidade da lei, portanto-, a técnica da interpretação conforme à
constituição1890.
Trata-se de artifício de dupla natureza1891: constituindo um método
hermenêutico, se considerarmos as ações abstratas de inconstitucionalidade; ou
técnica de decisão, se a enxergarmos nas discussões de inconstitucionalidade
incidental. Trata-se de mecanismo que, desde que utilizado sem exageros1892, pode
significar uma ampliação da atuação jurisdicional, nas causas que envolvam ou não
a tutela ambiental, a partir do paradigma da presunção de constitucionalidade das
leis exaradas do parlamento.E lembremos que tal instrumento já foi contemplado
dantes pelo legislador, no art. 28 da Lei 9868/99 (Lei da ADI).
Não se pode descartar, por fim, a antecipação de tutela (CPC, art. 273)
- ou medida cautelar incidental - em ação civil pública, ação popular, ou mesmo
ação civil individual, afastando-se o art. 2º, da Lei 8437/92 em casos de extrema
urgência, o que, não obstante também possa garantir a fruição do bem da vida,
difere do mandamus coletivo por não contar com a celeridade de seu rito e pela
profundidade da cognição do juízo, oportunizando-se a produção de todo tipo de
prova necessária.
CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. O processo coletivo brasileiro é realidade inegável, tendo sofrido sensível
aprimoramento no texto constitucional de 88, com a criação de institutos como o
mandado de segurança coletivo. Trata-se de microssistema processual formado
1890 Na mesma linha, ZANETI Jr., op. cit., p. 70.
1891 LAURENTIIS, Lucas Catib de. Interpretação conforme a Constituição: conceitos, técnicas
e efeitos. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 70.
1892 Para acesso a críticas tenazes ao uso ad hoc de técnicas e princípios, cf. STRECK, Lenio
Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
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através de diálogo de coerência, a contemplar o Código de Defesa do Consumidor
e legislação extravagante.
2. A crise ambiental é característica da “sociedade de risco”, justificando novos
instrumentos para a proteção do direito ao meio ambiente, consectário da
dignidade da pessoa humana, dentre os quais destacou-se, por sua celeridade e
robustez probatória, o mandado de segurança coletivo.
3. Tem-se como erro gravíssimo da Lei 12.016/09 a exclusão dos direitos difusos
de seu objeto. Errou também o legislador ao exigir audiência com a autoridade
coatora para a concessão de liminar. Trata-se de questões que prejudicam a tutela
ambiental. A ADI 4.296/DF, proposta pela OAB e aguardando julgamento, visa
combater tal problemática.
4. Destacou-se também a legitimação para agir, que, inconstitucionalmente, não
engloba, na Lei 12.016/09, o ministério público, legitimado universal em ações
coletivas; bem como a coisa julgada, tratada como se o writ coletivo fosse ação
civil convencional, vinculando os interessados independentemente do resultado
do julgado denegatório.
5. Entre as maneiras para se adequar o writ coletivo à Constituição e ao ideal
de tutela ambiental, destacou-se a interpretação conforme, técnica de decisão e
método hermenêutico, e, subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade
dos arts. 21 e 22 da Lei, à luz do requerido na ADI 4.296/DF, não se desconsiderando
as liminares em outras ações coletivas.
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33. a atuação COMPARTILHADA Na gestão dO
CONSUMO sustentável DAS águas subterrâneas
João Hélio Ferreira Pes
Doutorando em Ciências Político-Jurídicas da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, mestre (UFSM) e professor do Curso de Direito da
UNIFRA – Santa Maria - RS

1. O CONSUMO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Os recursos hídricos subterrâneos têm grande importância como fonte
hídrica de alta qualidade para suprimento de água potável no consumo humano,
para a utilização na indústria, para exploração turística hidrotermal e para irrigação
na agricultura, entre tantas outras formas de utilização. Notadamente, a utilização
das águas subterrâneas na indústria, na agricultura e no abastecimento público,
nas últimas décadas, apresenta uma tendência de crescimento no Brasil, o
que é preocupante, haja vista o risco de degradação e o desconhecimento das
consequências de uma utilização exagerada, sem observar os parâmetros de
sustentabilidade no consumo desse importante bem ambiental.
A busca por água no subsolo ou das águas que estão logo abaixo da
superfície da Terra tem seguido a mesma lógica da exploração das águas
superficiais, com a utilização desenfreada que apresentou como consequência
a poluição avassaladora de rios, lagos e de outros reservatórios de superfície.
Nesse sentido, Maude Barlow e Tony Clarke ao abordar sobre a destruição dos
suprimentos de água doce no mundo alertam: “Estima-se que 1,5 bilhão de
pessoas (cerca de ¼ da população total do mundo) dependa agora de lençóis
freáticos para obter a água de beber”1893.
As águas subterrâneas vêm sendo atingidas por várias formas de
poluição, cada vez com maior intensidade. Entre as formas de contaminação que
atingem os aquíferos estão os cemitérios, os postos de gasolina, os agrotóxicos,
os depósitos de lixo, as usinas de açúcar, os curtumes, os frigoríficos, as
fossas sépticas e os poços rasos e profundos, que são construídos, operados e
abandonados sem tecnologia adequada1894.
Além dos problemas ambientais causados pela contaminação, os
recursos hídricos subterrâneos são passíveis de problemas que são causados
pela enorme exploração. A exploração se torna preocupante quando a extração
1893
BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro azul. São Paulo: M. Books, 2003, p. 14.
1894
PES, João Hélio Ferreira. O Mercosul e as águas: a harmonização, via Mercosul, das
normas de proteção às águas transfronteiriças do Brasil e Argentina. Santa Maria: Editora UFSM,
2005, p. 33.
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ultrapassa a recarga natural e os aquíferos sofrem depleção, o lençol freático
começa a baixar, provocando problemas como, por exemplo: poços rasos usados
para abastecimento e irrigação secam e novos poços têm que ser perfurados
a profundidade cada vez maiores. Assim, é com razão que Solange Teles da
Silva adverte: “É, portanto, necessário o controle da perfuração dos poços e da
quantidade de água retirada”1895.
Maude Barlow faz outro alerta, também preocupante, que diz respeito
a outras consequências da utilização em grande escala das águas subterrâneas:
“O bombeamento mundial da água subterrânea mais do que dobrou entre 1960
e 2000, e é responsável por aproximadamente 25% da elevação dos níveis do
mar”1896.
Aldo Rebouças em 1999 já alertava, também, que “qualquer indústria,
proprietário urbano ou rural, pode perfurar um poço em sua propriedade sem
nenhum controle federal, estadual ou municipal e, frequentemente, sem
tecnologia apropriada”1897. Passaram-se alguns anos e a situação continua
praticamente a mesma, há apenas legislações estaduais que determinam
a possibilidade de restrições à captação das águas subterrâneas por meio da
utilização de instrumentos como a outorga e o licenciamento. Permanece a
necessidade de legislações específicas face às peculiaridades de determinadas
fontes de poluição, pois são raras as leis federais que regulamentam formas
poluidoras que atingem as águas do subsolo, como, por exemplo, a Lei nº 7.802,
de 11 de julho de 19891898, que dispõe sobre agrotóxicos.
Outros problemas que são verificados com a falta de consumo sustentável
das águas subterrâneas são a elevação do preço da água tratada, a diminuição do
nível das águas superficiais e a invasão dos aquíferos por água salgada. A elevação
do preço para tornar potável a água subterrânea ocorre quando a extração excede
o reabastecimento natural, fazendo com que o bombeamento se torne mais
caro por ter que ser efetuado profundidades maiores. Quanto à diminuição do
nível das águas superficiais, isso é possível ocorrer com a exploração exagerada,
porque a água subterrânea é a principal fonte que fornece água para riachos, rios
e lagos. Já a invasão dos aquíferos por águas salgadas ocorre em áreas litorâneas
quando as águas do mar invadem aquíferos esvaziados.
Assim, é inegável que o uso das águas subterrâneas para o consumo
humano, industrial ou agrícola deve observar o princípio da sustentabilidade
ambiental. Não há como garantir, para um futuro próximo, uma segurança hídrica
adequada se não for observado um consumo sustentável, em que a extração de
1895 SILVA, Solange Teles da. Aspectos Jurídicos das Águas Subterrâneas. In: Revista de
Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 177.
1896 BARLOW, Maude. Água: futuro azul. São Paulo: M. Books, 2013, p. 23.
1897 REBOUÇAS, Aldo da Cunha. Águas subterrâneas. In: BRAGA, Benedito; REBOUÇAS,
Aldo da C. e TUNDISI, José Galizia (Org. e Coord.). Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso
e conservação. São Paulo: Escrituras Editora, 1999, p. 145.
1898 BRASIL. Lei n. 7.802/89. Lei que dispõe sobre agrotóxicos. Disponível em <https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm>. Acesso em 29 mar. 2015.
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recursos hídricos subterrâneos seja compatível com o reabastecimento natural
dos reservatórios localizados no subsolo. O princípio da sustentabilidade ou do
desenvolvimento sustentável, é caracterizado como um dos mais relevantes
princípios do Direito Ambiental.
No Brasil, esse princípio é inserido expressamente na Lei 6.938/19811899,
que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo estabelecido
no seu artigo 4º, inciso I, que, dentre os objetivos da política nacional de meio
ambiente, está a: “compatibilização do desenvolvimento econômico-social com
a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”.
Na Constituição Federal de 19881900, o princípio do desenvolvimento
sustentável está expresso no Capitulo do Meio Ambiente, caput do Art. 2251901 e
no Capitulo da Ordem Econômica, art. 170, inciso VI1902.
Assim, como facilmente pode ser observado, a ideia de sustentabilidade
não tem como objetivo impedir o desenvolvimento econômico, no entanto, tal
desenvolvimento deve estar condicionado à observação das normas (regras e
princípios) que tenham como finalidade a preservação dos bens ambientais ou,
no mínimo, a diminuição considerável dos impactos sobre o meio ambiente.
Quanto ao significado do princípio do desenvolvimento sustentável, clara
é a lição de Celso Antônio Pacheco Fiorillo1903:
Devemos lembrar que a ideia principal é assegurar existência
digna, através de uma vida com qualidade. Com isso, o princípio
não objetiva impedir o desenvolvimento econômico. Sabemos
que a atividade econômica, na maioria das vezes, representa
alguma degradação ambiental. Todavia, o que se procura é
minimizá-la, pois pensar de forma contrária significaria dizer
que nenhuma indústria que venha a deteriorar o meio ambiente
poderá ser instalada, e não é essa a concepção apreendida
do texto. O correto é que as atividades sejam desenvolvidas
lançando-se mão dos instrumentos existentes adequados para a

1899 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em 26
abr 2013.
1900 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 26 abr 2013.
1901
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.
1902 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 170. A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) VI - defesa
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
1903 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 91.
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menor degradação possível.

Portanto, observar o princípio da sustentabilidade ambiental ou do
desenvolvimento sustentável na exploração e consumo das águas subterrâneas
pressupõe a utilização desses recursos de forma adequada observando a
capacidade de reabastecimento natural dos reservatórios subterrâneos. A
outorga para perfuração de poços artesianos e a quantidade de água a ser
extraída deve estar condicionada à análise técnica da viabilidade ambiental, ou
seja, é necessário um consumo sustentável. O consumo sustentável das águas
subterrâneas também é uma exigência dos preceitos constitucionais e de ordem
moral, notadamente do compromisso que se tem com o suprimento de água
potável para as futuras gerações.
2. A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
No Brasil os recursos hídricos subterrâneos recebem um tratamento
jurídico incipiente, inexpressivo, por vezes, contraditório e, sem dúvidas,
insuficiente para proteger um bem de tamanha importância. A constituição
Federal de 1988 refere-se às águas subterrâneas no art. 26, inc. I, para afirmar que
elas se incluem entre os bens dos Estados: “Art. 26. Incluem-se entre os bens
dos Estados: I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e
em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da
União” 1904.
No plano infraconstitucional a Lei 9.433, de 08 de janeiro de 19971905,
que institui a política nacional dos recursos hídricos, está voltada para as águas
superficiais e faz breve referência às águas subterrâneas nos artigos 12, inciso
II, e 49, inciso V1906, para prever a outorga de direitos de uso de recursos hídricos
subterrâneos e considerar infração o seu uso sem autorização.
O Código de Águas (Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 19341907),
nos artigos 96 a 101, fazia referências às águas subterrâneas, mas apenas para
proteger os conflitos de vizinhança. Além disso, o art. 96 foi revogado pela Lei nº
9.433/97 (Lei de Recursos Hídricos) ao caracterizar a água como bem público de
uso comum e ao impossibilitar a apropriação das águas subterrâneas, passando
a ser possível usá-las se houver outorga do órgão público (conforme art. 12,
1904 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 25 mar. 2015.
1905 BRASIL. Lei n. 9.433/97. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.
htm>. Acesso em 25 mar. 2015.
1906 BRASIL. Lei n. 9.433/97. Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos
dos seguintes usos de recursos hídricos: I – (...); II - extração de água de aquífero subterrâneo
para consumo final ou insumo de processo produtivo; (...).Art. 49. Constitui infração das normas
de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos: I (...); V - perfurar poços para
extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização.
1907 BRASIL. Decreto n. 24.643/34. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/d24643.htm>. Acesso em 25 mar. 2015.
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inciso II, da Lei 9.433/97).
No que respeita ao domínio das águas e à competência para legislar
sobre elas, José Afonso da Silva afirma que: “não é muito coerente atribuir aos
Estados o domínio de águas superficiais e subterrâneas, (...), sem lhes reconhecer
a competência para legislar, ainda que fosse suplementarmente sobre águas”
1908
.
Outro autor que, também, critica a disciplina constitucional do domínio
hídrico é Cid Tomanik Pompeu. Relata o jurista que desde 1984 vários seminários
e congressos foram realizados no Brasil, por entidades públicas e privadas ligadas
ao setor hídrico, que concluíram pela necessidade de aperfeiçoar, na Constituição,
o domínio e a competência normativa sobre recursos hídricos, no sentido de que
fosse devolvida aos Estados a competência para legislar sobre águas, supletiva
e complementarmente à legislação federal. Por fim, informa que: “No entanto,
todas as proposições encaminhadas à Assembléia Nacional Constituinte foram
rejeitadas”1909.
Ana Claudia Bento Graf relata, também, que dentre as propostas
apresentadas, havia a que objetivava incluir, dentre os bens da União, as águas
subterrâneas “cujos depósitos naturais estivessem subjacentes a mais de um
Estado e, dentre os bens dos Estados, as correntes que neles tivessem nascente
e foz e as águas subterrâneas cujos depósitos naturais estivessem subjacentes
exclusivamente aos respectivos territórios” 1910.
A autora, ainda, sugere, considerando a atual disposição constitucional
que prevê as águas subterrâneas como bens de domínio dos Estados, a celebração
de acordos interestaduais para regular o uso comum das águas subterrâneas, tal
como é feito na Europa, entre países.
Essa mesma sugestão foi efetuada pelo Secretário de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente, Raymundo Jose Santos Garrido, afirmando
quanto às águas subterrâneas que: “a Constituição Federal lhes definiu como de
domínio dos estados. Trata-se de relevante disposição constitucional, uma vez
que sugere aos estados a necessidade de se articularem em casos de formações
hídricas subjacentes a mais de uma unidade federada” 1911.
Édis Milaré, referindo-se ao domínio das águas na Constituição de 1988,
comenta os artigos 20, inciso III e 26, inciso I, sobre as águas subterrâneas,
1908 SILVA, Jose Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. São Paulo: Malheiros,
1995, p. 86-87.
1909 POMPEU, Cid Tomanik. Recursos hídricos na Constituição de 1988. Revista de Direito
Administrativo, n. 186, out/dez/91, p.11-13.
1910
GRAF, Ana Claudia Bento. Água, bem mais precioso do milênio: o papel dos estados.
Revista CEJ/Conselho da Justiça Federal. Brasília, n. 12, ano IV, p. 30-39, set/dez. 2000, p.35.
1911
GARRIDO, Raymundo Jose Santos. in BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Publicação
elaborada pela Secretária de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, artigo: “estágio
atual dos aspectos institucionais da gestão de recursos hídricos no Brasil”, assinado pelo Secretário
de Recursos Hídricos em 05.11.1999, p. 4.-12.
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concluindo que: “em suma, são da União as águas interiores superficiais que não
se contenham no território de um Estado. As águas subterrâneas são sempre
estaduais, independentemente da extensão do aquífero” 1912.
A partir dessa definição constitucional os estados editaram legislações
sobre águas subterrâneas. No estado de São Paulo, primeiro Estado a editar uma
lei de recursos hídricos, a Lei Estadual 7.663, de 31.12.1991, no art. 9º, exige-se
a concessão de outorga para a implantação de qualquer empreendimento que
demande a utilização de recursos hídricos. No art. 11, inc. V, do referido diploma
legal a perfuração de poços profundos, sem autorização, para extração de água
subterrânea constitui infração administrativa. No Ceará é feita idêntica exigência
no art. 4º da Lei Estadual 11.996, de 24.07.1992 e o art. 5º, inc. V, classifica como
infração administrativa a abertura de poços sem a devida autorização.
O Estado do Rio Grande do Sul, também, foi um dos primeiros estados
a legislar sobre águas subterrâneas, pois no ano de 1994 instituiu o Sistema
Estadual de Recursos Hídricos por meio da Lei Estadual nº 10.350, de 30 de
dezembro de 19941913.
Portanto, o domínio das águas subterrâneas é estadual, o que é
preocupante, considerando que há recursos hídricos subterrâneos que estão
localizados sob o território de mais de um Estado e, em alguns casos, em mais
de um país, como é o caso de aquíferos que estão localizados em regiões que
abrangem o território brasileiro e de outros países fronteiriços.
O próximo tópico apresenta, de forma sucinta, uma análise das normas
jurídicas do Rio Grande do Sul e a sua eficácia na proteção às águas subterrâneas,
visando demonstrar que é ineficaz a atuação dos estados no controle da exploração
e do consumo sustentável das águas subterrâneas, para no último tópico abordar
sobre a necessária atuação compartilhada.
3. A INEFICÁCIA DA ATUAÇÃO DOS ESTADOS NA GESTÃO DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS: Caso Rio Grande do Sul
A Constituição Estadual de 1989 do Rio Grande do Sul estabelece no
art. 171 os princípios de gestão das águas de seu domínio, tais como: gestão
das águas através de um Sistema Estadual de Recursos Hídricos; adoção
da bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e intervenção;
estabelecimento da outorga e tarifação dos recursos hídricos e; reversão, para a
respectiva bacia de arrecadação, da receita, devendo os recursos financeiros ser
aplicados na própria gestão das águas da bacia.
Regulamentando a Constituição Estadual de 1989, a Lei nº 10.350, de 30
de dezembro de 1994, Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, prevendo
1912
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2. ed. Ver.
atual. e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.388.
1913
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Secretaria do Meio Ambiente. Legislação de
Recursos Hídricos. 2002, p.17-31.

722

723

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

no art. 29 que dependerá da outorga do uso da água qualquer empreendimento
ou atividade que altere as condições quantitativas e qualitativas, ou ambas, das
águas superficiais ou subterrâneas, observando o Plano Estadual de Recursos
Hídricos e os planos de Bacia Hidrográfica.
A regulamentação da outorga foi efetuada pelo Decreto Estadual nº
37.033, de 21 de novembro de 1996, prevendo que as águas de domínio do
Estado do Rio Grande do Sul, superficiais e subterrâneas, somente poderão ser
objeto de uso após outorga pelo Departamento de Recursos Hídricos e pela
Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM.
A lei 11.520, de 03 de agosto de 2000, institui o Código Estadual do Meio
Ambiente do Rio Grande do Sul preceituando no art. 121 que o gerenciamento
das águas pelo Poder Público Estadual deve ter como finalidade a observância
de alguns preceitos como a proteção das águas subterrâneas contra ações que
possam comprometer seu uso sustentável e a utilização racional dessas águas
assegurando o prioritário abastecimento das populações humanas.
Notadamente, um dos instrumentos para o gerenciamento dos recursos
hídricos previstos no Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul
é o da outorga, referido nos artigos 122 e 123. Para as águas subterrâneas há
previsão de que os órgãos competentes são obrigados a observar, nos processos
de outorga e licenciamento de utilizações de águas, a manutenção de níveis
históricos médios para a manutenção da vida aquática e o abastecimento público.
No Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul,
especificamente quanto às águas subterrâneas, há a seguinte previsão no art.
134: “Incumbe ao Poder Público manter programas permanentes de proteção das
águas subterrâneas, visando ao seu aproveitamento sustentável, e a privilegiar
a adoção de medidas preventivas em todas as situações de ameaça potencial a
sua qualidade”.
Além disso, o Decreto Estadual nº 42.047, de 26 de dezembro de 2002,
que regulamenta disposições da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994,
com relação ao gerenciamento e à conservação das águas subterrâneas e dos
aqüíferos no Estado do Rio Grande do Sul, prevê no artigo 161914 que as obras
destinadas à captação de águas subterrâneas dependerão de autorização prévia
para sua execução.
Já a outorga para o uso das águas subterrâneas está regulamentada,
também, no artigo 181915 do Decreto nº 42.047/02, ficando estipulado que caberá
ao Departamento de Recursos Hídricos - DRH e à Fundação Estadual de Proteção
1914 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 42.047/02. Art. 16. As obras destinadas
à captação de águas subterrâneas e sua operação dependerão de autorização prévia para sua
execução e os usuários deverão apresentar a documentação definida em portaria específica.
1915 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 42.047/02. Art. 18 - O uso das águas
subterrâneas estaduais são passíveis de outorga nos termos do Decreto nº 37.033/96, a qual
deverá ser emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos - DRH e pela Fundação Estadual de
Proteção Ambiental - FEPAM.
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Ambiental - FEPAM o encargo de emitir as outorgas. No entanto, as captações
de águas subterrâneas consideradas insignificantes, ou seja, com vazão média
mensal de até dois metros cúbicos por dia ou com a finalidade de uso de caráter
individual e para a satisfação das necessidades básicas da vida, são dispensadas
da outorga, no entanto ficam sujeitas ao cadastramento e à fiscalização do DRH
e FEPAM, bem como pelos demais órgãos responsáveis pela defesa da saúde
pública, tudo conforme artigo 19 e §§ do mesmo decreto.
O cadastramento de poços e outras captações de águas subterrâneas
é atribuição do Departamento de Recursos Hídricos - DRH, sendo obrigatório
tal procedimento para todo aquele que efetuar captação ou abertura de poços,
conforme prevê o artigo 20 do Decreto nº 42.047/02 que estipula, ainda, no seu
§2º que as captações já existentes deverão ser cadastradas e regularizadas1916.
O Departamento de Recursos Hídricos - DRH da Secretaria Estadual
do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, informa1917 que a média anual de
Autorizações Prévias que permitem a perfuração de novos poços artesianos é
de setecentos e quarenta e seis (746) autorização prévias, enquanto que são
cadastradas anualmente Cento e oitenta e dois (182) Regularizações de poços
que já estavam construídos.

O §4 do art. 1341918 da Lei 11.520, de 03 de agosto de 2000, que institui
o Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, prevê que toda
pessoa que efetuar perfurações de poços que atinjam águas subterrâneas devem
estar cadastradas junto aos órgãos competentes, no entanto, estão cadastradas
junto ao Departamento de Recursos Hídricos, habilitadas até junho de 2015,
apenas trinta e cinco (35) pessoas jurídicas ou físicas que atuam nas atividades
de perfurações de poços1919, sendo que em busca realizada junto às páginas na
internet que anunciam as empresas que atuam no ramo de perfurações de poços
1916 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 42.047/02. Art. 20 - Todo aquele que
construir obra de captação de águas subterrâneas, no território do Estado, deverá cadastrá-la no
DRH,(...)§2º - As captações existentes deverão ser cadastradas e regularizadas(...).
1917 Informações prestadas via Internet atendendo solicitações efetuadas.
1918 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Lei 11.520/ 2000. Art. 134. (...) § 4º - Toda a pessoa
jurídica pública ou privada, ou física, que perfurar poço profundo no território estadual, deverá
providenciar seu cadastramento junto aos órgãos competentes, (...).
1919 Empresas cadastradas para perfuração de poços habilitadas até junho de 2015. Disponível
em <http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=437&cod_conteudo=7991>. Acesso
em 28 mar. 2015.
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artesianos foram encontradas oitenta e uma (81) empresas perfuradoras desses
poços1920.
Em entrevistas realizadas com os responsáveis por algumas empresas
perfuradoras de poços no Rio Grande do Sul verificou-se que para perfurar um
poço é necessário de dois (2) a dez (10) dias de trabalho, variação que depende
do tipo de solo e da profundidade necessária para encontrar água. Algumas
dessas empresas que estão entre àquelas não cadastradas no Departamento de
Recursos Hídricos, portanto, perfurando poços sem a devida outorga, informaram
que perfuram em média quarenta (40) poços por ano. Assim, fica evidenciado
que as oitenta e uma (81) empresas que atuam nesse ramo e divulgam seus
serviços na internet perfuram em torno de três mil e duzentos(3.200) poços
por ano no Rio Grande do Sul, número esse expressivamente superior aos
setecentos e quarenta e seis (746) poços, da média anual, autorizados pelo
Departamento de Recursos Hídricos às trinta e cinco (35) empresas cadastradas
no órgão outorgador.

No tocante às penalidades que o órgão competente pode e deve aplicar às
irregularidades, o artigo 38 do Decreto nº 42.047/02 combinado com o artigo 361921
da Lei nº 10.350/94, do Estado do Rio Grande do Sul, da mesma forma como o artigo
50 da Lei Federal n. 9.433/971922, há previsão das sanções de advertência, multa e
embargo para infrações de perfuração ou utilização de poços artesianos sem a devida
outorga. No entanto, esses dispositivos não estão sendo devidamente utilizados para
os fins específicos. Os recursos hídricos subterrâneos, ao ser considerado de domínio
dos Estados, estão à mercê da fiscalização desses entes federados. No Rio Grande do
Sul, concretamente, está apenas definido que os órgãos oficiais registram pessoas e
1920 Empresas que anunciam serviços de perfuração de poços no site GUIAMAIS.
COM. Disponível em <http://www.guiamais.com.br/busca/pocos+artesianos+construtoresrio+grande+do+sul>. Acesso em 28 mar. 2015. Empresas que anunciam no site PERFURADORES.
COM.BR. Disponível em <http://www.perfuradores.com.br/index.php?CAT=pocosagua&SPG=e
mpresas&SBPG=perfuradores&SB_PERF=rs>. Acesso em 29 mar. 2015.
1921 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 10.350/94. Art. 36. Sem prejuízo das
sanções civis e penais (...) as infrações acarretarão a aplicação das seguintes penalidades: I –
advertência(...); II – multa (...); III – intervenção administrativa(...); IV – embargo definitivo.
1922 BRASIL. Lei n. 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. 1. da lei n. 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a lei n. 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos –
SRH do Ministério do Meio Ambiente – MMA, 2 ed. rev. Atual., 1999.
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empresas perfuradoras de poços, autorizando as perfurações, sem fiscalização atuante.
A fiscalização é feita, de forma modesta, pela Patrulha Ambiental da Brigada Militar que
somente age, por força de convênios entre os órgãos estaduais, quando há denúncias
de infrações.

Portanto, pela constatação exposta, após análise da legislação vigente
e dos dados empíricos, fica evidente que os instrumentos jurídicos de proteção
aos recursos hídricos subterrâneos no Rio Grande do Sul são ineficazes.
Falta efetividade na aplicação dos preceitos jurídicos. É necessária e urgente
uma fiscalização rigorosa do cumprimento dos dispositivos legais existentes
e, sobretudo, novas formas de exercer o poder de polícia dos demais entes
federados, principalmente, do município que tem a competência para atuar sobre
assuntos de interesse local. É necessário, também, instigar a participação cidadã
para que todos possam exercer a cidadania ambiental num ambiente de atuação
compartilhada.
4. A NECESSÁRIA ATUAÇÃO COMPARTILHADA NA GESTÃO DO
CONSUMO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
A Constituição de 1988, adotando regime federativo, com a participação
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabeleceu regras de repartição
de competências legislativas e executivas aos entes federados.
A competência legislativa sobre águas é exercida privativamente pela
União, conforme determinado pelo artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal.
O parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal prevê a possibilidade
de que lei complementar possa autorizar os Estados a legislar sobre questões
específicas relacionadas neste artigo.
Independente de lei complementar que autorize os Estados ou o Distrito
Federal a legislar sobre águas, no art. 24 da Constituição Federal há várias
matérias que estão profundamente relacionadas com os recursos hídricos, cuja
competência para legislar é concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a
União, conforme previsto nos incisos VI e VIII desse artigo1923.
Os municípios, apesar de não terem sido contemplados no art. 24, detêm
competência para legislar sobre as matérias lá arroladas, desde que observadas
as condições estabelecidas pela própria Constituição: tratar-se de assuntos de
interesse local e respeitar o disposto nas legislações estadual e federal.
Quanto à competência material ou executiva relacionada à água, foram
estipuladas à União algumas atribuições no art. 21 da Constituição Federal. Um

1923 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre: ...VI – Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição; VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
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dos dispositivos desse artigo é o inciso XIX1924 que foi regulamentado somente
em 1997 por meio da Lei 9.433, de 08.01.1997, que institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
A competência para controlar, fiscalizar, enfim praticar atos de gestão
relacionados aos recursos hídricos, é definida como uma atribuição comum a
todos os entes federativos no art. 23, incisos VI e XI da Constituição Federal1925.
No entanto, tratando-se de recursos hídricos subterrâneos, por força da
dominialidade estadual, prevista no art. 26 da Constituição Federal, a outorga
para uso dessas águas tem sido competência exclusiva dos Estados. Assim, o
consumo de água subterrânea por meio de poços artesianos tem sido controlado
apenas pelos órgãos estaduais.
Nada impede que mudanças sejam efetuadas para aprimorar a gestão
dos recursos hídricos subterrâneos. Não há necessidade de alterar a Constituição
Federal quanto a dominialidade estadual das águas subterrâneas, como já se
tentou por meio de Projetos de Emenda à Constituição. Basta utilizar alguns
instrumentos previstos na Lei Complementar nº 1401926, de 08 de dezembro
de 2011, que regulamentou alguns dispositivos da competência administrativa
comum. Essa norma foi elaborada com o objetivo de regulamentar o artigo 23, da
Constituição Federal, e fixar normas para a cooperação entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção ambiental. Portanto, as
regras e os princípios dessa Lei Complementar podem ser aplicados na gestão
compartilhada do consumo sustentável das águas subterrâneas.
É evidente que, para exercitar a gestão compartilhada, existe a necessidade
de que sejam elaborados normas e regulamentos, portanto, cabe sem dúvida,
uma produção legislativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios sobre
águas subterrâneas, desde que não contrarie alguns dispositivos previstos na Lei
Complementar nº 140/2011.
Nesse mesmo sentido, Édis Milaré entende que está implícita a
competência legislativa do município:
Se a Constituição conferiu-lhe poder para “proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” –
competência administrativa - é óbvio que para cumprir tal missão
1924 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 21. Compete à União: ... XIX - instituir sistema
nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu
uso.
1925 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 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...XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.
1926 BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm>. Acesso em 03 abr. 2015.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

há que poder legislar sobre a matéria. Acrescente-se, ademais,
que a Constituição Federal, entre as inúmeras competências
conferidas aos Municípios, entregou-lhes a de, em seu território,
legislar supletivamente à União e aos Estados sobre proteção do
meio ambiente.1927

Portanto, a competência administrativa do art. 23 está inserida dentro
de um contexto que estabelece os entes federativos, seus bens e um complexo
sistema de distribuição de competência. Diante de cada caso concreto, deve-se
encontrar o ente responsável pela execução de medidas preventivas e corretivas,
observando o seguinte caminho: a União tem atribuições de combater a poluição
e demais condutas lesivas ao meio ambiente envolvendo o País e uma nação
vizinha ou mais de um estado federado, além daquelas que atinjam seus bens,
nesse sentido é o Programa Nacional de Águas Subterrâneas1928; os estados,
de igual modo, têm atribuições de controle da atividade poluidora abrangendo
dois ou mais municípios dentro do seu território, além do controle de qualquer
atividade efetiva ou potencialmente poluidora em quaisquer de seus bens; os
municípios são responsáveis pelas matérias onde predomina o interesse local e
que não extrapolem os limites geográficos de seu território.
Assim, considerando que há uma cultura de furar poços, e muitos deles
são feitos sem a observância das normas técnicas necessárias para evitar a
contaminação das águas subterrâneas, é preciso que haja gerenciamento rígido,
controle e fiscalização rigorosa não só do ente federativo Estado, mas de todos
os órgãos ambientais vinculados aos Municípios e à União, sem esquecer da
fiscalização cidadã.
Nesse sentido, a Lei Complementar nº 140/2011, nos artigos 151929, 161930
e 17, estabelece algumas regras de ação administrativa subsidiária que sinalizam
ser possível uma atuação compartilhada entre os entes federados na gestão do
consumo sustentável das águas subterrâneas. O caput e o § 2º do artigo 171931,
1927 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 264.
1928 Programa Nacional de Águas Subterrâneas. Disponível em < Programa Nacional de
Águas Subterrâneas>. Acesso em 02 abr. 2015.
1929 BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Art. 15. Os entes
federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na
autorização ambiental, nas seguintes hipóteses: I...II...III.(...).
1930 BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Art. 16. A ação
administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico,
administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Parágrafo único. A
ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição nos termos
desta Lei Complementar.
1931 BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Art. 17. Compete ao
órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento
ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração
de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou
autorizada. (...) § 2o Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental,
o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer
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dispõem que compete ao órgão responsável pela autorização lavrar o auto de
infração ambiental e instaurar processo administrativo, sendo que nos casos de
risco ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental o ente federativo que
tomar conhecimento do fato deverá tomar medidas para evitar, comunicando de
imediato ao órgão competente. O § 3º do artigo 171932 estipula que nada impede
a fiscalização por qualquer um dos entes federativos.
No Brasil a responsabilidade pelo uso e pela ocupação do solo é municipal,
por isso, a importância da fiscalização das perfurações de poços artesianos pelos
governos locais como fundamento para a preservação do subsolo, reforçando
que é nos municípios que os poços são perfurados. Indubitavelmente, normas
municipais de controle, com previsão de rigidez na fiscalização, poderão evitar a
continuidade do descaso com os recursos hídricos subterrâneos, principalmente
quanto à exploração desses recursos por meio de poços artesianos.
A atuação compartilhada na gestão do consumo sustentável das águas
subterrâneas ainda pode contar com a participação de qualquer pessoa, no
exercício de uma verdadeira cidadania ambiental, que ao constatar infração
ambiental decorrente de atividades vinculadas ao uso de recursos hídricos
subterrâneos, como a perfuração de poços artesianos sem a outorga (autorização
do órgão estadual), pode fazer representação junto ao órgão fiscalizador, conforme
prevê o §1º do artigo 171933.
Além das normas (regras e princípios) de atuação subsidiária, a Lei
Complementar nº 140/2011, no artigo 4º, prevê alguns instrumentos de cooperação
para os entes federativos, que podem viabilizar uma gestão compartilhada,
destacando-se entre esses instrumentos o das Comissões Tripartites, com a
previsão de que a Comissão Tripartite Nacional, conforme o disposto no do §
2o, “será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo
de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes
federativos”. Por fim, para viabilizar a forma da possível gestão compartilhada
o art. 5o da Lei Complementar nº 140/2011, dispõe que “o ente federativo
poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ele
atribuídas...”.
cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências
cabíveis.
1932 BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Art. 17. (...)§ 3o O disposto
no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de
fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente
poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo
o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou
autorização a que se refere o caput.
1933 BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Art. 17, § 1o : Qualquer
pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento
ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode
dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de
polícia.
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Dessa forma, a gestão compartilhada pode ser estruturada a partir da
discussão realizada nas Comissões Tripartites, com posterior instigação e fomento
dessas comissões no sentido de efetivamente ocorrer o controle compartilhado
do uso e consumo das águas subterrâneas.
Portanto, a gestão compartilhada do consumo sustentável dos recursos
hídricos subterrâneos deve ser implementada pelos entes federativos, União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, sem descurar da participação cidadã, com
o objetivo claro de usar esses recursos de forma planejada, respeitando as leis
da natureza quanto ao reabastecimento natural dos reservatórios subterrâneos,
protegendo esses bens ambientais para viabilizar a manutenção de todas as
formas de vida, do hoje e do amanha.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. As águas subterrâneas estão sendo exploradas intensamente, da
mesma forma como ocorreu com as águas superficiais, sem um planejamento
adequado de proteção, o que é preocupante, considerando o risco de degradação
e o desconhecimento das consequências de uma utilização em grande escala.
5.2. É necessário implementar o consumo sustentável das águas
subterrâneas, tendo como pressuposto a adoção do principio da sustentabilidade
ambiental, com a utilização desses recursos de forma planejada, observando a
capacidade de reabastecimento natural dos reservatórios subterrâneos.
5.3. No Brasil os recursos hídricos subterrâneos são de domínio
dos Estados. Somente com a atuação dos órgãos estaduais é impossível,
inegavelmente, ter-se proteção compatível com a importância das águas
subterrâneas.
5.4. A ineficácia da atuação dos Estados na proteção às águas subterrâneas
pode ser observada a partir do caso Rio Grande do Sul, em que a atuação e
os instrumentos jurídicos desse Estado são ineficazes na proteção a esse bem
ambiental, quanto à exploração desses recursos por meio de poços artesianos.
5.5. A atuação compartilhada entre Estados, União, Municípios e
cidadãos, na gestão do consumo sustentável das águas subterrâneas deve ser
implementada, objetivando evitar a continuidade do descaso com esses recursos
hídricos fundamentais.
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34. GREENWASHING: A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRAVESTIDA DE TÁTICA MERCANTIL
JOSÉ CARLOS LOUREIRO DA SILVA
Doutorando em Direito Ambiental Internacional na UniSantos. Bolsista da
Capes. Membro do Grupo de Pesquisa Tutela Judicial do Meio Ambiente,
coordenado pela Drª Norma Padilha.
JULIANA GERENT
Doutoranda em Direito Ambiental Internacional na UniSantos. Bolsista
da Capes. Membro do Grupo de Pesquisa Governança Global e Regimes
Internacionais, coordenado pelo Dr. Alcindo Gonçalves.

Introdução
Na sociedade de consumo na qual vivemos o indivíduo precisa exibir
algum poder de compra para se sentir integrado ao meio em que se encontra.
Necessário se faz consumir mais e mais com a finalidade de adquirir status e exibir
felicidade. E a influência da publicidade, sobre o ato de comprar, é determinante
na vontade das pessoas, motivo pelo qual restou evidente a necessidade da
sua regulamentação. Com a evidente degradação do meio ambiente global, a
sustentabilidade se tornou preocupação coletiva e muitos produtores vêm se
utilizando dessa temática para fazer publicidade das suas empresas, produtos
e serviços como ambientalmente responsáveis. Ocorre que, muitas vezes,
as afirmações que divulgam carecem de embasamento científico e, noutras,
se revelam intencionalmente enganosas, tendo, quem a veicula, tão somente
o intuito de vender, aparentando ser ecologicamente correto. Trata-se do
denominado greenwashing, razão de ser deste artigo.

1. Contextualização da Sociedade de Consumo
São vários os marcos que encontramos na história acerca dos Direitos
do Consumidor, quando eles ainda nem tinham este nome e nem mesmo eram
concebidos como uma categoria jurídica distinta. Na Idade Antiga já havia menção
ao direito consumerista no Código de Hamurabi, que teve origem na Babilônia,
em 2300 a.C. De acordo com a sua Lei 233, o cirurgião que operasse alguém
com bisturi de bronze e lhe causasse a morte por imperícia tinha a obrigação
de indenizar a família do morto e, além disso, era condenado à morte.1934 No
1934 SILVA, Fabiana Barcelos da. Considerações históricas das relações aquisitivas
referente (sic) ao comércio cibernético sob a ótica do consumidor. Âmbito Jurídico, Rio
Grande, 67, 01/08/2009. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_
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Egito antigo, na Mesopotâmia e na Índia do século XVIII a.C., também havia
normas de proteção ao consumidor no código de Massú, que previa pena
de multa e obrigação de ressarcimento dos danos aos que adulterassem
bens ou entregassem coisa diversa daquela acordada no contrato. No Direito
Romano Clássico, o vendedor era responsabilizado pelos vícios da coisa, salvo
se estes fossem por ele desconhecidos. Porém, no Período de Justiniano, a
responsabilidade era atribuída ao vendedor, mesmo que este não conhecesse
o defeito. As ações redibitórias e quanti minoris eram instrumentos que, com
amparo na boa-fé do consumidor, possibilitavam o ressarcimento deste que
houvesse vícios ocultos na coisa negociada. Caso o vendedor tivesse ciência do
vício, teria que devolver o que recebeu em dobro. Na França, em 1481, aquele
que vendesse manteiga com pedra no seu interior para aumentar o peso, ou leite
com água para aumentar o volume, o rei Luiz XI mandava aplicar-lhe a pena de
banho escaldante.1935
Foi a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra na metade do século
XVII, o grande marco do direito consumerista. Com ela a produção de bens deixa
de ser artesanal passando a ser mecanizada. Com isso o volume de produtos
aumenta extraordinariamente e as populações têm maior acesso aos bens, pois
os preços ficam acessíveis.
Antes da Revolução Industrial, a atividade de produzir era feita
pelos artesãos, os quais, muitas vezes, eram proprietários da matéria-prima e
comercializavam o produto final do seu trabalho manual. Depois da dita Revolução,
os trabalhadores não eram mais os “donos” do processo. Eles passaram a
trabalhar para um patrão como empregados. A matéria-prima e o produto final
não lhes pertenciam mais. Esses trabalhadores manuseavam máquinas que eram
do empresário, dono dos mecanismos de produção e para quem se destinava o
lucro.
Em decorrência desse movimento a produção perdeu a sua característica
pessoal e o intercâmbio comercial adquiriu dimensões despersonalizadas, pois
ocorreu o surgimento de outros intermediários entre a produção e o consumo.
A explosão demográfica dos grandes centros urbanos, a modernização industrial
e a concentração de renda foram fatores que propiciaram o crescimento da
procura por produtos e serviços, dando origem ao consumo e contratos em
massa. Surge, então, a visão dos consumidores como coletividade.1936 Acerca do
assunto Cláudia Lima Marques assim se manifesta:
Antes este sujeito de direitos era identificado com outros
nomes, como “contratante”, como “cliente”, como “comprador”,
link=revista_artigos_leitura &artigo_id=6323>. Acesso em 03.03.2015.
1935 PEDRON, Flávio Barbosa Quinaud; CAFFARATE, Viviane Machado. Evolução histórica do
Direito do Consumidor. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 41, maio 2000. Disponível em: <http://
jus.com.br/artigos/687/evolucao-historica-do-direito-do-consumidor >. Acesso em: 26.02.2015.
1936 PEREIRA, André Aldo. O conceito de consumidor relativo à pessoa jurídica conforme o
art. 2º do CDC. 60 f. Monografia, UFSC: 2009, f. 16. Disponível em: <http://www.buscalegis.ufsc.
br/revistas/files/journals/2/articles/33737/public/33737-43960-1-PB.pdf>. Acesso em: 07.03.2015
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como aquele que é transportado, o mutuário, quem contrata
um serviço, o “terceiro” beneficiário de um seguro, enfim,
o contratante ou terceiro-vítima do fato de um produto ou de
um serviço. E por trás dessas denominações neutras, que
indicavam quase sempre uma visão individual de seus direitos,
raramente era destacado o possível aspecto coletivo ou de grupo
social com os mesmos problemas e dificuldades (interesses
metaindividuais). Destacava-se, assim, a posição momentânea e
relacional deste agente econômico, naquela relação jurídica (na
relação contratual ou delitual específica), não na sua posição na
sociedade (ou seu status) e como membro de um grupo com
interesses semelhantes (interesses individuais homogêneos,
coletivos e difusos).1937

E com o gradativo aumento da produção, o fornecedor precisava dar
escoamento aos bens que fabricava, daí a necessidade de incutir na mente do
consumidor que ele estava precisando de objetos que nunca sentira necessidade
de adquirir na sua vida cotidiana. Criou-se, assim, o que Thierry Bourgoignie,
da Faculdade de Direito da Universidade de Louvain, na Bélgica, denomina de
“norma social do consumo”.1938
Logo após a Segunda Guerra Mundial, empresas e governos de
todo o mundo uniram-se para impulsionar a economia. E foi nessa ocasião que
o analista de vendas Victor Leboux, então conselheiro do presidente norteamericano Dwight Eisenhower, formulou a seguinte estratégia:
A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do
consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e o uso
de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual
e a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as
coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas
a um ritmo cada vez maior.1939

De acordo com a solução de Leboux, tudo o que consumimos precisa
se tornar obsoleto o mais rápido possível, com o objetivo de produzirmos mais, e
comprarmos mais e mais, a fim de movimentar a economia. Trata-se do conceito
de obsolescência programada que, de tão evidente nos dias atuais, já virou até
letra de música da banda de rock Engenheiros do Hawaii.1940
1937 BENJAMIM, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 23-24.
1938 LEMES, Flávia Oliveira. Aspectos históricos do direito do consumidor. Disponível em:
<http://www.webartigos.com/artigos/aspectos-historicos-do-direito-do-consumidor/73252/>
Acesso em: 12.03.2015.
1939 LINCOLN, Gustavo. Obsolescência. Entenda o que é e como funciona o motor do
consumismo. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/
obsolescencia-entenda-o-que-e-e-como-funciona-o-motor-do-consumismo/43124/> Acesso em:
12.03.2015.
1940 GESSINGER, Humberto. Terceira do plural. “Corrida pra vender cigarro/Cigarro pra vender
remédio/Remédio pra curar a tosse/Tossir, cuspir, jogar pra fora… Eles querem te vender/Eles
querem te comprar/Querem te matar (de rir)/Querem te fazer chorar/ Quem são eles?/Quem
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Entretanto, esse clima pró-negócios do período Eisenhower começou
a sofrer modificações já no final da década de 50 e início dos anos 60, quando
tomaram corpo questionamentos sobre a segurança na fabricação de alimentos,
de agrotóxicos, de remédios, cobrança de preços extorsivos de alguns produtos
etc. Pois a competitividade sofisticada robusteceu a tendência de formação de
cartéis, oligopólios e trustes, o que concorreu para a piora de problemas sociais
urbanos em consequência da concentração de renda.1941 Surgiram evidências
que essas questões exerceram influência negativa nos consumidores, pela
queda na qualidade de vida, carestia, aumento da poluição etc. Começaram as
desconfianças que até o meio ambiente sofria danosas consequências devido ao
consumo de produtos colocados no mercado e cujos efeitos colaterais não eram
previamente estudados, como revelou Rachel Carson, ao fazer correlação entre
o uso do DDT (sigla de diclorodifeniltricloroetano)1942 e o desaparecimento de
aves migratórias no livro Primavera Silenciosa.1943 “Pela primeira vez na história
do mundo, cada ser humano está sujeito ao contato com produtos químicos
perigosos, desde o momento da concepção até à morte”,1944 alerta a autora na
sua obra magna.
Em 15 de março de 1962, em histórico discurso no qual cunhou a
lapidar assertiva “Consumidores somos todos nós”,1945 o Presidente dos EUA,
John Kennedy, anunciou, pela primeira vez, os direitos básicos do consumidor:
informação, segurança, escolha e participação. Em 1985 a Organização das
Nações Unidas deu legitimidade internacional a estes direitos.1946
Contudo, em que pese a força do movimento mundial em prol do
consumo consciente, o certo é que a nossa sociedade cresce à medida que cresce
o desejo de se ter mais. O que já se tem perde o encanto rapidamente. Chegouse ao ponto em que o homem não mais provê somente as suas necessidades
eles pensam que são?.., Satisfação garantida/Obsolescência programada/Eles ganham a corrida/
Antes mesmo da largada …Vender, comprar, vendar os olhos/Jogar a rede... contra a parede/
Querem te deixar com sede/ Não querem te deixar pensar”. Disponível em: <http://letras.mus.br/
engenheiros-do-hawaii/747530/> Acesso em: 12.03.2015.
1941 SOUZA, Miriam de Almeida. A política legislativa do consumidor no direito comparado.
Belo Horizonte: Edições Ciência Jurídica, 1996, p. 54.
1942 D’AMATO, Claudio, TORRES, João P. M. e MALM, Olaf. DDT (diclorodifeniltricloroetano):
toxicidade e contaminação ambiental – uma revisão. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422002000600017> Acesso em: 07.03.2015.
1943 No original: Silent Spring. Lançado em setembro de 1962 pela editora HoughtonMifflin.
1944 No original: “For the first time in the history of the world, every human being is now
subjected tocontact with dangerous chemicals, from the moment of conception until death”.
Tradução livre do autor. Disponível em: <http://spot.colorado.edu/~wehr/309R9.TXT> Acesso
em: 07.03.2015.
1945 Revista Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/
pdfsGerados/artigos/5186.pdf> Acesso em 07.03.2015.
1946 NUNES, Rizzatto. O aniversário dos direitos do consumidor – há o que comemorar?
Disponível em: <tjsp.jus.br/Handlers/FileFetch.ashx?id_arquivo=29168>Acesso em 03.03.2015.
Em razão do mencionado discurso de Kennedy é que se comemora, em 15 de março, o Dia
Internacional do Consumidor.
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materiais com coisas, mas também supre suas carências emocionais com bens.
Surgiu aquilo que Gilles Lipovetsky denomina “consumo emocional”,1947 ou seja,
um novel relacionamento da pessoa com a mercadoria, por mais contraditório
pareça a individualização de uma relação material de consumo. Faz-se, portanto,
absolutamente necessário consumir mais e mais e, nesse desvairado ritmo, o
ser humano fica impedido de refletir sobre si próprio, sobre a sua família e até
mesmo sobre aquilo que adquiriu. Pois ter, comprar, possuir, ostentar é tudo o
que ele busca diariamente, numa descomedida tentativa de ser feliz. Como bem
conclui Jean Baudrillard: “A felicidade constitui a referência absoluta da sociedade
de consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da salvação”.1948 E a tão
almejada felicidade, nos dias atuais, consubstancia-se no verbo consumir. Daí
o nome da sociedade na qual estamos vivendo: sociedade de consumo. Nesta
sociedade é mais importante ser rico e ter bens do que ter amigos íntimos. Na
sociedade de consumo é “mais importante ter status do que amar”1949.
Nessa nova sociedade as relações jurídicas vão se tornando cada vez
menos individualizadas para se tornarem padronizadas. Não há mais tempo para
se discutir cláusula a cláusula os contratos. Assim, deixou de vigir a autonomia
da vontade, bem como a liberdade contratual. O princípio do pacta sunt servanda
entrou em estado terminal.
Quem são os responsáveis por toda essa mudança? “Quem são eles?
Quem eles pensam que são?”, perguntam os Engenheiros do Havaii, na sua já
citada música. São os fornecedores, que ditam as regras de consumo e que estão
de tal modo fortalecidos que criaram uma situação de grande desequilíbrio nas
relações contratuais. São eles que, de um modo geral, elaboram os contratos, não
restando aos consumidores senão concordar com as cláusulas dos mesmos. São
eles mesmos que, através do marketing de massas, têm o poder de manipular o
consumidor e brincar com o mercado, convertendo produtos supérfluos em bens
imprescindíveis. Sabem que junto com um novo produto nasce sempre um novo
consumidor. Ou seja: não é mais o mercado que comanda a produção, mas sim
esta é que comanda o mercado.
Armando Sant’Anna afirma que, antes do grande avanço tecnológico,
os fabricantes produziam somente os bens dos quais o consumidor efetivamente
precisava e tinha condições de adquirir. Mas que:
Com o advento da produção em massa para um mercado que
já principiava a superar a fase de consumir apenas o essencial,
viram-se os industriais forçados a encontrar meios rápidos de
escoar o excesso de produção de máquinas cada vez mais
aperfeiçoadas e velozes (...). Chega-se ao estágio que Galbraith
1947 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 45.
1948 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 1981, p. 47.
1949 CALDEIRA, Mirella D’Angelo. A prova da posição de consumidor como destinatário final,
nas relações jurídicas de consumo. 247 f. Tese de doutorado em Direito. Pontifícia Universidade
Católica. São Paulo: PUC, 2003, f. 7.
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em ‘O Novo Estado Industrial’ define como ‘o controle da
demanda pelos industriais’.1950

E Mirella Caldeira sintetiza toda esta realidade afirmando que os
consumidores vão sendo moldados pelo que decidem os fabricantes, produtores
e comerciantes. E acrescenta: “Mudam os comportamentos, os desejos, as
necessidades: mulheres precisam de água e energia elétrica como todo ser
humano. Mas o último lançamento de cremes contra rugas é imprescindível para
a sua felicidade”.1951
E os fornecedores conseguem o seu intento através daquilo que
denominamos de Magia Negra, já que este instrumento faz a pessoa a quem
é direcionado sentir um desejo que antes ela não tinha; caso ela atenda aos
apelos que lhes são dirigidos, sentirá uma momentânea sensação de poder e até
mesmo de felicidade; é capaz de induzi-la a adquirir algo do qual, decididamente,
não precisa (e disso ela tem plena consciência) e que, caso não adquira, irá fazêla sentir-se inferiorizada ou com uma sensação de vazio; e consegue até mesmo
obrigá-la a gastar mais do que tem: a publicidade.
2. Publicidade: Características Gerais
A publicidade é um processo comunicacional utilizado pelo fornecedor
com o fito de convencer o consumidor a adquirir determinado produto ou serviço.
Trata-se de um dos símbolos do capitalismo e que jamais nos abandona, pois
sempre que ligamos a televisão, ouvimos o rádio, lemos uma revista, um jornal,
ou simplesmente olhamos para os cartazes afixados pelas ruas estamos diante
de anúncios. Assim, não há como negar a sua enorme influência na formação da
vontade do consumidor.
É tamanha a relevância da publicidade que já motivou até manifestações
da Igreja Católica, havendo o Papa Paulo VI revelado a sua preocupação com
a publicidade na Instrução Pastoral denominada Communio et Progressio.1952
Daí decorre a necessidade da sua regulamentação pelo Direito, buscando-se a
proteção do consumidor.
Fácil intuir sobre os motivos da inclusão da publicidade como
merecedora da atenção da lei: é consagrado que “quem fala em sociedade de
consumo, diz publicidade”. Assim, o Código que veio regulamentar as relações de
consumo não poderia deixar de tratar do fenômeno publicitário.1953
Encontramos opiniões extremadas acerca do instituto. Enquanto
1950 SANT’ANNA, Armando. Propaganda, teoria, técnica e prática. 7. ed. atual. rev. São Paulo:
Pioneira Arte Comunicação, 1988, p. 3.
1951 CALDEIRA, Mirella D’Angelo, op. cit, f.5.
1952 LEITE, Suzana Polido de Moura. A igreja católica e os meios de comunicação. 84 f.
Monografia. Brasília: Uniceub, 2005, f. 34.
1953 NARCHY, Edney G. Da publicidade e sua disciplina no CDC. Justitia, São Paulo, pp.73-83,
54 (160), out./dez. de 1992, p.75.
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o publicitário Caio A. Domingues defende a sua importância, afirmando ser a
publicidade “uma arte com laivos de técnica, um braço estendido da argumentação
de vendas” e que ela “não representa perigo à sociedade porque não a conduz, ao
contrário, é conduzida pela sociedade”,1954 um outro publicitário, Oliviero Toscani,
começa uma de suas obras com a frase: “Quero abrir o processo de Nuremberg
da publicidade”, acusando-a, entre outros “crimes”, de malversação de somas
colossais, de exclusão e racismo, de atentar contra a paz civil, de inutilidade
social etc.1955
Praticamente impossível para o fornecedor fazer progredir os seus
negócios sem lançar mão desse instituto. Rizzatto Nunes nos traz à memória
o fato de que continua robusto o antigo adágio: ‘a publicidade é a alma do
negócio’1956. E tanto isso é verdade que os departamentos de publicidade e
pesquisas das empresas tomam conhecimento do onde, como e quando, no
que diz respeito às demandas e desejos dos consumidores. Para fazer escoar
os seus produtos e serviços chegam a saber particularidades sobre nós que nós
mesmos desconhecemos, informando Philip Kotler e Gary Armstrong que:
A Procter e Gamble fez um estudo para saber se a maioria das
pessoas dobrava ou amassava o papel higiênico; outro estudo
mostrou que 68 por cento dos consumidores preferem que o
papel higiênico se desenrole por cima do rolo do que por baixo.1957

Apesar de haver se transformado em poderoso instrumento persuasivo,
entendemos que a disciplina da publicidade não deve ter por objetivo a sua
eliminação. Deve-se procurar contê-la, com o fito de se evitar lesões a valores
fundamentais dos consumidores. Os estudiosos do Direito Consumerista se
preocupam exatamente com a imposição de limites aos anunciantes, os quais,
na grande maioria das vezes, através da publicidade, somente visam à obtenção
de lucros, olvidando os valores sociais dos cidadãos. Por isto a preocupação
da doutrina jurídica com as mensagens publicitárias, sempre levando em
consideração a vulnerabilidade e hipossuficiência dos consumidores.
3. O Sistema Brasileiro de Controle da Publicidade, o Código Brasileiro
de Autorregulamentação Publicitária e o Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária (CONAR)
O sistema brasileiro de controle da publicidade é o misto, aquele
1954 SANTOS, Davi Severino dos. A regulação jurídica da publicidade na sociedade de
consumo. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 64, 1 abr. 2003. Disponível em: <http://jus.uol.com.
br/revista/texto/4004>. Acesso em: 04/03/2015.
1955 TOSCANI, Oliviero. A publicidade é um cadáver que nos sorri. Trad. Luiz Cavalcanti de M.
Guerra. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005 p. 21.
1956 RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. Comentários ao código de defesa do consumidor. 3ª
ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 172.
1957 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 7ª ed. Rio de Janeiro:
Prentice-Hall do Brasil, [s.d.], p. 5.
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executado simultaneamente pelo Estado e pelos partícipes publicitários. Essa foi
a opção do Código de Defesa do Consumidor.
No sistema exclusivamente estatal, somente o Estado pode impor
normas de controle da publicidade e implementá-las. Já no sistema exclusivamente
privado não há qualquer intervenção estatal no controle publicitário, sendo
gerido exclusivamente pelos partícipes particulares. Apesar de se reconhecer a
importância da autorregulamentação da publicidade, as suas regras não obrigam
todos os operadores, mas somente aqueles que a ela aderem voluntariamente.
E, não sendo jurídicas as suas normas, carecem do caráter da generalidade,
não possuindo qualquer relevância externa. Sua obrigatoriedade é inferior ao
modelo público, pois as normas deste sistema têm fundamento na autoridade
estatal, enquanto as do modelo privado são simples derivação contratual. E,
além disso, no sistema privado o controle publicitário não é feito pelo ângulo do
consumidor.1958 Válido ressaltar que atualmente nenhum país do mundo protege
seus consumidores apenas com o modelo privado.1959 Por tudo isso nos parece
ser o sistema misto o modelo ideal.
Por estarmos abordando a regulamentação privada da publicidade, cabe
aqui discorrer sobre o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária
– CONAR, bem como sobre o Código Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária.
No final da década de 70, tempos ditatoriais, o governo federal pensava
em sancionar uma lei criando uma espécie de censura prévia a todo tipo de
publicidade. Caso fosse implantada, nenhum anúncio poderia ser veiculado sem
antes receber um carimbo “DE ACORDO” do órgão governamental. O retrocesso
que isto acarretaria – contratação de milhares de funcionários pelo governo para
avaliar todo e qualquer anúncio, a morosidade na liberação de cada publicidade e,
principalmente, a afronta que isso representaria à liberdade de expressão, fez com
que alguns profissionais de renome ligados à área, entre os quais Mauro Salles
e Caio Domingues, se articulassem para impedir que essa lei fosse promulgada.
Ante a ameaça, deram resposta inspirada: a autorregulamentação, sintetizada
num Código, cuja função seria zelar pela liberdade de expressão, defender os
interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, aí incluído, é claro, o
consumidor. Fizeram paciente lobby em Brasília para que as autoridades federais
conhecessem o Código, convencendo-as a engavetar o Projeto de Lei de censura
prévia e confiar que a publicidade brasileira pudesse se autorregulamentar.1960
Aqui, uma curiosidade: os que participaram desse trabalho afirmam
1958 GRINOVER, Ada Pellegrini et. al. Código brasileiro de defesa do consumidor – comentado
pelos autores do anteprojeto. 9ª ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007,
p. 313.
1959 SOUZA, Abner Rafael de. Evolução do direito do consumidor e tutelas coletivas.
Disponível em: <file:///C:/Users/Silva/Downloads/Evolucao_do_direito_do_consumidor.pdf >.
Acesso em: 28.02.2015.
1960
Contra a censura na publicidade. Disponível em: <http://www.conar.org.br>Acesso em:
08.03.2015.
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que contribuiu decisivamente para o convencimento das autoridades o Parecer
de um famoso jurista, que assim termina:
Se algum grupo do povo quer lançar normas que resultaram
da sua própria investigação dentro de si, tem-se que agradecer
à auto-análise e ao autor-regulamento, que evitam erros e
ingerências suscetíveis de levar a ofensas e sanções. Se o grupo
é de publicitários, mais ressalta a necessidade de se agradecer
e pender à autorregulamentação. Este é o meu parecer. Rio de
Janeiro, 19 de dezembro de 1979.

Assinado: Pontes de Miranda. Este foi o último Parecer desse jurista,
que morreu 3 dias depois.1961
Com o sucesso da missão dos publicitários em Brasília, em pouco
tempo anunciantes, agências e veículos subordinaram seus interesses
comerciais e criativos ao Código, que foi solenemente entronizado durante o III
Congresso Brasileiro de Propaganda, em 1978. Logo em seguida era fundado
o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, organização
não-governamental que fiscaliza a ética da propaganda comercial veiculada no
Brasil, encarregada de fazer valer o Código Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária. Atende denúncias de consumidores, autoridades, dos seus
associados ou ainda formuladas pela própria diretoria. Nos julgamentos procura
ser rápido e sem formalismos, podendo a reclamação ser feita até mesmo via
internet.1962
Feita a denúncia, o Conselho de Ética, órgão soberano na fiscalização,
julgamento e deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento do
disposto no Código, se reúne e a julga, sempre garantindo direito à ampla defesa
do acusado. Se a denúncia for julgada procedente, o CONAR recomenda aos
veículos de comunicação seja suspensa a exibição da peça ou sugere correções
à propaganda. Pode, ainda, advertir o anunciante e a agência.
4. A Publicidade e a Temática Ambiental
4.1 O Direito Ambiental no Código de Defesa do Consumidor
Apesar de os interesses dos consumidores e os do meio ambiente
possuírem, em várias situações, natureza difusa ou transindividual, o certo é que
o Código de Defesa do Consumidor tratou de maneira tímida os temas afetos
à questão ambiental. Ocorre que a ratio legis do CDC é a de outorgar proteção
efetiva ao consumidor como agente econômico no mercado, munindo-o de
1961
CORRÊA, Petrônio Cunha. Da auto-regulamentação publicitária: lineamentos de sua
introdução no Brasil, pp. 45-54. In: História da propaganda no Brasil. CASTELO BRANCO, Renato
(coord.). Ibraco: 1990, p. 48.
1962
Contra a censura na publicidade. Disponível em: <http://www.conar.org.br> Acesso em:
08.03.2015.
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direitos indisponíveis face aos fornecedores, em obediência ao disposto no art.
5º, XXXII, da Constituição Federal.1963Somente de forma indireta, portanto, a
questão ambiental exsurge desse contexto de proteção.1964
O CDC aborda a matéria ambiental em alguns momentos: a) No art.
4º, inc. III, quando se refere à questão ambiental estabelecendo que a Política
Nacional de Relações de Consumo seja exercida de forma a conciliar interesses
dos consumidores e fornecedores consoante os princípios da ordem econômica
(CF, art. 170 e incisos). A defesa do consumidor, portanto, como princípio geral
da atividade econômica (CF, art. 170, V) deve estar de acordo com a defesa do
meio ambiente enquanto princípio de mesma função e natureza constitucionais
(CF, art. 170, VI); b) No art. 37, §2º, quando proíbe a publicidade abusiva, que
é aquela que não respeita valores ambientais. Portanto, os consumidores
expostos a práticas publicitárias abusivas no mercado de consumo (CDC, art.
29) devem ser protegidos pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor, contra essa espécie de mensagem; c) no art. 51, XIV,
quando dispõe sobre o controle das cláusulas contratuais abusivas, tais como
aquelas que possam infringir ou possibilitar a violação de normas ambientais,
não sendo necessário, no caso, a ocorrência de lesão ambiental efetiva para
a caracterização da abusividade, sendo suficiente que a cláusula “possibilite
a ofensa ambiental”1965; d) No art. 6º, II, quando dispõe expressamente sobre
um direito à educação para o consumo, aí inclusa a educação voltada para o
denominado consumo sustentável.
4.2 Publicidade Ambiental: as Empresas “Verdes”
Há alguns anos o tema sustentabilidade se tornou o mais novo jargão do
mundo empresarial. As recentes evidências científicas das mudanças climáticas
colocaram o desenvolvimento sustentável, no que tange ao compromisso
desta geração com as futuras, como o foco de todas as atenções. Com isso
os consumidores, investidores, ONGs etc começaram a observar melhor o
comportamento dos produtores bem como a cobrar dos mesmos uma postura
correta em termos ambientais.
A propaganda da sustentabilidade tem acompanhado a evolução do
consumo consciente. Atualmente resta quase impossível, aos que consomem,
ignorar as alterações maléficas trazidas pelas mudanças climáticas, como aponta
o Guia de Marketing Sustentável da CRS Europa. Em consequência, mudaram as
expectativas dos consumidores, que têm procurado por produtos de instituições
1963
Constituição Federal, art. 5º, XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor.
1964
AZEVEDO, Fernando Costa de. O direito do consumidor e a questão ambiental. Disponível
em:
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=6592. Acesso em: 27.02.2015.
1965 BONATTO, Cláudio. Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas abusivas nas relações
contratuais de consumo. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2004, p. 107.
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que demonstram um comprometimento genuíno com o meio ambiente.1966
Foi então que as empresas começaram a se intitular “verdes”, já que a
utilização dessa terminologia constitui poderoso instrumento de marketing, pois
evidencia serem elas preocupadas com ações em benefício do meio ambiente
e de toda a sociedade. Tornar-se atualmente uma empresa assim intitulada
constitui meta da maioria das corporações, já que entre as vantagens auferidas,
a instituição “verde” tem uma melhora automática de sua imagem, beneficia o
seu relacionamento com os consumidores, governo, opinião pública, além de
granjear vantagens na obtenção de recursos das entidades financiadoras.1967
Os consumidores se dispõem até a pagar mais por produtos das
empresas verdes. Pesquisas indicam que 52% dos entrevistados estão dispostos
a adquirir produtos e serviços de fabricantes que não agridem o meio ambiente,
ainda que sejam eles mais caros; que, aproximadamente, 90% dos consumidores,
em todo o mundo, sustentam que trocariam de fornecedor caso fosse um produto
certificado, com o objetivo de produzir menos impactos nas mudanças climáticas
e ainda que, no Brasil, 48% afirmaram se dispor a pagar 10% a mais por um
produto sustentável.1968 O mercado de produtos ecologicamente corretos nos
Estados Unidos gira em torno de 227 bilhões de dólares e, consoante relatório do
Cooperative Bank, o valor do gasto dos britânicos com produtos verdes aumentou
81% entre 2006 e 2007.1969
Portanto, num mundo em que a economia dita “verde”, bem como boas
práticas de sustentabilidade, influenciam a decisão de compra dos consumidores,
parecer e ser “verde” é cada vez mais importante para as empresas,1970 já que
isto só traz vantagens ao seu proprietário. Ademais, no ambiente empresarial,
sempre existe a tentação de se parecer alinhado às novas tendências.
Segundo Gil Friend, para ser considerada verde é preciso que uma
empresa reduza os impactos ambientais negativos, obedeça às regulações
ambientais, tenha uma campanha de marketing “verde” eficaz, publique relatório
sobre a Responsabilidade Social, possua eficientes sistemas de gestão ambiental,
consiga sustentar indefinidamente suas operações no futuro, enriqueça o mundo

1966 Sustentabilidade em Série. O desafio de comunicar a sustentabilidade. Disponível em:
<http://www.ideiasustentavel.com.br/2010/03/o-desafio-de-comunicar-a-sustentabilidade/>
Acesso em: 08.03.2015.
1967 As vantagens do marketing verde. Disponível em: <http://verdemkt.blogspot.com.
br/2011/09/as-vantagens-do-marketing-verde.html> Acesso em: 01.03.2015.
1968 DUTRA, Rafaela. Sustentabilidade na indústria. Disponível em: <https://prezi.com/oxh6a_
n0uw7p/sustentabilidade-na-industria/> Acesso em: 28.02.2015.
1969 Sustentabilidade em Série. O desafio de comunicar a sustentabilidade. Disponível em:
<http://www.ideiasustentavel.com.br/2010/03/o-desafio-de-comunicar-a-sustentabilidade/>
Acesso em: 08.03.2015.
1970 BAZANELLI, Fábio.Greenwashing e a credibilidade da sustentabilidade. Disponível
em:<http://www.mediagroup.com.br/TheMediaGroup2011/pdfs/2008/RI-128b.pdf> Acesso em:
22.02.2015.
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onde atua e esteja certificada pelas normas ISO 14000 ou suas congêneres.1971
A ISO 140011972 é a norma internacional que prescreve as melhores práticas a
serem implementadas no Sistema de Gestão Ambiental, sendo regra aplicável
a qualquer empresa, não importando o seu tamanho nem ramo de atividade.
Para obter e manter o mencionado certificado ISSO, a empresa deverá se
submeter a auditorias, nas quais se verificará se está havendo o cumprimento de
certos requisitos, entre os quais: obediência à legislação ambiental, diagnóstico
atualizado dos aspectos e impactos ambientais de cada atividade, procedimentos
padrões e planos de ação para eliminar ou diminuir os impactos ambientais,
pessoal devidamente treinado e qualificado.1973 Claro, portanto, que para uma
empresa ser considerada “verde”, deverá cumprir uma série de exigências.
Para Elisabeth Laville, professora da École des Hautes Études
Commerciales de Paris e autora do livro A Empresa Verde, a característica principal
dessa espécie de empresa é a de “comprometer-se em tornar ecologicamente
sustentáveis 100% de seus produtos num futuro próximo”. Caso isso não ocorra,
não haverão reais impactos sobre as questões ambientais que elas afirmam estar
tentando solucionar. E ilustra mencionando a produção automobilística mundial:
“atualmente, apenas 12% do impacto sobre a mudança do clima em nível global
causada pela indústria automobilística estão relacionados com as fábricas e 80%
estão relacionados com os próprios carros”.1974
5. O Greenwashing
O vocábulo inglês greenwashing pode ser traduzido como “lavagem
verde” ou “pintando de verde”. Foi utilizado pioneiramente em 1986 pelo norteamericano Jay Westerveld, quando verificou as então novas práticas hoteleiras
de estimular seus hóspedes a utilizar, por mais de um dia, toalhas e lençóis, ao
invés de trocá-los diariamente, como era costume se fazer. A alegação era a de
que, com tal atitude, o hóspede-consumidor estaria auxiliando a sustentabilidade
ambiental. Westerveld constatou que tal medida constituía manobra visando
somente à obtenção de lucros pelos hotéis, já que tal campanha era isolada, não
havendo qualquer outra política realmente sustentável da rede hoteleira.1975
1971 FRIEND, Gil. O segredo das empresas sustentáveis. A vantagem das estratégias
“verdes”, p. 16. Disponível em: <http://www.centroatl.pt/titulos/desafios/imagens/excerto-livroca-segredo-empresassustentaveis.pdf> Acesso em: 28.02.2015.
1972 A ISO 14000 é subdividida em outras ISOs, cada uma com suas características próprias.
Disponível em: <http://inst.sitesustentavel.com.br/iso-14000-o-que-e-requisitos/> Acesso em:
04.03.2015.
1973 Seja uma empresa verde – sustentável. Disponível em: http://www.investesaocaetano.
com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=92
Acesso
em:
28.02.2015.
1974
Empresas verdes são possíveis? Disponível em: <http://amaivos.uol.com.br/amaivos09/
noticia/noticia.asp?cod_noticia=13621&cod_canal=41> Acesso em: 28.02.2015.
1975 MÜLLER, Karina Haidar. Greenwashing, a ‘lavagem verde’. Disponível em: <http://www.
valor.com.br/arquivo/883223/greenwashinglavagem-verde%3E> Acesso em: 05.03.2015.
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O termo foi incluído no dicionário Oxford de língua inglesa em
1999 significando “falta de informação disseminada por uma organização para
apresentar uma imagem pública ambientalmente responsável; ou uma imagem
pública de responsabilidade ambiental declarada por uma organização que é
percebida como sem fundamentos ou intencionalmente enganosa”.1976Alguns
autores, como Mark O’Neill, usam também a palavra greenwash com o
mesmo fim,1977 mas por ser greenwashing o termo mais conhecido, é ele que
empregaremos neste artigo.
O vocábulo foi utilizado de forma pejorativa no início da década de 90
pela organização não-governamental Greenpeace para se referir a uma condição
na qual é promovida uma situação ambiental positiva, porém não correspondente
à realidade. No site desta ONG, greenwashing é descrito como “o uso cínico
de temas ambientais para encobrir o mau comportamento corporativo”, tendo
surgido quando empresas altamente poluidoras, tais como a DuPont, Chevron,
Bechtel, Sociedade Nuclear Americana, tentaram se passar por ambientalmente
corretas numa feira de comércio em Washington, DC.1978
A tradução literal de greenwashing para a língua portuguesa é
“lavagem verde”, mas adaptações para a realidade brasileira são encontradas,
como “pincelada de verde” e “verniz verde”. A expressão “maquiagem verde”
parece a que melhor traduz o conceito para a nossa cultura, já que remete à
origem etimológica inglesa do ato de pintar eevidencia ainda o gesto de camuflar
imperfeições por intermédio da utilização de artifícios cosméticos.1979
Consiste, em suma, na estratégia de promover campanhas
publicitárias e discursos sobre ser ambientalmente correto, com o objetivo de
relacionar a imagem de quem anunciaà defesa ambiental, anunciante este que,
na realidade, não toma qualquer medida que reduza ou solucione problemas do
meio ambiente, chegando às vezes a agir de forma a gerar impactos ambientais
negativos. Para Fábio Bazanelli essa prática “não inclui apenas informações
enganosas, mas principalmente o ato malicioso de aumentar a importância de
fatos irrelevantes e disfarçar uma fraca atuação ambiental, visando a ganhos de
imagem”.1980

1976
RAMOS, Daniele Ap. O. Delgadinho; PINHEIRO, Patricia Dantas; LUZ, Silvana da;
FAUSTINO, Thais Soares. Como as empresas verdes lidam com o greenwashing? Disponível
em: <file:///C:/Users/Silva/Downloads/92-197-1-SM.pdf>Acesso em: 08.03.2015.
1977 O’NEILL, Mark. Green IT for sustainable business practice: an ISEB Foundation Guide.
Swindon, UK: British Informatics Society Limited. 2010.
1978 Greenpeace. Greenwashing. No original: “the cynical use of environmental themes to
whitewash corporate misbehavior”. Disponível em: <http://stopgreenwash.org/introduction>
Acesso em: 02.03.2015. Tradução livre do autor.
1979 MARTINI JUNIOR, Luiz Carlos de; SILVA, Elmo Rodrigues da; MATTOS, Ubirajara Aluizio
de Oliveira. Análise da maquiagem verde (greenwashing) na transparência empresarial. Disponível
em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2012_TN_STO_167_966_21017.pdf> Acesso
em: 02.03.2015.
1980 BAZANELLI, Fábio. Op. cit.
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Trata-se o greenwashing de uma propaganda enganosa, já que
é passada uma informação, mas a realidade é bem outra. Constitui prática
frequente no nosso país, de certa forma estimulada pela ausência, até há pouco
tempo, de normas reguladoras da matéria.
6. Regulamentação da Publicidade “Verde” no Brasil: o controle privado
Em abril de 2008 o Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária – Conar, determinou a suspensão de duas campanhas publicitárias
da Petrobras, que associavam o nome da empresa a ações de responsabilidade
ambiental que, na realidade, inexistiam. Tudo teve início quando algumas ONGs e
instituições governamentais acionaram o Conar para que avaliasse a questão, já
que o anunciado comprometimento ambiental era inverídico, pois a empresa se
recusava a diminuir o teor de enxofre no óleo diesel, o que agravava a poluição
nas cidades. Suspensas as campanhas, a Petrobras celebrou acordo com o
Ministério Público Federal visando à redução do poluente no combustível. 1981
Devido ao fato do greenwhasing continuar sendo muito praticado pelas
empresas, o Conar, em 2011, incluiu no Código Brasileiro Autorregulamentação
Publicitária – CBAP, o Anexo U – Apelos de Sustentabilidade, que trouxe novo
regramento acerca da publicidade com referências a produtos e serviços
ecologicamente corretos. Dispõe tal Anexo, entre outros mandamentos, ser
papel da publicidade contribuir “para a formação de valores humanos e sociais
éticos, responsáveis e solidários”. Como Regra Geral, definiu “Publicidade da
Responsabilidade Socioambiental e da Sustentabilidade” como toda aquela
que publiciza práticas responsáveis e sustentáveis de empresas, suas marcas,
produtos e serviços (1); “Publicidade para a Responsabilidade Socioambiental
e para a Sustentabilidade” aquela que se dispõe a orientar e a incentivar a
sociedade, “a partir de exemplos de práticas responsáveis e sustentáveis de
instituições, empresas, suas marcas, produtos e serviços” (2) e “Publicidade
de Marketing relacionado a Causas” como a que torna pública a legítima
associação de produtos e serviços com causas socioambientais, “realizada com
o propósito de produzir resultados relevantes, perceptíveis e comprováveis,
tanto para o Anunciante como também para a causa socioambiental apoiada”
(3). Além disso, dispõe que a publicidade com apelo de sustentabilidade deverá
considerar os princípios seguintes: concretude, veracidade, exatidão e clareza,
comprovação e fontes, pertinência e relevância. Prevê, ainda, que considerando
não existirem compensações plenas, capazes de anular totalmente os impactos
socioambientais produzidos pelos produtores, é vedado que tal publicidade
comunique “promessas ou vantagens absolutas ou de superioridade imbatível”
e também que ações de responsabilidade socioambiental sejam transmitidas
como prova inconteste da “sustentabilidade geral da empresa, suas marcas,
1981 VIALLI, Andrea. Conar restringe propaganda enganosa de empresa “verde”. Disponível
em:<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,conar-restringe-propaganda-enganosa-deempresa-verde-imp-,729318> Acesso em: 02.03.2015.
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produtos e serviços”.1982
A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec,
Mariana Ferraz, afirma ser tal medida salutar, já que traz clareza para as empresas
e consumidores:
Hoje vemos uma enxurrada de greenwashing na publicidade. As
empresas se vendem como verdes, dizem que plantam árvores,
mas ninguém fiscaliza essas ações. Agora os consumidores
poderão utilizar o Conar para denunciar empresas que estejam
mentindo nesse campo.1983

De acordo com o Presidente do Conar, Gilberto Leifert, não se trata de
um boicote a esse tipo de publicidade. Com tal regulamentação o órgão tem por
fito proibir a banalização da propaganda sobre o tema, evitando que o consumidor
fique confuso no tocante ao que seja um produto verde ou sustentável.
“Não estamos buscando punir essas empresas, mas sim elevar o nível da
publicidade sobre sustentabilidade”, afirma Leifert, acrescentando que países
como Canadá, França e Inglaterra já impõem limites à publicidade ambiental,
visando à redução do greenwashing. Adverte, ainda, que os anunciantes que não
cumprirem a mencionada regulamentação ficarão sujeitos a sanções que vão da
advertência à suspensão da campanha publicitária, além da divulgação pública
do descumprimento das normas. O órgão não aplica multa em caso de infração,
porém, como explica Leifert, “Dependendo da gravidade do caso, o Conar pode
agir por meio de medida liminar, o que tira o comercial de veiculação em poucas
horas”.1984
O novo texto do CBAP determina que publicidade com apelo ambiental
comunique informações verídicas, que os benefícios ambientais anunciados
sejam comprováveis e que os impactos ambientais positivos dos produtos e
serviços devam ser significativos, abrangendo todo seu ciclo de vida, da extração
ao descarte, passando pela produção e uso do mesmo.1985
7. Combate ao Greenwashing pelo Estado
Defendemos que essa espécie de propaganda enganosa não deva
ser combatida somente pelo Conar, pois sendo ele órgão de autorregulação,
possui limites na sua ação fiscalizadora, como a impossibilidade de imposição de
multas às empresas infratoras. E a sanção financeira é uma das mais eficientes
“educadoras” dos empresários que agem de má fé.
1982
Código brasileiro de autorregulamentação publicitária. Anexos - Categorias Especiais de
Anúncios. Anexo “U”. – Apelos de sustentabilidade. Disponível em: <http://www.conar.org.br/
codigo/codigo.php> Acesso em: 03.03.2015.
1983
VIALLI, Andrea. Op. cit.
1984
VIALLI, Andrea. Op. cit.
1985
FERRO, Rogério. Conar define normas para combater “greenwashing” na propaganda.
Disponível em: <http://www.akatu.org.br/Temas/Sustentabilidade/Posts/Conar-define-normaspara-combater-greenwashing-na-propaganda-> Acesso em: 03.03.2015.
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Acontece que no greenwashing há um desrespeito a dois princípios
do sistema jurídico nacional: o da informação e o da participação. O primeiro
constitui diretriz do direito do consumidor e também do direito ambiental.1986
Portanto, apelo publicitário que de forma inverídica transmite ideia de
sustentabilidade ambiental agride dois interesses transindividuais difusos: o do
direito consumerista e também o do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, ambos vinculados à qualidade de vida de todos.1987 Portanto constitui
obrigação das empresas a observância do princípio da informação, pois somente
assim o consumidor poderá saber se os produtos e serviços que adquire estão
ou não colaborando para a sustentabilidade planetária.
É difícil a concretização do princípio da informação, no plano social,
pelas nossas tradicionais instituições. Mas não é tarefa impossível.1988 E como
exemplo temos a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal
contra a empresa de biotecnologia Monsanto do Brasil, julgada procedente
em agosto de 2012 pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A
empresa havia divulgado publicidade na qual afirmava serem benéficos ao meio
ambiente a utilização de sementes de soja transgênica e de herbicidas à base de
glifosato utilizado no plantio das mesmas. O Procurador da República afirmou que
a publicidade era enganosa, já que inexiste certeza a respeito do alegado, sendo
o único fito da Monsanto o de induzir os consumidores a adquirir os produtos
acreditando estar contribuindo para a sustentabilidade ambiental.1989
Na decisão condenatória o desembargador federal Jorge Antônio
Maurique, após concluir, pelos estudos apresentados nos autos pelo Ministério
Público, a inexistência de provas de que as sementes transgênicas demandam
menor uso de agrotóxicos, sentenciou: “Tratando-se a ré de empresa de
biotecnologia, parece óbvio não ter pretendido gastar recursos financeiros com
comercial para divulgar benefícios do plantio direto para o meio ambiente, mas
sim [para divulgar] a soja transgênica que produz e comercializa”. A pena imposta
à Monsanto foi o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
500 mil e ainda veicular contrapropaganda elucidando que tanto a saúde humana
quanto a dos animais podem ser negativamente afetadas pelo uso de qualquer
agrotóxico.1990,1991
1986 AYALA, Patryck; LEITE, José Rubens Morato. Direito Ambiental na sociedade de risco. 2.
ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.334.
1987 VENTURI, Elton. Processo civil coletivo: A tutela jurisdicional dos direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos no Brasil. Perspectivas de um Código Brasileiro de Processos
Coletivos. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 50-51.
1988 LOVATO, Marcos Luiz. Greenwashing no Brasil: quando a sustentabilidade ambiental
se resume a um rótulo. Revista Eletrônica do Curso de Direito – UFSM. Disponível em: <http://
cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/revistadireito/article/view/8257/4978#.VPeysfnFPV> Acesso em: 04.03.2015.
1989 AC 5002685-22.2010.404.7104/TRF. Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=8410> Acesso em: 04.03.2015.
1990 TRF4 condena Monsanto por propaganda enganosa e abusiva. Idem.
1991 A 2ª Seção do TRF-4 reformou esta decisão. Propaganda da Monsanto não é enganosa,
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Típico caso de greenwashing, a ser denunciado, combatido e punido.
Quanto ao princípio da participação, ele se soma e incide em conjunto
ao princípio da informação.1992 E por influência direta de uma sociedade com
melhor conscientização ambiental, o sistema jurídico é acrescido de conteúdo
advindo daqueles que mais sofrem as consequências da degradação ecológica
contemporânea. A esse respeito assim afirma José Rubens Morato Leite:
“somente com a mudança para a responsabilização solidária e participativa dos
estados e dos cidadãos com os ideais de preservação ecológica é que será
possível encontrar solução para a crise ambiental”.1993
Conclusões Articuladas
1. Na sociedade de consumo a aquisição de produtos e serviços está
diretamente ligada à busca do prazer e da visibilidade social. E a responsável pela
associação da felicidade às compras é a publicidade, processo comunicacional
que foi devidamente regulamentado com a finalidade de não infringir valores
fundamentais dos consumidores.
2. A publicidade é o principal meio pelo qual o consumidor obtém informações
sobre os produtos e serviços, razão esta que a obriga ser verídica e relevante. A
publicidade ambiental deve também obedecer a esses ditames, já que ela afeta
direitos do consumidor e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
ambos ligados à qualidade de vida de todos.
3. O greenwashing constitui publicidade enganosa, capaz de induzir o
consumidor a erro, fazendo-o acreditar que está adquirindo bens ecologicamente
diferenciados, provenientes de empresas com boas práticas de sustentabilidade.
Os fornecedores que a utilizam, na realidade, só buscam aumento de seus lucros
e nada fazem em prol do meio ambiente.
4. Deve o greenwashing ser combatido não somente através de órgãos
autorreguladores, que são limitados na sua função fiscalizadora, mas também
pelo Estado, já que essa espécie de publicidade afronta princípios do sistema
jurídico brasileiro.

decide TRF-4. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-abr-16/trf-reforma-decisao-afirmapropaganda-monsanto-nao-enganosa> Acesso em: 14.03.2015.
1992
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 13. ed. atual., rev. e amp.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 110.
1993
LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José
Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São
Paulo: Saraiva, 2007, p. 160.
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35. ATUAÇÃO DO MARKETING IMOBILIÁRIO EM
SALVADOR, BAHIA: APROPRIAÇÃO DA NATUREZA ANTE
UMA SOCIEDADE DE RISCO AMBIENTAL
JULIANA CAMPOS DE OLIVEIRA
DOUTORANDA EM ARQUITETURA E URBANISMO PPG-AU/UFBA; MESTRE
EM DIREITO PÚBLICO CCJ/UFBA; BACHAREL EM DIREITO CCJ/UEPB
RAFAELA CAMPOS DE OLIVEIRA
DOUTORANDA EM ARQUITETURA E URBANISMO PPG-AU/UFBA; MESTRE
EM ARQUITETURA E URBANISMO PPG-AU/UFBA; BACHAREL EM DIREITO
CCJ/UEPB
BERNARDETE CAMPOS OLIVEIRA
MESTRE EM SAÚDE COLETIVA UEPB; BIÓLOGA CCBS/UEPB

Introdução

A configuração moderna de sociedade de risco ambiental, caracterizada
pela escassez de recursos naturais e realidade social caótica, favorece a captura
do discurso ambiental pelo mercado capitalista, particularmente, o mercado
imobiliário, que o adequa em favor da aquisição de vantagens monetárias.
A natureza adquire, no contexto urbano, alto valor de troca, e constitui
fator de valorização de imóveis. Neste sentido, configura realidade constante no
cenário das grandes cidades brasileiras, forte tendência a apreensão da natureza
pelos empreendimentos imobiliários, tanto daquela realmente existente, quanto
da idealizada, falseada.
Para vender imóveis, o marketing imobiliário utiliza artifícios dos mais
diversos, em muitos casos, apreendendo a natureza em propagandas que muitas
vezes extrapolam o limite do real, na tentativa de iludir os prováveis compradores,
com promessas de vida feliz e desvinculada da realidade das grandes cidades,
através de suposto convívio com a natureza.
Ao encontro dos fatos, contata-se que tal situação é verificada também em
Salvador, capital do Estado da Bahia, metrópole detentora de grande potencial
turístico, que se destaca no cenário nacional e mundial, por dispor, entre outros
fatores, de diversificada riqueza natural.
Diante dos fatos, o presente artigo pretende tratar da apreensão da natureza
pelo marketing imobiliário, atribuindo enfoque especial à cidade de Salvador.
Para tanto, será realizada pesquisa de fontes bibliográficas que abordem
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questões urbanísticas e relativas à sociedade de risco e à atuação do mercado
imobiliário nas cidades. Adicionalmente, será realizada a análise de fotografias;
folders, divulgações, por meio da internet, enfim, de fontes que retratem a prática
de apropriação da natureza pelo marketing imobiliário na cidade de Salvador.
Pretende-se destacar exemplos de propagandas de imóveis em diversos
setores da cidade de Salvador que dispõem da existência de meio ambiente
natural. Os exemplos serão referentes às regiões do Itaigara, Pituba, Pituaçu,
Federação, Baía de Todos os Santos, Avenida Paralela, Praia do Forte, por se
tratarem de setores considerados nobres, onde se verifica intensa atuação do
mercado imobiliário.
Adicione-se, não é intensão realizar análise quantitativa, mas abordagem
qualitativa de realidade bastante presente no cotidiano das metrópoles brasileiras,
a exemplo de Salvador, qual seja, a dominação do mercado imobiliário e a
apropriação da natureza por parte deste setor.
1. O meio ambiente natural no contexto da sociedade de risco
Realizando digressão temporal, até o século XV, tem-se que, naquela
época, estava ocorrendo substituição do modo de produção feudal pelo modo de
produção capitalista, fato que marcou o início da Idade Moderna e representou
verdadeira “revolução social”, devido, entre outros fatores, ao crescimento
das cidades, desenvolvimento das manufaturas, aumento populacional,
desencadeando no progresso do comércio, modificando a estrutura social que
existiu durante séculos1994.
Desta forma, admite-se que a modernidade está relacionada com o
desenvolvimento do Capitalismo, tendo se consolidado com a Revolução
Industrial, gerando, em todo o mundo, aumento na produção de vários tipos de
bens e grandes mudanças na vida e no trabalho das pessoas. Passou a haver, além
do desenvolvimento industrial, avanços nos setores tecnológico e científico1995.
Assim, devido aos avanços tecnológicos, o ser humano experimentou
uma explosão desenvolvimentista jamais ocorrida, o que trouxe condições
favoráveis à erradicação de algumas epidemias, a cura de doenças, a descoberta
de mecanismos de prolongamento da vida humana, alargando as fronteiras do
conhecimento e propiciando também uma explosão demográfica sem parâmetros
na sua história1996.
Mas, por outro lado, gerou alguns prejuízos, sobretudo, se se considerar
1994 MACHADO, Fernanda. Feudalismo: servidão, impostos, taxas, suserania e vassalagem.
Uol Educação, p. 1. Disponível em: http://educação.uol.com.br/historia/feudalismo-servidaoimpostos-taxas-suserania-e-vassalagem.jhtm. Acesso em: 20nov.2014.
1995 REBOUÇAS,Aldo da Cunha.Proteção dos recursos hídricos.Revista de Direito
Ambiental,32,2003,p.33-67.p. 38.
1996 SANTOS, Antônio Silveira Ribeiro dos. O Direito Ambiental e a Participação da Sociedade.
Revista de Direito Ambiental, 3, 1996, p. 217-223, p. 217.
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a degradação ambiental decorrente desse desenvolvimento técnico-científico
industrial. A produção de bens em excesso, a cultura consumista e o aumento
sem planejamento populacional são fatores que contribuíram para o desencadear
de uma crise ambiental1997.
Considera-se que a crise ambiental consiste em escassez de recursos
naturais e em diversas catástrofes em nível planetário, surgidas a partir das ações
degradadoras do ser humano na natureza1998.
Diante de tais fatos, considera-se que a sociedade configurada após a
Revolução Industrial tem como característica ser uma sociedade de risco. Isto
porque, o modelo de desenvolvimento econômico e industrial proveniente da
Revolução Industrial prometia o bem-estar para todos, mas não cumpriu com o
prometido, uma vez que, apesar dos benefícios tecnológicos, trouxe a devastação
planetária e indiscriminada1999.
Sociedade de risco consiste em modelo sociológico, desenvolvido por
Ulrich Beck, que descreve o estado em que se encontra a sociedade pós-moderna:
diante da organização capitalista dos processos de exploração dos recursos
naturais, em que os perigos e os riscos advêm das mais diversas origens, o
que dificulta o controle desses problemas por parte dos diversos setores da
sociedade, entre os quais, a sociedade civil, as organizações associativas, as
instituições públicas ou privadas2000.
Menezes2001 considera que o risco é fruto da modernidade, e, como
consequência da globalização e do progresso da ciência, que se desenvolveu
de diversas maneiras, principalmente sem a necessária sustentabilidade, dando
ensejo à crise ambiental. De acordo com Castro,
os riscos advindos dessa incontrolável sede do homem de
explorar o meio ambiente encontram-se fora da órbita de seu
conhecimento, passando, então, a ocupar uma posição de
insegurança, de futuro incerto para sociedade contemporânea2002.

A sociedade de risco convive com problemas como a poluição atmosférica,
do solo, das águas, sonora, visual, os desmatamentos, a diminuição da camada
de ozônio, para citar alguns. São notícias de guerra, fome, acidentes nucleares,
1997 BARBOSA, Erivaldo Moreira.Direito Ambiental:em busca da sustentabilidade.São
Paulo:Scortecci,2005,p. 19.
1998 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao
extrapatrimonial. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 23.
1999 IDEM, p.24
2000 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade
de Risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 11.
2001 MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de. O direito do ambiente na era de risco:
perspectivas de mudança sob a ótica emancipatória. Revista de Direito Ambiental, 32, 2003,
p.123-144, p. 125.
2002 CASTRO, Raquel Araújo.A hermenêutica constitucional americana na sociedade pósmoderna: uma contribuição para a defesa do meio ambiente. Revista de Direito Ambiental, 32,
2003, p.145-158, p.146.
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risco de armas biológicas, a miséria de grande parte da população, a qual tem
propiciado insensata exploração das fontes naturais de riqueza. São fatores
que afetam a qualidade de vida dos cidadãos e a dignidade e harmonia do meio
ambiente2003.
A palavra-chave da sociedade de risco é “insegurança”. Hoje, se vive num
ambiente inseguro, diante do paradoxo entre a tecnologia e o desequilíbrio,
em que se está constantemente à iminência de acontecimentos catastróficos
e irreparáveis para a natureza, decorrentes da atividade humana egoística,
individualista e utilitarista. Milaré e Coimbra consideram que
assistimos a escalada sem controle dos riscos ambientais globais,
para cuja proliferação todos nós temos contribuído em alguma
medida.(...)há muito mais antropocêntrico em nossos cotidianos
individuais e coletivos do que ecocêntrico. Na verdade, sentimos
que a cosmovisão ecocêntrica é profundamente incômoda,
visto que forçaria os indivíduos, as sociedades e os governos
a contrariarem seus respectivos interesses, tirando-nos a
todos do nosso pseudoconforto para nos preocuparmos com a
sobrevivência do planeta. E como operacionalizar uma profunda
mudança em nossa civilização?!(...) O ecocêntrico é a antítese
perfeita do egocêntrico, seja esse ego um cidadão qualquer, um
intelectual, um magistrado, um governante, seja ele um produtor
ou consumidor2004.

Diante do problema de risco, o atual modelo de Estado, está pouco apto a
lidar com padrões de imprevisibilidade. Menezes2005 salienta que uma tentativa
de solução a se buscar é a formação de um Estado do bem-estar ambiental
como elemento capaz de administrar os riscos provenientes da sociedade pósmoderna.
Leite e Ayala2006 asseveram que o Estado de bem-estar marginalizou
a questão ambiental devido ao fato de supervalorizar as politicas de pleno
emprego e de maximização da utilização dos fatores da produção, ignorando o
desenvolvimento de uma politica ambiental que objetivasse a melhor qualidade
de vida.
Para construção de um Estado de bem-estar ambiental, os autores admitem
que a maior dificuldade é transformá-lo em um Estado de justiça ambiental.
Entendem que para se formular uma política ambiental com justiça ambiental, é
necessário que o Estado se guie por princípios que vão se formando a partir da
sedimentação das complexas questões suscitadas pela crise ambiental2007.

2003 MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de. O direito do ambiente..., cit., p. 124.
2004 MILARÉ, Édis; COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na
ciência jurídica. Revista de Direito Ambiental, 36, 2004, p. 9-41, p. 26.
2005 MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de. O direito do ambiente..., cit., p. 130.
2006 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental..., cit., p. 25.
2007 IDEM, p. 47-48.
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Aliado a isto, é necessário que haja uma conscientização global da
crise ambiental. Esta conscientização exige uma cidadania participativa, que
compreende ação conjunta do Estado e da coletividade na proteção ambiental.
Não se pode adotar uma visão individualista sobre a proteção ambiental, sem
solidariedade e desprovida de responsabilidades difusas globais2008.
Adicione-se, a proteção do meio ambiente não pode ser analisada sob um
ponto de vista isolado. É necessário que haja a comunhão dos mais diversos
ramos do conhecimento científico, tais como, o urbanismo, o direito, a química,
a biologia, a geografia, dentre outros2009.
Em conformidade com Menezes2010, admite-se que não se pode edificar
um ambiente saudável sem que haja o entendimento de que ele será para
todos em geral e a ninguém em particular. Não se cria um ambiente sadio para
determinadas pessoas, mas para toda a coletividade. Necessita-se criar um novo
modo vida, de forma a que o homem não venha a destruir a natureza e esta não
venha a deixa-lo sem perspectivas de sobrevivência.
Contudo, tais recomendações parecem um tanto distantes da realidade
urbana, quando se leva em consideração o descaso por parte dos setores mais
influentes da sociedade pelas questões ambientais. As grandes empresas
privadas, detentoras do poder econômico, manipulam as decisões do Poder
Público a seu favor.
Henrique2011 ressalta que na maioria das cidades constata-se que apenas
alguns elementos naturais são valorizados, como a vegetação, que é transformada
em área verde. Entretanto, frequentemente são presenciadas obras que aterram
ou canalizam córregos e rios.
Restringindo-se a atuação do Estado frente ao mercado imobiliário
no município de Salvador, por exemplo, tem-se que há a adoção de postura
permissiva diante dos movimentos especulativos, com a tomada de iniciativas
que submetem a organização do espaço urbano aos interesses e demandas do
capital imobiliário2012.
al

2013

À título ilustrativo, cabe destacar ainda dados esboçados por Copque et
referentes à Avenida Luis Viana Filho, importante eixo viário que faz a ligação

2008 IDEM, p. 25.
2009 CASTRO, Raquel Araújo. A hermenêutica constitucional americana ..., cit., p. 146.
2010
MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de. O direito do ambiente ..., cit., p. 140.
2011
HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza na Cidade. Salvador: Edufba, 2009. p. 22.
2012
CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de; PEREIRA,Gilberto Corso. As “cidades” de Salvador.
In:CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de; PEREIRA Gilberto Corso (orgs.). Como anda Salvador e
sua região metropolitana. Salvador: Edufba, 2008, p81-107, p. 103.
2013
COPQUE, et al. Expansão urbana e redução de áreas verdes na localidade do Cabula VI:
região do miolo da cidade do Salvador, Bahia. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento
Remoto, Curitiba, 2011. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/sbsr2011/files/p0313.pdf . Acesso
em:10jun.2014.
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de Salvador com o Litoral Norte da Bahia2014. Com base em Mascarenhas, Copque
et al2015 revelam que, em 1995, a Prefeitura do Salvador publicou um documento
intitulado “Uma Abordagem Ambiental para o Manejo do entorno da Avenida Luiz
Viana Filho”, com considerações que direcionavam para a expansão da cidade
no entorno desta avenida, destacando a necessidade de proteção e controle da
Mata Atlântica e cursos d’água que a circundam. Constatou-se, entretanto, que
tal situação foi desconsiderada no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
de Salvador (Lei nº7.400/08), onde a Avenida é vista como área de expansão
habitacional e de serviços, sem mecanismos de proteção ao ambiente natural.
Diante de realidades como tais, o fio de esperança que resta é a união
organizada da sociedade civil que, consciente da sua imensa responsabilidade
perante a proteção da natureza, atue contundentemente contra os desmandos
da classe capitalista dominante. Esta se configura tarefa difícil, principalmente
quando se constata que grande parcela dos cidadãos demonstra descaso perante
as questões ambientais, além de nutrir fortes tendências ao individualismo e
egoísmo. E conseguir conscientização ambiental desta parcela da população é
missão árdua, praticamente impossível. Mas não se pode desistir.
2. Uso da natureza como instrumento de valorização imobiliária
Diante da realidade explanada no capítulo anterior, considera-se que a
emergência da sociedade de risco supra mencionada, fez que, crescentemente,
houvesse a difusão do interesse de parcela da sociedade moradora das grandes
cidades, em especial, aquela detentora de alto poder aquisitivo, pelo convívio com
a natureza, visto enquanto privilégio, instrumento qualificador da vida urbana.
Neste sentido, tem havido tendência à aceitação de abordagens
enaltecedoras da necessidade de interação harmônica do homem com a natureza.
Desta forma, concomitantemente aos discursos em defesa da natureza, têm
sido constantes deturpações das considerações ambientalistas, traduzidas em
exploração do patrimônio natural, pelos diversos setores de mercado, entre os
quais, o de cosméticos, o alimentício, o imobiliário2016, sob uma pseudo atitude
de “preocupação” com a manutenção da diversidade natural.
Considera-se que, apesar dos discursos presentes sobre
a ‘destruição’ da natureza pelos agentes do capitalismo,
devido às características de cada momento do modo de
produção capitalista, se produza uma natureza particular
e de interesse, sob a ótica do capital, daquele conjunto
momentâneo das situações. Assim, o capitalismo não
destrói a natureza, mas sim a transforma e a produz
2014
CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de; PEREIRA,Gilberto Corso. As “cidades” de Salvador...,
cit., p. 89.
2015
COPQUE, et al. Expansão urbana e redução de áreas verdes na localidade do Cabula VI...,
cit., p. 708.
2016
HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza ..., cit., p. 102.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

constantemente, na busca ininterrupta pelo lucro e pela
valorização constante das mercadorias e dos objetos2017.
Constata-se que o mercado capitalista passou a utilizar a natureza, nas
cidades, como objeto rentável, apropriando-se, de forma exploratória, enquanto
mercadoria. Castells ao abordar o processo de “mercadorização” da natureza
pelo capitalismo ressalta que “basta pensar no processo de privatização dos
recursos naturais para observar que nada pode escapar ao grande capital; no
interior de uma lógica capitalista dominante, tudo, absolutamente tudo, pode
tornar-se mercadoria”2018.
Por via de consequência, o mercado imobiliário, em especial, apropria-se
da natureza na cidade, como forma valorizar seus empreendimentos. Coadunase com o que destaca Henrique: “repete-se uma velha lei do mercado. A
escassez de algum produto, no caso, da natureza, faz seu preço aumentar. O
mundo capitalista parece ver, (...) a natureza como um posto de combustível para
exploração humana”2019.
O marketing imobiliário, em muitos casos, difunde a ideia de que o viver
bem na cidade está associado ao convívio próximo à natureza, o que leva ao
aumento do valor dos imóveis localizados em setores da cidade onde a riqueza
natural é predominante. O objetivo é atrair consumidores de alto poder aquisitivo,
dispostos a pagar exorbitantes valores monetários para desfrutar de suposto
convívio saudável junto à natureza.
De acordo com Lefebvre, os promotores de venda apresentam projetos
com “ocasião e local privilegiados: lugar de felicidade numa vida quotidiana
miraculosa e maravilhosamente transformada”2020.
Os clientes/consumidores/adoradores da natureza são dominados
e não percebem que esta natureza vendida não passa de uma
mentira, um engodo. Estes empreendimentos transformam,
desta maneira, a natureza numa ‘coisa-mercadoria’ onde estas
passam a ter seu valor definido em função das ideologias
impregnadas em seu conteúdo e aparência2021.

Tais compradores se dispõem a pagar os altos valores monetários, para
usufruir do que Henrique considera uma natureza congelada, carregada de
ideologia, transformada em cartão postal, em fetiche2022. Em conformidade com
2017
IDEM, P. 104.
2018 CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Tradução: Arlene Caetano. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1983, p. 491.
2019
HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza..., cit., p. 109.
2020 LEFEBVRE,Henri.O Direito à Cidade. Tradução: Rubens Eduardo Frias. 5. ed.São
Paulo:Centauro,2011,p. 32.
2021 HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza..., cit., p. 108.
2022 HENRIQUE, Wendel. Representações da natureza na cidade. In: Angelo Serpa (org.).
Espaços Culturais: vivências, imaginações e representações. Salvador: Edufba, 2008, p. 201-223,
p. 204.
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SANTOS2023, pagam para ser enganados. Henrique salienta ainda que “esta
natureza artificial, produto da ação humana e, de mentira, (...) encontra-se hoje
compromissada com uma felicidade capitalista”2024.
A falta de veracidade do uso da natureza pelo marketing imobiliário reside,
sobretudo, no fato de que se busca acobertar os males da cidade, ofuscandose a miséria, a violência, a falta de solidariedade e de cidadania2025. Transmitese a ideia de que, morando próximo à natureza, o cidadão livra-se dos tantos
problemas inerentes à realidade atual das grandes cidades.
Lefebvre considera que todas as condições se reúnem “para que exista
uma dominação perfeita, para uma exploração apurada das pessoas, ao mesmo
tempo como produtores, como consumidores de produtos, como consumidores
de espaço”2026.
Pretende-se a difusão de um mundo encantado, perfeito, repleto de
ilusões, longe do “mal” das cidades. Cria-se uma utopia infantilóide acerca
da possibilidade de se viver em lugar de sonhos e plenitude do “bem”, a partir
da representação glamourizada, reificada e caricaturizada da natureza, que é
vista como se numa tela de cinema. A este processo Harvey conceitua como
“Disneyficação da Natureza”2027.
Harvey considera que a disneyficação configura a ideia de espaço
supostamente feliz, harmonioso e sem conflitos, apartado do mundo real; de
entretenimento; de história inventada; de cultivo de nostalgia de um passado
mítico; do fetiche pela cultura da mercadoria; da reunião de objetos e coisas
difusoras da ideia de diversidade e existência multicultural, mesmo que ocorra
na forma de compartimentos; de lugar limpo, higienizado e mitologizado,
esteticamente perfeito2028.
Além disso, na atual conjuntura da sociedade de risco, com degradação
crescente dos recursos naturais, viver próximo à natureza parece estar associado
a realidade privilegiada. Neste sentido, o mercado imobiliário tem agido de modo
a adquirir vantagens, vendendo imóveis a altos valores, devido ao “privilégio” de
se localizarem em áreas onde há vasta riqueza natural.
Percebe-se uma notória e desinibida apreensão, pela esfera privada, de
um bem de caráter difuso, portanto, pertencente a todos, e insuscetível de
2023 SANTOS, Milton. Território e sociedade. Entrevista com Milton Santos. 2.ed. São Paulo:
Fundação Perseu Abramo, 2000, p. 10.
2024 HENRIQUE, Wendel. Representações da natureza ..., cit., p. 204.
2025 ROCHA, Luiz Carlos. Políticas públicas de lazer no subúrbio ferroviário: (in)visibilidade
na dinâmica da cidade de Salvador. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pósgraduação em Educação e Contemporaneidade, UNEB, Salvador, 2003, p. 66. Disponível em:
http://www.ppgeduc.com/dissertacoes/turma_1/2001_l3_luiz_carlos_rocha.pdf. Acesso em:
14set.2014.
2026 LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade..., cit., p. 33.
2027 HARVEY, David. Espaços de esperança. São Paulo: Loyola, 2000, p. 219.
2028 IDEM, IBIDEM.
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divisão2029, que deve ser protegido em prol, tanto das presentes, quanto das
futuras gerações, garantindo-se uma equidade intergeracional2030.
A indevida apropriação da natureza é realizada, sobretudo, porque há,
de acordo com Kowarick2031, certa fragilidade nas organizações populares para
interferir nos processos decisórios, o que confere grande liberdade de ação aos
grupos privados, que se encontram inteiramente voltados para a obtenção de
lucros.
Para agravar tal situação, presencia-se uma postura permissiva por parte do
Poder Público das metrópoles brasileiras, frente aos movimentos especulativos
do mercado imobiliário, que submetem a organização do espaço urbano aos
interesses e demandas do capital imobiliário2032.
Neste sentido, Kowarick2033 destaca que, com a intensificação da
industrialização, acumulação e especulação, passou a haver sobreposição dos
interesses imobiliários privados, com o direcionamento dos investimentos
públicos à dinâmica de valorização-especulação do sistema imobiliário construtor.
No Brasil, podem ser citados vários exemplos de apropriação da natureza na
cidade pelo setor imobiliário, explorada pelo marketing de venda dos imóveis. De
forma ilustrativa, cita-se, neste momento, a cidade de São Paulo, por representar
a maior metrópole brasileira e, concomitantemente, um dos lugares no país onde
a natureza na cidade é mais escassa, havendo uma negação da natureza romântica
e verde2034. Em são Paulo, objetos associados à ideia de natureza adquirem alto
valor econômico, fator que estimula a atuação do mercado imobiliário, no sentido
de “vender” uma natureza que, em verdade não existe, mas que os compradores
aceitam acreditar existir.
Após todo o processo de ocupação da cidade, de todo o
desenvolvimento técnico da sociedade ocidental, encontrar
verde nativo das matas brasileiras num bairro completamente
urbanizado de São Paulo (...) não é apenas uma ilusão, como se
transforma no mais puro ato enganador que o ‘marketing verde’
propaga2035.

Exemplo recente de atuação do que Henrique denomina “marketing
verde”2036, em São Paulo é o de um “complexo multiuso”, em fase de construção
por uma grande empresa imobiliária, cujo slogan do vídeo-divulgação é: “Parque
2029 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2012,
p. 136.
2030 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental..., cit., p. 76.
2031 KOWARICK, Lúcio. Espoliação Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 33.
2032 CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de; PEREIRA, Gilberto Corso. As “cidades” de
Salvador..., cit., p. 103.
2033 KOWARICK, Lúcio. Espoliação Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 31-32.
2034 HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza..., cit., p. 141.
2035 IDEM, IBIDEM.
2036 IDEM, IBIDEM.
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da Cidade: uma cidade dentro de um parque”2037.O vídeo mostra pessoas felizes
pedalando, fazendo caminhada (destaque para as várias sacolas de compras
levadas pelos andarilhos),numa área onde o verde se faz presente, lembrando as
características de um Parque, com sobreposições de imagens de um shopping
e de um luxuoso restaurante. Nas considerações acerca dos predicados do
empreendimento, constata-se forte apelo à sustentabilidade, o que remete
ao discutido anteriormente acerca das abordagens pró-natureza, no contexto
da sociedade de risco, além da persuasão, através da menção à existência de
vínculo a uma empresa internacional:
Conceito amplo de sustentabilidade, nas áreas Ambiental,
Social e Econômica. Parque Linear, com 22mil m² de área
verde, integrando o entorno e permitindo a mobilidade urbana.
Complexo em processo de certificação Green Buliding e Triple
A. 1º empreendimento no Brasil certificado do ponto de vista
sustentabilidade pela Clinton Foundation, fundação criada pelo
Ex. Presidente dos E.U.A. Bill Clinton2038.

Verifica-se em propagadas deste quilate o que Lefebvre2039 considera uma
transcendência à cotidianidade. O autor revela uma irônica realidade:
Os moradores do Olimpo e a nova aristocracia burguesa(...)não
habitam mais. Andam de palácio em palácio, ou de castelo em
castelo; comandam uma armada ou um país de dentro de um
iate; estão em toda a parte e em parte alguma2040.

A situação descrita no exemplo supra citado ocorre em diversas outras
cidades, do país, onde os interesses do mercado capitalista prevalecem, em
detrimento das reais carências inerentes aos centros urbanos nos tempos
hodiernos.
Constroem-se e se vendem cidades ilusionarias para compradores que tem
poder aquisitivo suficiente para se iludir, para crer ver o invisível que o marketing
imobiliário torna visível. Rocha considera que
os marketeiros ocupam papel importante na construção da
invisibilidade e visibilidade da cidade, separando os legítimos
interesses da população,(...)dos interesses demagógicos que
ocultam propositadamente os males da cidade,(...)através da
construção da cidade-vitrine, da cidade-espetáculo, da cidade
que ofusca a miséria, a violência, a ausência de solidariedade
e a cidadania com seus fogos de artifício, suas festas e seus
balangandãs. Esta cidade é constantemente construída e
destruída nos outdoors, cartões-postais e cadernos de turismo,
2037 PARQUE DA CIDADE. Disponível em:<http://www.youtube.com/>. Acesso em 10
out. 2014.
2038 PARQUE DA CIDADE ODEBRECH. Disponível em:<http://hazielcorretoraapartamentos.
blogspot.com.br/>. Acesso em 10 out.2014.
2039 LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade..., cit., p. 118.
2040 IDEM, IBIDEM.
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pela força da mídia na sociedade, requerendo dos construtores da
invisibilidade e visibilidade um permanente diálogo na tentativa
de se alcançar uma cidade mais justa, democrática e agradável,
pelo resgate da cidadania2041.

Segundo Lefebvre2042, “as pessoas se representam a si mesmas através
daquilo que lhes falta ou que acreditem faltar. Nesta relação, o imaginário
tem mais poder”. Para o autor, esta realidade ilusionaria, criada pelo marketing
imobiliário, configura o “imaginário do habitat”, onde está presente o sonho, a
saúde, afastados da cidade “má e malsã”2043. Não mais se vende uma moradia
ou um imóvel, mas o urbanismo, que passa a ser reconhecido como valor de
troca2044. E tudo isso acontece (surpreendentemente ou não), conforme afirmado
anteriormente, sob os auspícios do Poder Público.
3. A apropriação da natureza pelo marketing imobiliário em salvador
À titulo de esclarecimento, convém ressaltar, preliminarmente, que
Salvador representa a capital do Estado da Bahia, localizado na Região Nordeste
do Brasil. A cidade constitui metrópole nacional e, nas últimas décadas tem
incrementado metropolização turística, o que reforça o fato de ser uma região
detentora de grande potencial turístico, que se destaca no cenário nacional e
mundial por dispor, entre outros fatores de diversificada riqueza natural2045.
Devido a estes fatores, na cidade da Salvador, é bastante comum encontrar
menções à natureza, realizadas pelo marketing imobiliário, como estratégia para
enaltecer a qualidade de localização e, consequentemente, elevar o valor de
imóveis construídos próximos a parques, que contemplam natureza preservada,
a praias, entre outras riquezas naturais. Realiza-se uma apropriação da apreciação
estética da natureza2046.
Esta forma de apropriação é classificada por Reclus2047 como apropriação
indireta, ou seja, aquela que utiliza a natureza para a venda de mercadorias,
produtos e serviços.
Neste momento, pretende-se demonstrar tal realidade através da exposição
de alguns exemplos de propagandas de imóveis em diversos setores da cidade
de Salvador, que dispõem da existência de meio ambiente natural. Restringirse-á às regiões do Itaigara, Pituba, Pituaçu, Federação, Baía de Todos os Santos,
Avenida Paralela, Praia do Forte, por se tratarem de setores considerados nobres,
2041 ROCHA, Luiz Carlos. Políticas públicas de lazer ..., cit., p. 66-67.
2042 LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade..., cit., p. 27.
2043 IDEM, IBIDEM.
2044 IDEM, p. 32.
2045 SILVA, et al. Metropilização e turismo no litoral norte de Salvador: de um deserto a um
território de enclaves?. In: CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de; PEREIRA, Gilberto Corso (orgs.).
Como anda Salvador e sua região metropolitana. Salvador: Edufba, 2008, p.189-211, p. 197.
2046 HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza..., cit., p. 127.
2047 Apud Henrique, in: HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza na Cidade..., cit., p. 126.
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onde se verifica intensa atuação do mercado de imóveis, sobretudo, através da
apreensão da natureza, tanto daquela existente, quanto da forjada pela astúcia
do marketing imobiliário.
Buscou-se elencar exemplos de regiões que se distribuem por setores
diversos da cidade e da sua região metropolitana, de modo a analisar a forma de
apropriação da natureza adotada pelo marketing imobiliário, a depender do setor
de localização dos imóveis.
O Itaigara, que se encontra próximo ao Parque da Cidade Joventino
Silva, apresenta muitos casos de propagandas de imóveis fazendo referência
ao Parque, como fator de privilégio para aqueles que pretendem morar em
empreendimentos próximos à sua natureza preservada. As expressões mais
utilizadas são: “O Itaigara você conhece. É um dos bairros mais valorizados de
Salvador, um dos endereços mais desejados da cidade. Cercado de muito verde
e com uma bela vista para o Parque da Cidade”2048; “Possui vista permanente
para o Parque da Cidade”2049. O valor destes empreendimentos varia entre cerca
de R$800.000,00 e R$1.612.000,00, havendo a previsão de valores em moedas
alienígenas, a descrição das vendas em outros idiomas2050, o que demonstra,
ainda, o interesse pelo consumidor estrangeiro.
Em alguns casos, o site traz a imagem de verdadeiro “paraíso natural”,
discrepante da real imagem da localização dos imóveis à venda, conforme
demonstra a figura a seguir, que ilustra um site de venda de imóveis da região
do Itaigara:

Fonte: TROVIT IMÓVEIS ITAIGARA. Disponível em: <http://imoveis.trovit.com.br>

Em outras situações, são utilizadas fotos ilustrativas da localização do imóvel,
com nítidos recursos de tratamento da imagem, que camuflam a realidade do

local. Na figura a seguir, transmite-se a ideia de que o imóvel se localiza dentro do
Parque da Cidade, por estar rodeado de natureza, não havendo imóveis na região
2048 TROVIT IMÓVEIS. Disponível em:<http://imoveis.trovit.com.br/>. Acesso em: 11 out. 2014;
2049 DIAMOND. TROVIT. Disponível em: <http://imoveis.trovit.com.br/>. Acesso em:
12 out. 2014.
2050 VIVAREAL. Disponível em:<http://www.vivareal.net/apartment-36968524/>. Acesso
em:12 out. 2014.
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circunvizinha próxima:

Fonte: DIAMOND.TROVIT. Disponível em: <http://imoveis.trovit.com.br>

No bairro Pituba, vizinho ao Itaigara, contemplado tanto pelo Parque
da Cidade quanto pela orla marítima, também são encontrados exemplos de
apropriação indireta da natureza. Há um empreendimento que “foi feito para
quem tem uma rotina agitada, mas ainda assim sabe aproveitar os prazeres da
vida. Um deles é poder chegar em casa e encontrar o mar estendido de uma
ponta a outra da sua varanda. Esse privilégio só você tem”2051 (grifos nossos).
“Afinal nada tem tanta importância quanto viver feliz”2052, como se o simples fato
de viver de frente para o mar, trouxesse embutida a tão almejada “felicidade”!
Na Federação, outro bairro de Salvador onde são construídos imóveis de
luxo, foi trazido o exemplo de um empreendimento que está sendo construído
em uma das principais avenidas do bairro, a Cardeal da Silva. No muro do futuro
residencial, há um imenso painel, com imagem de natureza, e uma “convidativa”
frase:

FONTE: Arquivo Pessoal

Neste exemplo, verifica-se certa persuasão da propaganda que impõe,
em primeiro lugar, ao público, considerar a imagem, suposta “vista” do
2051 PITUBA PRIVILAGE LOCALIZAÇÃO.Disponível em:<http://www.pitubaprivilege.com.
br/>.Acesso em: 15 out. 2014.
2052 PITUBA PRIVILEGE RESIDENCE. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=xNMOVm1xKu8>. Acesso em: 15 out. 2014.
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empreendimento, bela e agradável e, em segundo lugar, a paisagem enquanto
fator suficiente para a escolha do imóvel. Trata-se de propaganda que além de se
apropriar da natureza, tem caráter restritivo, uma vez que não considera outras
características urbanas do local, como fator de valorização do imóvel.
Anúncio ora interessante, pela audácia, é o de um empreendimento
projetado na Baía de Todos os Santos, mais precisamente, na cidade de Salvador,
às proximidades do seu centro antigo (Mercado Modelo, Pelourinho). O insidioso
anúncio, além de se utilizar da natureza local para o marketing, busca envaidecer
os brios do público consumidor comparando-os a Deuses, Reis, a figuras que
transmitem ideias de poder e superioridade:
Ir ao mar e entrar em casa, como se fosse Poseidon ou Iemanjá,
já não é apenas um sonho possível apenas aos Deuses e
entidades que habitam o imaginário humano.Esse sonho já pode
ser realizado, somente, em Salvador.Imagine abrir os olhos toda
manhã e ter, como diriam alguns baianos,“a dificuldade”de ver a
beleza deslumbrante da Baia de Todos os Santos todos os dias.
(...)está redefinindo os significados da palavra “lar” na cidade.
Agora você poderá dizer: meu lar é no mar e com direito(...)ao
mais belo por do sol do Brasil(...)Em um dia de calor(...)você
terá a deliciosa opção de(...)poder ir, ali, dar um pulinho nas águas
da Baia, aproveitando uma das mais belas piscinas naturais do
Brasil.(...)Com todos esses privilégios, não se importe em
dizer para si,“eu sou o rei do mar”2053 (grifos do anunciante).

No Pituaçú outro bairro de Salvador onde há, além da orla marítima, o Parque
de Pituaçú, também existe exploração da natureza pelo marketing imobiliário. O
anúncio: “De um lado a praia. Do outro o Parque. Alto padrão em contato com
a natureza”2054 (grifos do anúncio), difunde ideia de paz, harmonia, tranquilidade,
que, em verdade, são difíceis de ser alcançados com plenitude na atualidade das
metrópoles brasileiras.
Ainda em Pituaçú, encontra-se empreendimento imobiliário que se afirma
“ecologicamente correto”, autodenominando-se “Eco residence”2055. Neste caso,
constata-se com maior nitidez a influência da atual conjuntura de sociedade de
risco sobre os setores do comércio, que cada vez mais pretendem mostrar-se
preocupados com a sustentabilidade do planeta.
As margens da Avenida Luís Viana Filho (ou Avenida Paralela), importante
eixo viário que faz a ligação de Salvador com o Litoral Norte da Bahia, região
onde ocorreu, a partir da segunda metade do século XX, vasta expansão

2053 ADELAIDE: UMA MORADIA DOS DEUSES NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS. Disponível
em:<http://blogdaponto4.com.br/>. Acesso em: 15 out. 2014.
2054 HEMISPHERE360º. Disponível em: <http://www.hemisphere360.net/>. Acesso em:15
out. 2014.
2055 INFINITY ECO RESIDENCE.OLX. Disponível em:<http://salvador.olx.com.br/105minfinity-eco-residence-vista-para-o-mar-iid-393730522>. Acesso em:14out.2014.
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habitacional e de serviços2056, se caracterizam pela presença de Áreas Verdes,
a exemplo de resquícios de Mata Atlântica, além de cursos d’água2057. Este
setor é bastante visado pela parcela do mercado imobiliário que, adicionalmente
aos imóveis, “vende” a natureza local. Ressalta-se que tal situação se verifica
mesmo constatando-se que, em decorrência do crescimento urbano, atualmente
permanecem apenas minguados setores onde é possível encontrar natureza
conservada2058. Os anúncios na região da Paralela vão desde
uma região que vem se firmando, cada vez mais, como o novo
pólo urbano da cidade. Próxima das praias e de tudo que a sua
família precisa para viver com conforto, a Paralela ainda tem uma
outra vantagem: áreas verdes preservadas. (...) Um lugar perto
(...) Parque de Pituaçu2059 (grifos nossos),

até: “a posição do terreno e a disposição do empreendimento proporcionam uma
bela vista para o mar e um grande contato com a natureza”2060 (grifos nossos),
como se não houvesse imenso abismo entre morar próximo à natureza e com
ela manter contato e isto, diga-se, quando o marketing imobiliário cumpre com a
verdade ao afirmar ser o imóvel localizado próximo a áreas verdes. Nesta região,
interessantes são as denominações atribuídas aos condomínios: “Brisas”2061;
“Alphaville”2062, “Greenville”2063, “Le Parc2064”, entre outros. São nomes de
fenômenos naturais e/ou elementos da natureza e/ou denominações remetentes
a uma realidade campestre, indutores da crença de que tais caracteres podem
ser encontrados nesta localidade.
Estendendo-se para a região metropolitana de Salvador, mais precisamente
à Praia do Forte, localizada no Litoral Norte da Bahia2065 muitos são os
empreendimentos que fazem proveito das belezas naturais locais. Tanto, que o
próximo exemplo trazido afirma ser o “último condomínio fechado de terrenos à

2056 CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de; PEREIRA,Gilberto Corso. As “cidades” de Salvador,
p. 89.
2057 COPQUE, et al. Expansão urbana e redução de áreas verdes na localidade do Cabula VI...,
cit., p. 708.
2058 IDEM, p. 712.
2059 TROVIT IMÓVEIS.Disponível em: <http://imoveis.trovit.com.br/index.php/cod.frame/>.
Acesso em:12out.2014.
2060 TROVIT IMÓVEIS.Disponível em:<http://imoveis.trovit.com.br/>.Acesso em:12out.2014.
2061 BRISAS.TROVIT.Disponível em:<http://imoveis.trovit.com.br/>.Acesso em:11out.2014.
2062 ALPHAVILLE.SALVADOR.Disponível
em:<http://alphavillesalvador1.com.br/>.Acesso
em:11out.2014.
2063 GREENVILLE.Disponível
em:<http://www.greenvillesalvador.com/>.Acesso
em:11out.2014.
2064 LE PARC.Disponível em:<http://www.leparcpronto.com.br/>.Acesso em:11 out.2014.
2065 ALBAN, Marcus. A insustentabilidade do turismo no Brasil e o sucesso de praia do forte:
uma análise exploratória com base na nova economia institucional. Seminário Internacional de la
Red Iberoamericana de Investigadores em Globalización e Território. Bahia Blanca, Argentina, 2006,
p. 6. Disponível em: http://www.obsturpr.ufpr.br/artigos/turismo20.pdf. Acesso em:15set.2014.
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beira mar na Praia do Forte”2066, tendo como slogan: “chegou sua hora de morar
no paraíso”2067. E ainda:
Imagine-se entre um mar e uma lagoa inacreditavelmente lindos.
Tão lindos que você não vai mais querer sair de lá. Agora, imagine
outra situação: você não precisa ir embora desse lugar! Sim,
essas duas possibilidade existem e você pode ser um dos poucos
privilegiados que poderão dizer que mora, se não no Paraíso,
em um lugar muito próximo ao nirvana, (...) é um daqueles
empreendimentos que podemos chamar de magníficos. (...)
está margeado por belas praias com coqueiros e cercadas por
infinitas piscinas naturais de água cristalina2068 (grifos nossos).

Outra propaganda imobiliária na região é mais concisa e direta, porém,
não menos pretenciosa: elenca fotos dos espaços naturais da região da Praia do
forte, com o “simples” acréscimo de duas frases, no mínimo, capciosas:

Fonte: TRIVOLI ECORESIDENCES.Disponível em:<http://www.tivoliecoresidencespraiadoforte.com/>

Silva et al2069, consideram que na região da Praia do Forte está sendo
produzido um território de enclaves, ou de guetos2070 de luxo, “devoradores” de
paisagens naturais e culturais.
Constata-se a existência de aparente pressão psicológica imposta pelo
marketing imobiliário, que incute nos cidadãos a ideia de um compromisso
com a felicidade, ou melhor, com uma suposta felicidade, que estaria presente
em imóveis “privilegiadamente” localizados junto a “paraísos naturais”. Geram
certa ilusão de existência de felicidade, só e somente só, quando se compra
(destaque-se: quando se “compra” mesmo quando não se “mora”, considerandose que grande parte dos imóveis são adquiridos por compradores nacionais e
estrangeiros que os utilizam apenas em curtos períodos, para férias, por exemplo,
2066 CONDOMÍNIO PISCINAS NATURAIS.Disponível em:<http://blogdaponto4.com.br/
imoveis-novos/piscinas-naturais-em-praia-do-forte-chegou-sua-hora-de-morar-no-paraiso/>.
Acesso em:15out.2014.
2067 IDEM
2068 IDEM
2069 SILVA, et al. Metropilização ..., cit., p. 196.
2070 MARCUSE, Peter. Enclaves, sim; Guetos, não: a segregação e o Estado. Espaço e
Debates, 45, 2004, p. 24-33, p. 24-25.
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como segunda residência2071 um imóvel que esteja localizado próximo à natureza,
como se a felicidade não fosse, em verdade, um sentimento abstrato e subjetivo
que, de tão complexa definição e entendimento não pode ser simplificada numa
sentença rasa: imóvel+natureza+compra=FELICIDADE, ou em outras palavras:
imóvel+suposta natureza (promessa de natureza)+compra=RESOLUÇÃO DE
TODOS OS PROBLEMAS.
Neste sentido, Lefebvre ironiza: “eis o contexto, o palco, o dispositivo de
sua felicidade. Se você não souber aproveitar a ocasião de pegar a felicidade que
lhe é oferecida para fazer dela a sua felicidade é que... inútil insistir!”2072.
Ocorre o que Löwy2073 denomina “ditadura cultural”,exercida pelo fetichismo
da mercadoria, que é idolatrada como divindade de uma “pseudo-religião. Esta
ditatura visa e, pode-se dizer, conquista a redução das relações humanas, dos
sentimentos humanos e da produção simbólica.
Adicione-se, a oferta de “luxo”, “natureza” e, consequentemente,
“felicidade”, no contexto da presente discussão, direciona-se apenas à “nobreza”
da sociedade. Verifica-se, a preponderância da anteposição e sobreposição dos
interesses da parcela populacional mais abastada economicamente, em relação
às camadas sociais de menor poder aquisitivo. Harvey2074 esclarece que o uso
do solo urbano é determinado por processos de competição. Neste sentido,
ressalta que “o grupo rico pode sempre forçar preferências sobre o grupo pobre,
porque ele tem mais recursos para aplicar, tanto para custos de transporte como
para obter solo, qualquer que seja a localização que escolha”2075.
Entretanto, não se pode esquecer que a natureza é um bem difuso,
pertencente a todos, em caráter intergeracional. É completamente equivocado,
esdrúxulo, pretender disponibilizar acesso à natureza apenas a reduzida parcela
de pessoas que possuem a vantagem de dispor de maior poder aquisitivo.
Considerações finais
1. Diante do exposto, considera-se que o marketing imobiliário tem realizado
apreensão da natureza nas cidades, em especial, em Salvador, sob a influência,
entre outros fatores, do presente contexto de sociedade de risco.
2. Isto porque, a escassez de recursos naturais, somada à baixa qualidade de
vida nas cidades, tem estimulado o marketing imobiliário vender idealizações
de “paraísos” na Terra capazes de “curar” as mazelas urbanas.
3. Agindo de tal forma, apropria-se da natureza, bem de caráter difuso e
2071 SILVA, et al. Metropilização ..., cit., p. 194.
2072 LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade..., cit., p. 32.
2073 Löwy Michael. Por uma cultura da solidariedade e da esperança. In: Moraes Dênis (org.).
Combates e utopias. Rio de Janeiro: Record, 2004. p.373-6, p. 373.
2074
HARVEY, David. A justiça social e a cidade. São Paulo: Hucitec, 1980, p. 115.
2075 IDEM, p. 116.
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intergeracional, condicionando bem-estar e felicidade à realidade reducionista
e dispendiosa, consistente em morar junto à natureza como luxo e privilégio
de poucos.
4. Os Poderes Públicos não devem permitir que empresas privadas apropriemse da natureza e a disponibilizem a poucos, impunemente. Entretanto, o que
se constata, na prática, é uma postura conivente da Administração Pública,
que tem, comumente, se mostrado conivente com as práticas do mercado
imobiliário, sobretudo, no município de Salvador.
5. Faz-se mister que a sociedade civil manifeste desaprovação a esta tendência
crescente no cenário urbano nacional, sobretudo, através de cobrança de
atitude mais enérgica por parte dos Poderes Públicos. A natureza pertence
a todos, sendo impossível que esteja disponível a servir os caprichos do
mercado capitalista.
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36. A PROTEÇÃO DE AQUÍFEROS NO BRASIL E O PODER
JUDICIÁRIO: O CASO DA EXPLORAÇÃO DO GÁS DE XISTO
JULIANA GERENT
Doutoranda em Direito Ambiental Internacional na UniSantos. Bolsista
da Capes. Membro do Grupo de Pesquisa Governança Global e Regimes
Internacionais, coordenado pelo Dr. Alcindo Gonçalves.
JOSÉ CARLOS LOUREIRO DA SILVA
Doutorando em Direito Ambiental Internacional na UniSantos. Bolsista da
Capes. Membro do Grupo de Pesquisa Regimes e Tutelas Ambientais e
Internacionais, coordenado pelo Dr. Marcelo Lamy.

Introdução
As águas subterrâneas doces espalhadas no mundo são as menos
protegidas por legislações nacionais e tratados, regionais ou internacionais,
embora sejam tão ameaçadas quanto às águas superficiais.
No Brasil há águas subterrâneas espalhadas por vários aquíferos e elas
são usadas para diversas finalidades. O maior aquífero brasileiro é o Guarani, mas
sem qualquer tutela jurídica específica e adequada (o que se dirá dos demais!?).
Fatos recentes decorridos do programa político do governo federal
de aumentar e diversificar as fontes energéticas no país desencadearam a
possibilidade da exploração do gás de xisto através da técnica de fraturamento,
com fortes impactos negativos no meio ambiente principalmente nas águas
subterrâneas doces.
Em face da abertura da 12ª Rodada de Licitações para a exploração
daquele gás, duas ações civis públicas foram propostas requerendo a suspensão
desse procedimento sob argumentos de proteção ambiental.
O trabalho analisa, no subtítulo 1.1, a decisão da Justiça Federal da
1ª Região, de Floriano, Estado do Piauí, proferida no dia 13 de dezembro de
2013, referente à 12ª Rodada de Licitações promovida pela Agência Nacional de
Petróleo (ANP)2076 para exploração do gás de xisto na área da Bacia do Paraíba,
2076
A ANP anunciou a 12ª Rodada de Licitações – Edital de licitações para a outorga dos
contratos de concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, de
23 de setembro de 2013 – a ser realizada nos dias 28 e 29 de novembro de 2013, referente às
áreas dos estados do Amazonas, Acre, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Piauí, Mato Grosso, Goiás,
Bahia, Maranhão, Paraná e São Paulo. (ASIBAMA Nacional. Diagnóstico sobre o fraturamento
hidráulico da exploração de gás não-convencional no Brasil – Nov. 2013. Disponível em <http://
www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/diagnostico_vf.pdf>
Acesso 08.03.2015)
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utilizando a técnica do fraturamento hidráulico.
Outra decisão analisada é a da Justiça Federal da 3ª Região, de Cascavel,
Estado do Paraná, proferida em dia 4 de junho de 2014, com objeto idêntico ao da
ação anteriormente mencionada, mas cuja localidade é a Bacia do Rio Paraná. A
técnica empregada é a mesma, sendo sua análise feita no subtítulo 1.2.
No título 2 faz-se uma análise sucinta a respeito do gás de xisto e suas
implicações no meio ambiente.
A questão dos aquíferos é tratada no título 3. O motivo da escolha
dessa problemática ambiental como tema central das duas decisões judiciais
mencionadas, deu-se em razão da importância da preservação e não contaminação
da água doce, elemento vital para o homem, animais, vegetais e para o próprio
crescimento econômico dos países.
A proteção jurídica das águas subterrâneas, no âmbito nacional
regional e internacional está prevista no título 4.
1.

Análise de Decisões Judiciais

Duas ações civis públicas foram propostas pelo Ministério Público
Federal, em regiões diferentes do país, requerendo medidas liminares de
antecipação de tutela. Visavam a suspensão do procedimento licitatório de
exploração do gás de xisto através da técnica de fraturamento, até que outros
e mais complexos estudos ambientais fossem realizados para demonstrar, de
forma satisfatória, os riscos e o impacto ambiental de tal atividade.
Nas duas decisões judiciais a principal preocupação foi a questão da
contaminação dos recursos hídricos, sejam superficiais e⁄ou subsuperficiais.
Essa questão ambiental já justifica uma análise teórico-jurídica da
exploração do gás não convencional, especificamente o gás de xisto2077. Em ambas
as decisões foram ventilados os princípios do desenvolvimento sustentável, da
precaução e da prevenção, inclusive com alusão a documentos internacionais
aos quais o Brasil se compromete.
Baseando-se em argumentos e fundamentações jurídicas semelhantes,
as decisões foram uníssonas quanto à concessão das medidas liminares de
antecipação de tutela, demonstrando, com perfeição, que o poder judiciário tem
adotado posicionamento favorável à proteção ambiental enquanto o direito ao
desenvolvimento econômico não ameaçar ou colocar em sérios riscos de danos
os recursos naturais, preservando, assim, o equilíbrio ecológico para esta e as
futuras gerações.
2077
Gás não convencional, de acordo com a ANP “é uma denominação que agrupa diferentes
categorias de gás, como o gás alocado em reservatórios a grande profundidade (...)”, dentre eles
o gás de xisto. Diversos gases são agrupados sob o rótulo de não-convencionais porque têm
a mesma característica de serem “gás de difícil acesso, e consequentemente pouco atrativo
economicamente.” ASIBAMA Nacional. Ob., cit.
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1.1

Decisão Judicial da Justiça Federal da 1ª Região2078

Na Ação Civil Pública (ACP) o Ministério Público Federal (MPF) requereu:
a) a suspensão da exploração do gás de xisto na 12ª Rodada de Licitações realizada
pela ANP e; b) a determinação para que outros procedimentos licitatórios não
ocorram enquanto não se aprofundam os estudos relativos à técnica empregada.
Na decisão houve análise conjunta do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento econômico previstos
nos arts. 225 e 170 da CF. A fim de harmonizar esses dois direitos constitucionais
que, em um primeiro momento, podem parecer antagônicos, elaborou-se
o conceito de desenvolvimento sustentável, previsto em dois importantes
documentos internacionais aos quais o Brasil se comprometeu, a Declaração de
Estocolmo, de 1972 e a Declaração do Rio, de 1992.
Na decisão restou demonstrada a preocupação do Julgador com
as novas tecnologias, capazes de causar impactos no meio ambiente e, em
havendo dano, este, não raras vezes, é irreversível. Por tal razão decidiu a favor
da “preservação do meio ambiente quando em conflito com o desenvolvimento
de atividade econômica pautada por técnica de impactos não totalmente
conhecidos.” E, com isso, fez incidir o princípio da precaução.
A nova técnica aplicada à exploração do gás de xisto e que constitui
um dos objetos da 12ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), trata-se de um composto cuja prospecção e extração requer o emprego
da técnica conhecida como fracking ou fraturamento hidráulico, em que água,
areia e compostos químicos são injetados em alta pressão no solo visando causar
uma fissura para que o gás possa escapar.
No caso, o Grupo de Trabalho Interministerial de Atividades de
Exploração e Produção de Óleo e Gás (GTPEG) deu parecer negativo à exploração
do gás de xisto por intermédio dessa técnica em razão da forte pressão sobre
os recursos naturais, do intenso uso de água no fracionamento da rocha e
que pode ser contaminada pelo uso dos produtos químicos no setor SPN-O,
correspondente à Bacia do Parnaíba, bem como a possibilidade de contaminação
de aquíferos superficiais e subsuperficiais. Além disso, a ANP não apresentou
estudos que afastassem o perigo na exploração das áreas que pretende licitar.
Some-se a isso o fato de que o emprego da tecnologia de fraturamento
hidráulico exige profundo conhecimento geológico da área interessada, o
que, de acordo com as conclusões do GTPEG, não foi feito. Ademais, exige
regulamentação adequada, inexistente até o momento.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, a Câmara Técnica de Água
2078
Este subtítulo está fundamentado no documento: BRASIL. Justiça Federal de 1ª
Instância. Seção judiciária do Piauí. Subseção judiciária de Floriano. Ação Civil Pública n. 561046.2013.4.01.4003. Autor: Ministério Público Federal. Réus: Agência Nacional do Petróleo e outro.
Juiz federal: Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho. Floriano, 13 de dezembro de 2013
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Subterrânea (CTAS) do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) chegou
a conclusão idêntica.
Com base nos estudos técnicos apresentados, o juiz concluiu que a
técnica para exploração do gás de xisto causa impactos ambientais irreversíveis,
tanto sobre os lençóis freáticos quanto sobre os corpos aquíferos subterrâneos e
superficiais, sendo desconhecida sua extensão em face da ausência de completo
conhecimento geológico das bacias sedimentares onde ocorrerá a exploração do
mencionado gás.
No caso não incide apenas o princípio da precaução, mas o princípio da
prevenção também se faz presente. Isso porque, conforme relatado na decisão,
há riscos concretos e conhecidos e que já foram mensurados na Represa da Boa
Esperança, nos aquíferos Poti-Piauí, Pedra de Fogo e Motuca, bem como na futura
área de especial proteção na Serra do Gado Bravo, vital para a sobrevivência das
populações dos Estados do Piauí e Maranhão, visto que protege uma área do
cerrado onde existem nascentes da maioria dos rios dos dois entes federativos.
A ANP desconsiderou o parecer técnico do GTPEG baseando-se,
para sua tomada de decisão, nas manifestações de órgãos ambientais que não
trataram especificamente do potencial danoso ao meio ambiente decorrente da
exploração do gás de xisto. E, pior, utilizou-se de fundamentação política que,
segundo a decisão, trata da necessidade de se utilizar tecnologias já existentes
visando reduzir o tempo caso houvesse necessidade de pesquisar outras
tecnologias.2079
Com isso a ANP descumpriu o preceito constitucional de proteger o
meio ambiente, ofendendo, assim, o art. 225 da CF.
Diante da plausibilidade do direito apresentado pelo MPF com relação
aos riscos conhecidos e concretos referentes ao uso da técnica de fraturamento
hidráulico e que o perigo da demora reside na possível ocorrência de impactos
ambientais indesejáveis, foi deferido o pedido de liminar. Foi então determinanda
a suspensão imediata dos atos licitatórios do bloco pertencente à Bacia do
Paraíba no que tange à exploração do gás de xisto e que a ANP se abstenha
de outros procedimentos licitatórios que visem a exploração do mencionado
gás na citada Bacia, enquanto não for realizada a Avaliação Ambiental de Área
Sedimentar (AAAS).
1.2

Decisão Judicial da Justiça Federal da 3ª Região2080

A decisão da Justiça Federal da 3ª Região decidiu que: a) os
procedimentos licitatórios para exploração e produção do gás de xisto na Bacia
2079
Nesse sentido ver também: ASIBAMA Nacional. Ob., cit.
2080
Este subtítulo está fundamentado no seguinte documento: BRASIL. Justiça Federal de
Cascavel. Ação Civil Pública n. 5005509-18.2014.404.7005⁄PR. Autor: Ministério Público Federal.
Réus: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e outros. Juiz federal
substituto: Leonardo Cacau Santos La Bradbury. Cascavel, 4 de junho de 2014
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do Rio Paraná foram baseados em estudos superficiais; b) o GTPEG, instituído
no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e integrado por diversas instituições
e coordenado pelo IBAMA, deu parecer técnico negativo quanto à 12ª Rodada
de Licitações diante da ausência de conhecimento técnico-ambiental da ANP
necessário à fase de exploração; e c) a “repercussão negativa da autorização da
forma de exploração energética no âmbito internacional”, referente à técnica de
fraturamento hidráulico.
Às irregularidades constatadas no proceder da ANP, referentes à oferta
de blocos para exploração do gás de xisto que abrangiam áreas com restrições
ambientais, somam-se outras, como a desconsideração de procedimentos
e consultas para a exploração de recurso mineral em terras indígenas e em
comunidade quilombola, deixando de formular consulta à Fundação Cultural
Palmares ou ao Incra; o licenciamento ambiental realizado por órgão incompetente,
pois tratando-se de áreas indígenas e comunidade quilombola a competência é
do Ibama, órgão ambiental federal, e não do IAP⁄PR, órgão ambiental estadual; e
ainda a inobservância dos riscos aos recursos hídricos, especialmente ao aquífero
Guarani.
Os contratos de concessão referentes aos blocos estavam na iminência
de serem assinados e isso permitiria o início da fase de execução, ainda que com
objetivo de pesquisa.
Diante desses fatos, o MPF requereu concessão de medida liminar
a fim de impedir os efeitos decorrentes dos procedimentos licitatórios até que
fossem adequadamente analisados os riscos decorrentes do emprego da técnica
de fraturamento hidráulico na região.
Na decisão concessiva da tutela antecipada o juiz federal substituto
entendeu que havia o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em conseqüência determinou a suspensão dos efeitos decorrentes da 12ª
Rodada de Licitações referentes à disponibilização de blocos para exploração do
gás de xisto com o uso da técnica de fraturamento hidráulico no setor SPAR-CS,
referente à Bacia do Rio Paraná.
De acordo com a decisão, tanto a proteção ambiental quanto o direito
ao desenvolvimento econômico estão assegurados na Constituição Federal,
contudo nenhum deles apresenta-se de forma absoluta. Por tal motivo há que
sopesar esses direitos constitucionais previstos nos arts. 225 e 170, sem que isso
cause uma ruptura no “núcleo duro do Direito ao Meio Ambiente Equilibrado”. Isso
significa, nas palavras do juiz, que não se pode “devastar totalmente e de forma
indiscriminada determinada área ambiental, sob o pretexto de desenvolvimento
econômico-tecnológico (...).” E mais: baseando-se no mandamento constitucional
de garantir o “meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as
futuras gerações” (caput do art. 225 da CF) é que os entes federativos e os
empreendedores devem pautar suas condutas no princípio do desenvolvimento
sustentável, que requer a “harmonia entre a exploração econômica dos recursos
ambientais renováveis e na manutenção dos não-renováveis (...).”
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Consta ainda na sentença que a conclusão apresentada pelo GTPEG
ressalta não haver elementos suficientes para que seja tomada decisão favorável
à exploração do gás não convencional, sendo necessário amplo debate na
sociedade no tocante aos riscos e impactos ambientais que essa exploração
envolve. Ademais, que há necessidade de se avançar na regulamentação da
aplicação de tecnologias como o fraturamento hidráulico e a injeção de efluentes
em formações rochosas, regulamentação esta ainda inexistente no Brasil.
E aquele Grupo de Trabalho recomendou a adoção de Avaliação Ambiental de
Área Sedimentar (AAAS)2081, capaz de aquilatar as incertezas das áreas a serem
licitadas, bem como permitir a consulta pública.
Apesar do parecer técnico daquele Grupo, o Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) através da Resolução n. 6, de 25.06.2013, autorizou
que a 12ª Rodada de Licitações de bloco para exploração e produção de petróleo
e gás natural ocorresse.
Antes da realização da AAAS a ANP realizou a 12ª Rodada de Licitações
sendo vencedoras as empresas que figuram no pólo passivo da ACP.
Ressalte-se que o estudo realizado pelo GTPEG apontou que o risco
de contaminação de aquíferos superficiais e subsuperficiais era considerável,
além da preocupação com o descarte da água de retorno.
Concluindo, inexistem estudos geológicos suficientes nas áreas que
foram licitadas, não há regulamentação a respeito da utilização da tecnologia de
fraturamento hidráulico no Brasil, sendo evidente a possibilidade de pressão e
impactos negativos sobre os recursos hídricos.
Diante disso, afirma o juiz não haver dados para a formação de um
juízo seguro a respeito da conveniência da exploração do gás de xisto e que
a utilização da técnica de fraturamento hidráulico “oferece riscos concretos de
contaminação aos recursos hídricos da região, prejudicando não só a saúde da
população como também a economia de toda a região oeste paranaense”; que
se baseia na agroindústria exportadora de grãos e na avicultura. Some-se o fato
de que os blocos do setor SPAR-CS da Bacia do Rio Paraná alcançam áreas
de unidade de conservação federais e estaduais, zonas de amortecimento e
reservas particulares do patrimônio natural (RPPN).
2081
Portaria Interministerial n. 198, de 04.04.2012 do Ministério das Minas e Energia e
Ministério do Meio Ambiente. “Nesse processo de avaliação é prevista a realização de estudo
multidisciplinar, com abrangência regional, que, a partir da análise do diagnóstico socioambiental
de determinada área sedimentar e da identificação dos potenciais impactos socioambientais
associados às atividades ou empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás
natural, subsidiará a classificação da aptidão da área avaliada para o desenvolvimento das
referidas atividades ou empreendimentos, bem como a definição de recomendações a serem
integradas aos processos decisórios relativos à outorga de blocos exploratórios e ao respectivo
licenciamento ambiental.” (BRASIL. Justiça Federal de Cascavel. Ação Civil Pública n. 500550918.2014.404.7005⁄PR. Autor: Ministério Público Federal. Réus: Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) e outros. Juiz federal substituto: Leonardo Cacau Santos La
Bradbury. Cascavel, 4 de junho de 2014)
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Conclui-se, na decisão, que existem riscos conhecidos e concretos na
utilização da técnica de fraturamento hidráulico não apenas às reservas hídricas
e às áreas de proteção ambiental mas, também, à saúde, segurança, trabalho e
bem-estar da população.
Ressalte-se que o juiz fez referência à sentença proferida na ACP de
Floriano⁄PI, que também tratou da 12ª Rodada de Licitações da ANP, evidenciando
a harmonia existente nas diversas decisões do Poder Judiciário, cuja diretriz é o
princípio do desenvolvimento sustentável.
Restou evidente a intenção da ANP de iniciar o processo licitatório
a qualquer custo, desconsiderando parecer contrário emitido pelo GTPEG e
afrontando o princípio do desenvolvimento sustentável.
A decisão liminar também pautou-se pelo princípio da precaução,
um dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito internacional previsto
como o 15º Princípio da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento.
Diante das análises e fundamentações foi deferido o pedido de liminar
determinando: a) a suspensão imediata dos efeitos advindos da 12ª Rodada de
Licitações promovida pela ANP; 2) a condenação dos réus na obrigação de não
fazer, referente em não assinar os contratos de concessão dos blocos do setor
SPAR-CS; 3) que a ANP faça constar nos contratos firmados com os réus a
existência da presente ação.
2.

Gás de Xisto no Brasil

O gás de xisto está previsto para ser uma das fontes de energia
elétrica até o ano de 2020 e o Brasil tem reservas desse gás natural nas bacias
sedimentares do Parnaíba e do Paraná, dentre outras. Calcula-se um volume
de 6,9 trilhões de metros cúbicos o tamanho da reserva de gás de xisto no
território brasileiro.2082 O governo federal pretende incluí-lo na matriz energética
do país, mesmo com a proposta de diversos pesquisadores brasileiros de um
período de 5 anos de moratória2083 para que seja realizado um estudo a respeito

2082
CAVA, Luis Tadeu. “Gás de xisto” (shale gas). Disponível em <file:///C:/Users/cliente/
Downloads/G%C3%A1s%20de%20Xisto%20-%20Shale%20gas%20(1).pdf>
Acesso
04.09.2014
2083
Moratórias foram decretadas no estado de Nova York, em Quebec, na França e em partes
da Alemanha. Outros países decretaram, em alguns locais, moratória temporária ou permanente,
como a Argentina, Espanha, Itália, Irlanda, Nova Zelândia, Bulgária, África do Sul, Suíça, Áustria
e Austrália, em razão não apenas dos impactos conhecidos mas, principalmente, pela ausência
de informações quanto às conseqüências do processo de fraturamento hidráulico. (Ministério
do Meio Ambiente. Grupo de trabalho – Portaria MMA n. 218⁄2012. Parecer técnico GTPEG
n. 03⁄2013. Disponível em <http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Diretrizes_Ambientais_
GTPEG_12a_Rodada/Parecer/Parecer_GTPEG_R12.pdf> Acesso 08.03.2015)

772

773

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

da viabilidade, sustentabilidade e conseqüências socioambientais dessa nova
técnica de extração de combustível fóssil.2084
A exploração desse gás põe em risco um dos mais necessários
recursos naturais para a sobrevivência do homem, para a produção industrial,
irrigação e dessedentação de animais: a água doce. Mesmo assim parece ser
desconsiderado por grupos para os quais o interesse “desenvolvimentista”2085
se sobrepõe à proteção do meio ambiente.
Há estudos que confirmam que a exploração do gás de xisto contamina
a água, conforme já mencionado. A técnica da fratura hidráulica pode causar
danos ambientais não conhecidos mas que, se ocorrerem, serão irreversíveis.2086
O próprio GTPEG reconheceu os impactos ambientais decorrentes
daquela técnica, inclusive alterações nas paisagens, contaminação do
solo, impactos sobre a saúde humana e dos animais, contaminação do ar,
comprometimento dos recursos hídricos, principalmente no que se refere a
quantidade de água disponível em regiões de escassez hídrica onde ela já é
escassa, como no caso da Bacia do Parnaíba.2087
3.

A Importância dos Aquíferos

Entende-se por aquífero a “formação geológica do subsolo, constituída
por rochas permeáveis, que armazena água em seus poros ou fraturas.” Ele pode
variar em extensão e em profundidade.2088
A penetração da água no solo dá-se através de um processo natural
e o caminho percorrido no subsolo e sua purificação são explicados por reações
físico-químicas. A extração das águas subterrâneas ocorre em quase todos
os países do mundo, servindo não apenas ao abastecimento doméstico mas,
também, ao industrial e à irrigação. Os aquíferos ainda servem para estocar
excedentes de água durante as enchentes dos rios e filtragem da água.2089
Há vários aquíferos dispersos no subsolo brasileiro. No nosso estudo
faremos remissão apenas aos dois mencionados nas decisões ora analisadas:
Guarani e Parnaíba.
2084 PADUA, Suzana M. O Eco. Gás de xisto no Brasil: receita para um desastre ambiental.
Disponível em <http://www.oeco.org.br/suzana-padua/27511-gas-de-xisto-no-brasil-receita-paraum-desastre-ambiental> Acesso 08.03.2015
2085 Nesse sentido: SAMPAIO JR. Plínio de Arruda. Desenvolvimentismo e neodesenvolvimento:
tragédia e farsa. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n112/04.pdf> Acesso 07.03.2015
2086 PADUA, Suzana M. Ob., cit.
2087 Ministério do Meio Ambiente. Grupo de trabalho – Portaria MMA n. 218⁄2012. Parecer
técnico GTPEG n. 03⁄2013. Disponível em <http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Diretrizes_
Ambientais_GTPEG_12a_Rodada/Parecer/Parecer_GTPEG_R12.pdf> Acesso 08.03.2015
2088 Associação brasileira de águas subterrâneas. Educação. Disponível em <http://www.
abas.org/educacao.php> Acesso 08.03.2015
2089 Associação brasileira de águas subterrâneas. Educação. Disponível em <http://www.
abas.org/educacao.php> Acesso 08.03.2015
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O aquífero Guarani é
uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do
mundo. Está localizado na região sul da América do Sul, e ocupa
uma extensão de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros
quadrados e profundidade de até cerca de 1.500 metros. Tem a
capacidade de abastecer, de forma sustentável, muitos milhões
de habitantes, com trilhões de metros cúbicos de água doce por
ano. No Brasil, o Aquífero Guarani está no subsolo dos estados
de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.2090

A região hidrográfica do Parnaíba, onde estão os aqüíferos Poti-Piauí,
Cabeças, Serra Grande, Urucuia-Areado, Barreiras, Motuca e Exu, abrange os
estados do Piauí e parte do Maranhão e Ceará com, aproximadamente, 333.000
Km2 de área.2091
Essa região é, em termos hidrográficos, a 2ª mais importante da região
nordeste, ficando atrás, apenas, da bacia do rio São Francisco e drena quase a
totalidade do estado do Piauí (99%).2092
4.

Proteção Jurídico-legal dos Recursos Hídricos

A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n. 9.433⁄97) trata
apenas das águas superficiais, sem qualquer referência às águas subterrâneas.
No âmbito internacional existem inúmeros tratados, internacionais e
regionais, que tratam da gestão dos recursos hídricos mas apenas das águas
superficiais, enquanto as subterrâneas são ignoradas, ainda que o volume destas,
de aproximadamente 23.400.000 Km³,2093 seja três vezes maior que os recursos
superficiais transfronteiriços, de aproximadamente 42.800 km³.2094
O 1º e 2º Princípios da Declaração de Estocolmo de 1972 dispõem
sobre o direito fundamental à qualidade de vida e aos recursos naturais, incluindo
a água, que devem ser preservados, mas sem fazer remissão às águas doces
2090 PADUA, Suzana M. Ob., cit. Está localizado na bacia geológica sedimentar do rio Paraná
e estende-se pela Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. (VILLAR, Pilar Carolina. A gestão
internacional dos recursos hídricos subterrâneos transfronteiriços e o aqüífero guarani. REGA, vol.
4, n. 1, p. 63-74, jan.⁄jun. 2007, p. 67. Disponível em <https://www.abrh.org.br/sgcv3/UserFiles/
Sumarios/101df1a6403a4fb34b97374040c19086_9b26fa6eddd170aa0e02ba125eab9f7d.pdf>
Acesso 08.03.2015
2091 Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2009. Região hidrográfica do Parnaíba.
Disponível em <http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/rh_parnaiba.htm> Acesso 08.03.2015
2092 ANA. Agência nacional de águas. Região hidrológica do Parnaíba. Disponível em <http://
www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/Parnaiba.aspx> Acesso 08.03.2015
2093 World water assessment programme. A joint report by the twenty-three UN
agencies concerned with freshwater. Disponível em <http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001297/129726e.pdf#page=27> Acesso 08.03.2015, p. 68 e 78.
2094 VILLAR, Pilar Carolina. Ob., cit. Em tempo: a diferença em volume de Km³ de água doce
subterrânea e superficial é de 546 vezes e não de 3 vezes como consta no texto da autora.
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subterrâneas.2095
A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de
1992, dispõe sobre o princípio do desenvolvimento sustentável no seu Princípio
32096, quando se deduz que o direito ao desenvolvimento econômico deve ser
exercido de forma a não exaurir os recursos naturais para que esta e as gerações
futuras não sejam prejudicadas. Esse princípio foi idealizado diante da tomada
de consciência quanto à crise ambiental revelada pelas “condições tecnológicas,
industriais e formas de organização e gestões econômicas da sociedade (que)
estão em conflito com a qualidade de vida.” Assim, diante dessa conflituosidade
tem-se um novo paradigma de “desenvolvimento econômico, com vistas a
integrar o bem ambiental como elemento de um novo modelo.”2097
Mencionada Declaração também dispõe no Princípio 152098 quanto à
precaução de danos ambientais graves e irreversíveis advindos das atividades
econômicas e que a incerteza científica não pode servir de justificativa para o
afastamento de medidas econômicas viáveis capazes de prevenir a degradação
do meio ambiente.2099 Esse princípio é importante para a tutela dos recursos
hídricos subterrâneos transfronteiriços.
Ressalte-se que o princípio da prevenção também se aplica à proteção
2095 Princípio 1: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute
de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar
uma vida digna e gozar de bemestar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio
ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou
perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas
de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas.” Princípio 2:
“Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente
amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das
gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento.” Declaração
da conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano – 1972. Disponível em
<http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_
Estocolmo.pdf> Acesso 04.03.2015
2096 “O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que responda
eqüitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambientais das gerações presentes e
futuras.” Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, de junho
de 1992. Disponível em <https://pactoglobalcreapr.files.wordpress.com/2010/10/declaracao-dorio-sobre-meio-ambiente.pdf> Acesso 08.03.2015
2097 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial,
2ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 21/22.
2098 “Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente
o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou
irreversí vel, a falta de certeza cientí fica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que
seja adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação
ambiental.” Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, de junho
de 1992. Disponível em <https://pactoglobalcreapr.files.wordpress.com/2010/10/declaracao-dorio-sobre-meio-ambiente.pdf> Acesso 08.03.2015
2099 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, de junho de
1992. Disponível em <https://pactoglobalcreapr.files.wordpress.com/2010/10/declaracao-do-riosobre-meio-ambiente.pdf> Acesso 08.03.2015
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jurídica do meio ambiente, cujo “objetivo fundamental perseguido na atividade
de aplicação do princípio da prevenção é, fundamentalmente, a proibição da
repetição da atividade que já se sabe perigosa.” Nesse sentido, fazendo-se uma
comparação entre os dois princípios, o da precaução e da prevenção, aquele
protege mais que esse, uma vez que,
nas duas espécies de princípios, está presente o elemento
risco, mas sob configurações diferenciadas. Entretanto, se
pretendermos unificar semanticamente as categorias de risco
e de perigo, pode-se considerar para a compreensão de nosso
raciocínio que o princípio da prevenção se dá em relação ao perigo
concreto, enquanto, em se tratando do princípio da precaução, a
prevenção é dirigida a perigo abstrato.2100

A Agenda 21 apresentada ao final da Conferência do Rio de Janeiro, em
1992, dispõe, no seu Capítulo 18, a respeito da proteção das águas, embora sua
preocupação maior tenha recaído sobre as águas superficiais. A recomendação
quanto às águas doces dos aquíferos está prevista nos tópicos 18.40 (d) (i a vi).2101
Da Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, ocorrida
em Dublin, em 1992, adveio a Declaração sobre Água e Desenvolvimento
Sustentável que, no seu Princípio n. 1 dispõe que “a água é um recurso finito e
vulnerável, essencial para a manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio
ambiente (...)”, razão pela qual exige “uma abordagem holística, integrando o
desenvolvimento econômico e social com a proteção dos ecossistemas naturais
(...)”.2102 Contudo, essa Declaração centrou-se na importância de se proteger
as águas doces superficiais, com poucas referências aos recursos hídricos
subterrâneos.
Em 2008, a Assembléia Geral das Nações Unidas emitiu a Resolução
63/124 referente ao Direito dos Aquíferos Transfronteiriços, dando ênfase a esses
recursos hídricos desvinculando-os das águas superficiais no que se refere à
previsão jurídica internacional, ainda que em documento sem efeito vinculante,
ou seja, de natureza jurídica soft law.2103
O objetivo dessa Resolução está no incentivo dado aos Estados
2100 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade
de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 62/63
2101
Ministério do Meio Ambiente. Capítulo 18. Conferência das Nações Unidas sobre
meio ambiente e desenvolvimento. Disponível em <http://www.mma.gov.br/responsabilidadesocioambiental/agenda-21/agenda-21-global/item/670-cap%C3%ADtulo-18> Acesso 08.03.2015
2102 Águas públicas do Alentejo. Grupo águas de Portugal. Declaração de Dublin. Disponível
em <http://www.agda.pt/declaracao-de-dublin.html> Acesso 08.03.2015
2103 As normas consideradas soft law são normas mais flexíveis e isso, para o direito ambiental
internacional, é importante porque permite que elas sejam acomodadas mais facilmente às
constantes mudanças provocadas pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Essas
normas internacionais também são consideradas vantajosas porque permitem conciliar mais
facilmente as divergências existentes entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento,
que rejeitam normas rígidas ou muito rigorosas. RUIZ, José Juste. Derecho internacional del
medio ambiente. Madrid: McGraw-Hill, 1999, p.47
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de elaborarem acordos bilaterais ou regionais capazes de instituir uma gestão
equitativa e harmoniosa dos aquíferos transfronteiriços.2104
Em 2010, os países do Mercosul finalizaram o Acordo sobre o Aquífero
Guarani mas ainda sem resultados plausíveis.2105
Conclusões Articuladas
1.

Há uma negligência jurídico-legal com relação à proteção das águas doces
subterrâneas, tanto no âmbito nacional e regional quanto no âmbito
internacional, embora sejam elas usadas e exploradas para diversas
finalidades.

2.

A política brasileira de crescimento econômico, no que diz respeito à
exploração do gás de xisto como fonte de energia, desconsidera o princípio
constitucional do desenvolvimento sustentável, bem como os princípios
da precaução e prevenção previstos em documentos internacionais aos
quais o Brasil se comprometeu.

3.

O Poder Judiciário brasileiro, assumindo seu papel de defender o
ordenamento jurídico, enfrentou o posicionamento do Poder Executivo da
União quando este contrariou o direito de todos, e das futuras gerações,
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4.

As águas doces subterrâneas não têm tutela e regulamentação quanto ao
uso e exploração de forma satisfatória, mas elas não estão desamparadas
juridicamente. A Constituição Federal e as declarações internacionais têm
princípios que protegem o meio ambiente no sentido holístico, incluindo,
assim, os recursos hídricos.

2104
VILLAR, Pilar Carolina. A busca pela governança dos aquíferos transfronteiriços e o caso
do aquífero guarani. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, 261 f. Disponível em <http://www.iee.usp.br/
biblioteca/producao/2012/Teses/Pilar%20Villar%20corrigida.pdf> Acesso 01.03.2015, p. 129
2105
Trata-se do Projeto de Proteção Ambiental e Gerenciamento Sustentável Integrado do
Sistema Aquífero Guarani (Projeto Aquífero Guarani). Em 1992, durante o Congresso da associação
latino-americana de hidrogeologia subterrânea para o desenvolvimento (ALHSD), foi discutida a
ideia de elaboração dessa projeto. Depois de várias negociações foi lançado oficialmente no
dia 23 de maio de 2003 entre os 4 países do Mercosul e contou, ainda, com o apoio do Banco
Mundial, da Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Fundo para o Meio Ambiente
Mundial (GEF). (VILLAR, Pilar Carolina. A gestão internacional dos recursos hídricos subterrâneos
transfronteiriços e o aqüífero guarani). No dia 2 de agosto de 2010, os 4 países do Mercosul
assinaram o acordo mas ainda precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional e pelos demais
países para entrar em vigor. (Acordo sobre o aquífero guarani. Disponível em <http://www.
itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/acordo-sobre-o-aquifero-guarani>
Acesso
05.09.2014)
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37. EXPANSÃO DA ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL E
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: PERSPECTIVA CRÍTICA
JULIANNE MELO DOS SANTOS
MESTRANDA EM DIREITO CONSTITUCIONAL PELA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ E ADVOGADA

1 INTRODUÇÃO
No transcorrer do tempo, a humanidade sempre se relacionou com a
Natureza, ocorre que essa relação, ao longo da história, deu-se de forma bem
diferenciada. Inicialmente, o homem contemplava a natureza, se submetia aos
desígnios naturais, acreditavam ser os fenômenos expressão dos “Deuses”, a
atividade humana se baseava no modo de vida nômade, através da colheita de
alimentos e caça dos animais. Com os primórdios da agricultura e da criação de
animais, os grupos humanos puderam se tornar sedentarismo e a relação com
natureza modificou-se.
No entanto, o surgimento do Capitalismo aprofundou a separação entre os
homens e a natureza. Para garantir a acumulação capitalista primitiva, a expansão
europeia buscou os recursos naturais das colônias, sendo uma das condições que
propiciaram a Revolução Industrial. Essa revolução e a urbanização provocaram
um crescimento exponencial da poluição e uma agudização os problemas
ambientais.
Finalmente, o capitalismo moderno com o modo de produção em massa
e incentivo desenfreado ao consumo, acelerou a crise ambiental até o ponto que
vivenciamos hoje.
A questão energética cresceu exponencialmente em importância ao longo
dos anos, sendo, atualmente, um ponto central nas políticas internacional e
nacionais envolvendo discussões sobre segurança, soberania e meio ambiente.
No mundo moderno, após a descoberta da eletricidade, ocorreu um
boom de atividades e tecnologias dependentes da energia elétrica, tais como as
telecomunicativas, industriais, de transporte. A geração de eletricidade pode ser
feita a partir de diferentes matrizes energética desde as relacionadas a quedas
d’águas, ventos, marés, biomassa, solar, queima de carvão até oriundas de
reações nucleares.
O debate sobre matrizes energéticas está na ordem do dia, uma vez que a
queima de combustíveis fosseis tem sido relacionada com problemas ambientais
como aquecimento global, sendo a substituição por fontes de energias limpas
uma discussão constante no direito internacional ambiental.
Nesse sentido, a discussão sobre a questão nuclear é recorrente na
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agenda internacional, visto que a tecnologia nuclear utilizada para fins pacíficos é
semelhante a utilizada para construção de armas nucleares.
No último período, com o advento do Estado Neoliberal, a preocupação
com as matrizes energéticas brasileiras tem sido pauta na agenda do governo,
dentre elas, a expansão da energia nuclear tem se fortalecido. Considerada uma
energia limpa, a matriz nuclear tem sua aplicação permeada por riscos à vida, à
saúde, ao meio ambiente e consumo de recursos naturais.
2 Questão Nuclear NO BRASIL
O percursor dos estudos sobre a radioatividade foi Becquerel que, em
1896, verificou que os sais de urânio emitem radiações análogas ao do Raio-X
sendo capazes de impressionar uma chapa fotográfica, com o avançar dos
estudos, foram descobertos outros elementos químicos que também emitem
essas radiações. A radioatividade é utilizada para fins médicos e industriais,
sendo inclusive forma de tratamento de câncer 2106.
Em 1941, o Governo Norte-americano dá início a seu programa nuclear,
no que foi seguido por outros países como a União Soviética. A partir do
desenvolvimento científico-tecnológico do programa foram construídos o primeiro
reator nuclear - Chicago Pile I, em 1942, nos Estados Unidos (EUA) e também
as primeiras bombas nucleares que foram usadas nos fatídicos incidentes no
Japão2107.
O bombardeamento nuclear nas cidades de Hiroshima e Nagazaki no Japão,
em 1945, realizado pelos Estados Unidos ao final da 2ª Guerra Mundial foram os
primeiros e, até este momento, os únicos ataques radioativos em guerras oficiais
e serviram para amplificar as discussões sobre os riscos ambientais, políticos e
sociais da tecnologia nuclear, visto que a proliferação de bombas dessa natureza
poderiam causar o aniquilamento da raça humana.
No pós Segunda Guerra, a corrida nuclear teve continuidade, os Estados
Unidos buscaram controlar as reservas mundiais de urânio de e tório, através de
uma agência internacional que deveria ser criada á época, no entanto, o Almirante
Álvaro Alberto, representante brasileiro na Comissão de Energia Atômica (CEA),
insurgiu contra esta proposta que ficou mundialmente conhecida como Plano
Baruch2108.
2106 MARTINS, Jader Bezzuni.A História da Energia Nuclear. Rio de Janeiro: Comissão
Nacional de Energia Nuclear, 2000. Disponível em: <http://www.cnen.gov.br/energia/apostilas/
historia.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2015.
2107 Ibidem.
2108 BARBOSA, José Alberto Maia. Direito Nuclear: Tecnologia Nuclear: Uma estratégia
nacional de defesa. Campinas: Millenium, 2011. 142 p. ; KURAMOTO, Renato Yoichi Ribeiro;
APPOLONI, Carlos Roberto. Uma breve história da política nuclear brasileira. Caderno Brasileiro
de Ensino de Física, [S.l.], v. 19, n. 3, p. 379-392, jan. 2002. ISSN 2175-7941. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6612/6104>. Acesso em: 07 mar. 2015.
doi:http://dx.doi.org/10.5007/6612.
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No governo do presidente Getúlio Vargas, em 1951, foi criado o Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq), tendo como presidente o Almirante Álvaro Alberto
da Mota Silva que, durante sua gestão, propôs uma legislação que protegesse
as reservas brasileiras de tório e urânio. O almirante defendia ainda que as
transações comerciais envolvendo minerais estratégicos deveriam ser pagas
não em dinheiro, mas sim em tecnologia. No entanto, a resistência do militar
não foi suficiente, tanto que, em 1952, foi acordado com os Estados Unidos a
exportação de toda a cota de tório brasileiro por dois anos2109.
Inconformado, o almirante Álvaro Alberto partiu em missão do CNPq
á Europa para negociar tecnologia nuclear com a França, onde tentou obter
uma usina de yellowcake, e com a Alemanha, á época ocupadas pelos aliados,
onde buscou a tecnologia de enriquecimento de urânio rejeitada pelos norteamericanos. A transferência dos protótipos das centrífugas de urânio ganhou
contornos de missão secreta reportada diretamente ao Presidente da República,
entretanto, os planos foram descobertos e interrompidos pelos norte-americanos.
A falha do almirante culminou com sua exoneração do CNPq em 1955. Em
seguida, é assinado programa de cooperação com os Estados Unidos para o
reconhecimento dos recursos do urânio no Brasil 2110.
Em 1956, foi instalada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar as negociações envolvendo energia atômica, especialmente as
condições impostas pelos EUA e as pressões relacionadas à demissão do
Almirante. A CPI recomendou a revisão dos acordos internacionais que
prejudicavam o país e nomeou uma comissão interministerial, aprovada pelo
Conselho de Segurança Nacional, que priorizou para a política nuclear nacional
a produção de combustível nuclear sob total controle e propriedade do Estado
Brasileiro. Foi criada ainda a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
desmembrada do CNPq nesse mesmo ano2111.
Em 1955, o Governo Brasileiro definiu um projeto de central nuclear para
região sudoeste do país. Em 1968, foi escolhido entre as opções de reatores
- água leve (norte-americana), o gás, o grafite (francês e inglês), água pesada
(sueco e canadense) - o de urânio enriquecido cuja tecnologia era dominada
apenas pelos EUA2112. Em 1972, foi, finalmente, assinado o contrato com empresa
Westinghouse, dos EUA, para a construção da primeira usina nuclear de potência
no país. A dependência tecnológica dos Estados Unidos se mantinha2113.
Entre 1973 e 1974, a CNEN, através de sua subsidiária, realizou estudos
para a implementação de tecnologia em larga escala no país. A estratégia
estabelecida foi implantação de centrais nucleares, assim, foram criadas as
Empresas Nucleares Brasileiras (NUCLEBRAS), encarregadas da fabricação de
2109
2110
2111
2112
2113

Ibidem.; Ibidem.
Ibidem.; Ibidem.
BARBOSA, Op. cit.
KURAMOTO,APPOLONI, Op. cit.
BARBOSA, Op. cit.
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reatores e das indústrias que produziriam o ciclo do combustível nuclear.2114
Na década de 70, o governo norte-americano ameaçava colocar em
prática um programa repressivo para os países que não aceitasse as condições
de negociação de tecnologia nuclear, o Brasil reage e rompe os acordos com
os EUA. Em seguida, em 1975, o Brasil assina acordo com a Alemanha, a
cooperação implicava o intercâmbio de informações tecnológicas, sendo o país,
coproprietário, foram então criadas empresas binacionais para desenvolver os
projetos específicos acordados e também empresas nacionais.2115
Em 1978, foi assinado o Tratado de Não-Proliferação Nuclear que tinha por
objetivo limitar as armas nucleares aos países que já as possuíam- União Soviética,
Estado Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China- que não poderiam transferir
armas ou auxiliar a obtenção para países “não-nucleares”. Os signatários sem
armas nucleares se comprometiam a não desenvolvê-las, sendo autorizada a
pesquisa e o desenvolvimento de energia nuclear para fins pacíficos desde que
monitorados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).
A partir de 1983, as dificuldades financeiras e técnicas brasileira reduzem
a regularidade da troca e do desenvolvimento tecnológico entre os países BrasilAlemanha, refreando o programa nuclear nacional, principalmente os projetos de
usina nuclear Angra 2 e Angra 32116.
Em 1985, entra em operação comercial a primeira usina nuclear do país Angra 1 operando com um reator de água pressurizada, o acordo com a empresa
Westinghouse era um contrato turn key e não previu transferência de tecnologia
por parte do fornecedor, estava fora do acordo Brasil-Alemanha. Sobre Angra 1,
relevante anotação:
A usina conhecida como Angra I acumulou uma longa história de
incidentes e erros de projetos. Sua localização, nas proximidades da
cidade de Angra dos Reis, é considerada por alguns pesquisadores,
inadequada. A falta de um sistema de transporte eficiente para a
retirada dos moradores em caso de acidente compromete a segurança.
As condições estruturais do terreno são as piores, devido a uma falha
geológica na região denominada de Itaorna [2], batizada pelos índios
com o significado de Pedra Podre. 2117

A descrença no Programa Nuclear Brasileiro e o período militar, faz com
que o governo invista no Programa Nuclear Paralelo, em meados da década de
70, com os fins militar liderado pela Marinha e apoiado no CNEN que era secreto.
Sobre:
As três forças armadas deram início a estudos visando a construção de
um submarino nuclear, utilizando urânio enriquecido como combustível.
Experiências em enriquecimento de urânio eram realizadas pelo Centro

2114
2115
2116
2117

Ibidem
Ibidem
Ibidem
KURAMOTO,APPOLONI, Op. cit., p. 382
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Tecnológico da Aeronáutica (CTA), Marinha e pelo IPEN.2118

Em 1987, o presidente Sarney anunciou que país dominou a tecnologia de
enriquecimento de urânio pelo processo ultracentrifugação, técnica alcançada
através do programa paralelo. Esse programa se mantém até hoje visando a
construção de submarinos nucleares2119
Com o fim dos Governos Militares e o declínio do acordo com a Alemanha, o
programa nuclear civil ficou estagnado por cerca de treze anos. Somente em 1988,
o Conselho de Segurança Nacional criou grupo interministerial visando propor
medidas para viabilizar a conclusão de Angra 2 e Angra 3. Como consequência do
trabalho desse grupo, nesse mesmo ano, foi sancionado Decreto-lei n° 2464/88
que modificou a estruturação do setor nuclear brasileiro: foi extinta a NUCLEBRAS,
foram criadas as Indústrias Nucleares Brasileiras (INB), foi transferido o controle
de todas as atividades do antigo grupo NUCLEBRAS para a CNEN, com exceção
apenas da construção de Angra 2 e Angra 3. Alberto Barbosa (2011)2120 anota:
A NUCLEBRAS foi transformada nas Indústrias Nucleares Brasileiras
(INB), controlada pela CNEN, englobando as funções do ciclo do
combustível nuclear desde a mineração, passando pelo enriquecimento
e atingindo a fabricação do combustível nuclear. O ciclo do combustível
nuclear foi fortemente influenciado pelos militares através da Secretaria
de Assuntos Estratégicos (SAE), por tornar efetivo um acordo entre
Marinha e INB para industrialização do processo de enriquecimento
isotópico por centrífugas.

A NUCLEN, empresa binacional criada com o acordo Brasil-Alemanha com
o fim de elaborar projetos de engenharia para usinas nucleares foi transferida para
ELETROBRAS, em 1997, fundiu-se com o Departamento Nuclear de FURNAS,
transformando-se em ELETRONUCLEAR, empresa projetista e operadora de
centrais nucleares. A cisão de FURNAS deveu-se ao processo de privatização do
setor elétrico, pois, após a promulgação da Constituição de 1988, as atividades
nucleares são monopólio do Estado2121.
Em 1994, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, o risco de
racionamento de energia na região Sudeste fortaleceu a decisão política pela
conclusão da usina de Angra 2. Em 1996, foi assinado contrato entre FURNAS e o
consócio denominado UNAMON para construção da usina que, após sucessivos
atrasos, entrou em pré-operação comercial em 2000.2122
2.1 Direito nuclear no ordenamento brasileiro
A tecnologia nuclear pode ser usada como matriz energética, tem utilidade
na medicina, através da radioterapia e outras técnicas de detecção e tratamento,
2118
2119
2120
2121
2122

Ibidem, p. 385
BARBOSA, Op. cit.
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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e aplicação na agricultura e na indústria. No Brasil, existiam, em 2003, mais de
2.386 instalações radioativas ou nucleares, dentre usinas nucleares, minas,
usinas de beneficiamento, depósitos de rejeitos, clínicas de medicina nuclear e
indústrias diversas 2123.
A Constituição Federal de 1988 deu origem ao ramo do direito nuclear no
Brasil, ao incluir na Magna Carta uma série de dispositivos sobre o tema2124.
Assim, no art. 22, XXVI da CF é estabelecida a competência legislativa
privativa da União sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Cabe ao
Congresso Nacional, de forma exclusiva, a competência para aprovar as iniciativas
do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, conforme o art. 49, XIV da
CF.
Relevante observar que a Lei Fundamental instituiu monopólio da União
sobre a matéria, vejamos:
Art. 21. Compete à União:
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza
e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e
reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares
e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida
para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a
utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e
industriais;
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização
e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas;
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência
de culpa;
[...]
Art.177- Constituem Monopólio da União:
[...]
V- a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus
derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização
e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme
as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição
Federal.

No artigo constitucional que trata direitos do meio ambiente é previsto
ainda a necessidade de lei federal defina a localização de usinas que utilizem
2123 BRASIL. Grupo de Trabalho Fiscalização e Segurança Nuclear. Câmara dos Deputados
(Org.).Relatório do Grupo de Trabalho Fiscalização e Segurança Nuclear. Brasília: Congresso
Nacional, 2006. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/3743>. Acesso em:
05 mar. 2015.
2124 BARBOSA, Op. cit.
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reatores nucleares (art. 225 § 6º CF).
Da Constituição extrai-se ainda os seguintes princípios: do uso pacífico,
do controle democrático, da atividade controlada e da responsabilidade
objetiva.2125 O princípio do uso pacífico proíbe a condução de pesquisas ou de
fabricação de atividade ou produto nucleares com o fim violento ou para a forma
de armamento. O princípio do controle democrático implica que é preciso realizar
amplos debates públicos para tomada de decisões sobre atividades nucleares. O
princípio da atividade controlada, similar ao princípio internacional da permissão,
impõe que a União limite e controle todas as atividades que envolvam o uso
de energia nuclear e de radiação ionizante. Já o princípio da responsabilidade
objetiva, compreende que os riscos são inerentes a atividade nuclear, de forma,
que a responsabilidade civil independe de culpa ou dolo.
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autarquia federal criada
pelo Decreto nº 40.110 de 1956, é a responsável pelo licenciamento e pela
fiscalização do setor nuclear no Brasil. Essa Comissão tem sua competência
definida pela lei nº 4118 de 1962, modificada posteriormente pela lei nº 6189
de 1974, abrangendo um amplo aspecto relacionado à questão nuclear que
vão desde formulação de política para o setor, regulação, guarda de rejeitos
radioativos, prestação de serviços, realização de pesquisas científicas, produção
e comercialização de materiais e equipamentos até o licenciamento, fiscalização
e fixação de preços de materiais nucleares2126.
A CNEN também acumula competência para exercer o monopólio sobre
atividades nucleares, através de suas empresas controladas, as Indústrias
Nucleares Brasileiras (INB), antiga Nuclebras e criada em 1988, e a Nuclebras
Engenharia Pesada (NUCLEP), subsidiária da INB e criada em 1975.
Quanto à estruturação da fiscalização nuclear, uma série de críticas tem
sido levantadas. Primeiro, Paulo Affonso Leme Machado (2011)2127 aponta que
há atribuições da CNEN que são conflitantes, pois a Comissão responsável pela
fiscalização da atividade é também responsável pela promoção da utilização da
energia nuclear, realidade que contrasta com a determinação da Convenção de
Segurança Nuclear, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, promulgada pelo
Decreto nº 2648/98 e vige no ordenamento nacional, de separação entre o órgão
regulatório e aquele promove e utiliza a energia nuclear.
O autor critica ainda a composição do colegiado de direção da CNEN,
pois é formado por apenas cinco membros indicados pelo Ministro de Ciência,
Tecnologia e Inovação que não passam pelo crivo do Congresso Nacional, além de
não contemplar indicações de associações ambientais e sociedades científicas.
Critica-se ainda que a Comissão que é o órgão responsável pelo poder
2125 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19. ed. São Paulo:
Malheiros, 2011.
2126 BARBOSA. Op cit.
2127 MACHADO, op. cit.
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de polícia nuclear é também acionista majoritária das Indústrias Nucleares
Brasileiras (INB), empresa que realiza atividades nucleares no país, de forma que
a fiscalizadora é também proprietária de uma das empresas que fiscaliza, ferindo
assim o princípio internacional de direito nuclear da independência.
Censura-se ainda o fato de que ao contrário da previsão da lei nº 6453/77,
que impõe a obrigatoriedade de manter seguro por danos nucleares, as instalações
da INB estão liberadas de realizar tal seguro2128.
2.2 Atualidade da agenda nuclear no país
Em 2001, diante de nova crise energética, a discussão pela retomada das
obras de Angra 3 entrou em pauta novamente, mas apenas em 2007, ocorreu a
retomado do Programa Nuclear Brasileiro com planos de construir Angra 3, que
foi incluída no bojo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), é a oitava
maior obra do programa e tem previsão de conclusão em 2018. 2129
Para garantir a autonomia das usinas e aproveitando-se da disponibilidade
de urânio2130 no território nacional, o país pretende dominar todo o ciclo do
combustível nuclear com teconologias de baixo custo. Esse ciclo envolve a
mineração e o refinamento (transformação em pó - yellowcake), que atualmente
são feitos pela INB em Caetité, a conversão em gás, que é realizada no Canadá,
mas com planos de realização em ARAMAR, base brasileira, e, finalmente, o
enriquecimento do urânio (separação entre o Urânio 238 e o Urânio 235), em que
em parte é realizado em São Paulo, e fabricação do combustível nuclear que é
feito na instalação na INB em Resende-RJ2131 .
O Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030) é o planejamento estratégico
do setor para um período de 25 anos, faz estimativas da demanda e da oferta e
propondo medidas, tendo sido construído pela Empresa de Pesquisa Enérgica
(EPE) e apresentado pelo Ministério de Minas e Energia em 2007. Esse Plano foi
importante subsídio para expansão da geração de energia nuclear, uma vez que,
a partir de análises macroeconômicos, coloca:
Quando se analisa em perspectiva a questão da energia no Brasil,
e se examina o potencial da energia nuclear, em particular, é forçoso
reconhecer que o país encontra-se, nesse caso, em posição bastante
favorável. Com efeito, o Brasil detém uma das maiores reservas globais
do mineral, ainda que a prospecção esteja em fase incipiente. Além disso,
2128 BRASIL. Op. cit.
2129 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. As 10 maiores obras do PAC. Disponível em:
<http://www.pac.gov.br/i/b8>. Acesso em: 10 nov. 2014.
2130 O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de urânio o que permite o suprimento
das necessidades domésticas a longo prazo e a disponibilização do excedente para o mercado
externo. O País registra a sétima maior reserva geológica de urânio do mundo. Com cerca de
309.000t de U3O8 nos Estados da Bahia, Ceará, Paraná e Minas Gerais, entre outras ocorrências
(INB, 2014, online).
2131 INDUSTRIAS NUCLEARES BRASILEIRAS.Institucional. Disponível em: <http://www.
inb.gov.br/pt-br/WebForms/interna.aspx?secao_id=4>. Acesso em: 04 fev. 2015.
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domina todo o ciclo do combustível nuclear, ainda que algum investimento
complementar seja demandado para iniciar o enriquecimento no país.2132
(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007, p. 154)

O Plano propõe, em torno de cenários de custo do Urânio no mercado, a
expansão da matriz nuclear com a construção entre 4, 17 ate 33 usinas nucleares,
sem incluir a usina de Angra 3. Assim, o PNE 2030 aponta para construção de
uma quarta central até 2020, uma quinta central até 2025 e a sexta e a sétima
centrais até 2030.
No entanto, o Estado não questiona quem ou o que tipo de atividade está
demandando essa expansão energética, não refletindo de formar sistemática,
se essa geração de energia, especialmente, nesse formato, é uma demanda da
população que, diante dos inúmeros problemas socioeconômicos, poderia ansiar
redirecionar os gastos com a implementação dessas usinas sejam realocados
para outros setores ou outras matrizes.
Uma demanda dessa natureza insere-se na compreensão de que a política
econômica brasileira está alinhada com as necessidades do mercado internacional
de reorganização capitalista, cabendo ao Brasil “um aprofundamento da inserção
internacional periférica, em que o Estado participa como garantidor da rentabilidade
de projetos vinculados ao mercado de commodities e exploração de recursos
naturais, com a sua correspondente demanda por obras de infraestrutura”
2133
, o que é denominado de neodesenvolvimentismo, que é a interface que o
neoliberalismo brasileiro trabalha.
Para suprir a demanda de combustível nuclear dessas futuras usinas, as
Industrias Nucleares Brasileiras (INB) tem a pretensão de explorar a mina de
Itataia, localizada em Santa Quitéria, município do interior do Ceará.
As Indústrias Nucleares do Brasil (INB), criada em 1988, é uma sociedade
de economia mista, sob o formato de Sociedade por Ações, é componente da
Administração Pública Indireta, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro e está presente nos estados
da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, atuando na cadeia
produtiva do urânio, da mineração á fabricação do combustível nuclear.
Em Caetité, na Bahia, sede da única mineração ativa de Urânio do
Brasil, existem denúncias relacionadas a contaminação da água e do solo e a
problemas de saúde dos trabalhadores da indústria e da população local2134, o
2132 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Energia 2030. Disponível
e m : < h tt p : / / w w w. m m e . g o v. b r / m m e / g a l e r i a s / a r q u i v o s / p u b l i c a c o e s / p n e _ 2 0 3 0 /
PlanoNacionalDeEnergia2030.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2014.
2133 COLETIVO BRASILEIRO DE PESQUISADORES DA DESIGUALDADE AMBIENTAL.
Desigualdade Ambiental e acumulação por espoliação: o que está em jogo na questão ambiental?.
E-cadernos CES (Online), v. 17, p. 164-183, 2013.
2134 Cf. LISBOA, Marijane Vieira; ZAGALLO, José Guilherme Carvalho; MELLO, Cecilia
Campello do A.. Relatoria do Direito Humano ao Meio Ambiente: Relatório da Missão Caetité:
Violações de Direitos Humanos no Ciclo Nuclear. Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil 2011.
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que demostra a necessidade de extremo zelo no licenciamento ambiental de
atividade semelhante.
Desse cenário, a Eletronuclear2135 traz em seu site a previsão de localização
das novas usinas:
Antes do acidente no Japão, a Eletronuclear já tinha dado início ao
procedimento de seleção de locais candidatos para as futuras centrais
nucleares brasileiras, a partir das diretrizes de planejamento estabelecidas
pelo Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030), que considerava, no
seu cenário de referência, a expansão da oferta nuclear nesse horizonte
em 4.000 MW, sendo 2.000 MW na Região Nordeste e 2.000 MW na
Região Sudeste. Inicialmente, o foco foi na região compreendida pelo
litoral entre Recife e Salvador, os dois maiores centros de carga da
Região Nordeste, e o vale dos grandes rios que desembocam nesse
litoral, conforme orientação do PNE-2030 e a atual configuração da Rede
Básica do Sistema Interligado Nacional. A metodologia de seleção de
local é organizada em três etapas, sendo a primeira a identificação de
áreas candidatas, ou seja, aquelas que passam pelos 20 critérios de
exclusão e evitação estabelecidos.

Interessante observar ainda o que a Eletronuclear2136 traz como benefícios
pela instalação de usinas na região:“A primeira mudança diz respeito à produção
interna de energia elétrica. O Nordeste poderá passar outra vez a produzir a
sua própria energia. Segundo, os municípios e a região que instalarem a usina
nuclear deverão ter um grande desenvolvimento socioeconômico e cultural.”.
A maneira que a Eletronuclear se refere à região guarda uma ideia
preconceituosa de que, atualmente, o desenvolvimento econômico, social e
cultural do local não é suficiente ou relevante, devendo o empreendimento lá se
localizar para garantir o desenvolvimento da região. Ocorre que esse modelo de
desenvolvimento é questionável e invisibiliza a quantidade de problemas que um
empreendimento desse porte trará ao território.
Apesar da ausência de posição oficial dos órgãos responsáveis, já é
noticiado na mídia2137 que a cidade escolhida para a implementação da usina
chama-se Itacuruba, município pernambucano localizado a 470 quilômetros da
capital, Recife, possuindo apenas 4 mil habitantes. Se o projeto for aprovado pelo
Governo Federal, será instalada no Sítio “Belém de São Francisco” uma usina
nuclear com 6 reatores às margens do Rio São Francisco de modo que retire do
rio à água necessária ao empreendimento.
O movimento ambientalista, longe de ser uniforme, apresenta diversos
discursos, as quais, ao longo dos anos, foram classificadas de diversas maneiras.
entretanto, eles não estão dispostos numa linha sucessória e que nem sempre
2135 ELETRONUCLEAR. Novas usinas nucleares. Disponível em: <http://www.eletronuclear.
gov.br/Saibamais/Perguntasfrequentes/Novasusinasnucleares.aspx>. Acesso em: 11 mar. 2015.
2136 Ibidem
2137 Cf.
http://portaljatoba.com.br/site/geral/item/202-itacuruba-pe-usina-nuclear-quepode-ser-construida-na-cidade-come%C3%A7a-a-gerar-protestos-depois-do-acontecido-nojap%C3%A3o
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apresentam uma separação bem definida entre si, de modo que é comum que
haja a mescla de elementos entre eles.
Adotaremos nesse trabalho, o discurso da justiça ambiental que partir
de sistema capitalista e seus modelos de desenvolvimento baseando-se na
constatação de que sua lógica da desigualdade é a responsável pela destruição
do meio ambiente - a partir da razão utilitária do mercado2138, que encara o planeta
como uma mera fonte de insumos para o processo produtivo– e responsável,
também, pela criação e pela consolidação de uma massa cada vez maior de
excluídos (os diretamente expostos aos riscos ambientais produzidos pelas
atividades econômicas, a cujas benesses não têm acesso).
O movimento pela justiça ambiental, assim, nas palavras de Henri
Acselrad2139, consiste em uma ação
que denuncia e busca superar a distribuição desigual dos benefícios e
danos ambientais. Considerando que a injustiça social e a degradação
ambiental têm a mesma raiz, haveria que se alterar o modo de
distribuição – desigual – de poder sobre os recursos ambientais e retirar
dos poderosos a capacidade de transferir os custos ambientais do
desenvolvimento para os mais despossuídos.

Assim, a geolocalização de uma usina nuclear no Sertão brasileiro
traduz uma forte injustiça ambiental, uma vez que esse tipo de empreendimento
traz riscos e danos severos ao meio ambiente, à saúde e à vida humana.
Além disso, o consumo de água de uma usina é imensa, uma vez que
a água cumpre o papel de resfriamento dos reatores, ocorre que a água é bem
escasso no Sertão, sendo o rio São Francisco, um dos poucos rios perenes da
região, sendo fundamental para manutenção da socioeconômica do local, colocar
uma usina desse porte em seu leito para consumir água e colocá-lo em risco de
contaminação nuclear é uma forte sinalização dessa injustiça ambiental.
Assim, a região que há anos carece de uma atuação do Poder Público
para concretizar diversos direitos fundamentais, vê, então, a atuação estatal
voltada para garantir todas as benesses a um empreendimento que não lhes
beneficia.
3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADE NUCLEAR
O licenciamento ambiental deve permitir que o Poder Público e a
sociedade avaliem de forma ostensiva os possíveis danos e impactos causados
pelas atividades humanas, especialmente aquelas efetivas ou potencialmente
degradadoras, conforme consta no art. 10 da lei nº 8638/83, e estabeleça
condicionamentos a essas atividades, visando resguarda o direito constitucional
2138 ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça
ambiental. Estudos Avançados, São Paulo, vol. 24, n. 68, p. 103-119. 2010. Disponível em: http://
www.revistas.usp.br/eav/article/view/10469 Acesso em: 24 mar. 2015
2139 Ibidem, p. 109
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ao meio ambiente sadio e equilibrado ecologicamente.
O licenciamento de atividade nuclear envolve diferentes tipos de
atividades: o licenciamento da mineração nuclear, da indústria de processamento
nuclear e da instalação e funcionamento de usina nuclear, cada um tem suas
peculiaridades dependendo da instalação e da atividade nuclear realizada. Sobre
esse licenciamento incide não apenas as normatizações de direito ambiental,
mas também as de direito nuclear, visando proteger a vida e a saúde humana
diante dos riscos nucleares.
A lei complementar nº 140/11 disciplinou a distribuição de competências
ambientais. Dentre elas, a competência para licenciar da esfera federal, que
deve ser executada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), no caso de atividade nuclear, conforme:
Art. 7o São ações administrativas da União:
[...]
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades:
[...]
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar,
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio,
ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e
aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN); ou

O processo de licenciamento nuclear é dirigido pelo IBAMA com a
contribuição da CNEN envolvendo a solicitação e a emissão de pareceres nas
seguintes etapas: aprovação do local para a abertura da mina e/ou construção
da usina; licença de construção; autorização para utilização de material nuclear;
autorização para a operação inicial, autorização para operação permanente2140
(Comissão Nacional ..., 1989).
		
O processo de licenciamento ambiental de atividade nuclear
é extremamente complexo, visto que envolve o parecer do órgão nuclear, a
autorização do órgão minerário (quando envolver mineração), o estudo de impacto
ambiental com seu respectivo relatório e o parecer final do órgão ambiental
competente, dentre outras especificidades. Além disso, segundo previsão do art.
10 §4º da lei nº 6839/81, deverão ser ouvidos os Governos Estaduais e Municipais
interessados.
Assim, para emissão de licença prévia, é preciso que o CNEN realize a
aprovação do local para abertura da mina ou lavra ou para construção da usina. Este
parecer é feito a partir do relatório do local que estuda parâmetros geográficos,
2140 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Portaria nº 3, de 1989.Licenciamento
de Minas e Usinas de Beneficiamento de Minérios de Uranio E/ou Tório. Rio de Jnaeiro,
Disponível em: <http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas/pdf/Nrm113.pdf>. Acesso em: 3 jan.
2015.
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demográficos, sismológicos, geológicos, meteorológicos e ecológicos da
localização da mina, da usina e dos depósitos de rejeitos.
Em seguida, o IBAMA traça o termo de referência para o Estudo de
Impacto Ambiental em que determinará, além dos aspectos já delimitados pela
Resolução 1/86 do CONAMA e outros de caráter socioambiental, o plano de
descomissionamento e o estudo de análise de risco.
O plano de descomissionamento é a expectativa de como ficará a área
afetada após o encerramento da exploração, visto que mesmo com o fim da
atividade a região ainda precisará de monitoramento permanente, pois os rejeitos
radioativos permanecerão no local. Já estudo de análise do risco visa estabelecer
os riscos relacionados a atividade para traçar planos de gerenciamento dos riscos
e de ação de emergência.
Realizado o EIA, é preciso convocar audiências públicas em que se
possibilite informar a população local sobre os riscos da atividade e escutar as
ponderações dos afetados sobre a implantação de um projeto dessa dimensão. Se
após a audiência não for necessário nenhum outro estudo para complementar as
informações sobre o empreendimento, o órgão ambiental competente analisará
e deferirá ou não a licença prévia.
Vale ressaltar que a atividade nuclear envolve uma série de riscos
substanciais tais como o de acidentes e incêndios, contaminação do ar, da
água e do solo e danos à saúde como danos genéticos e câncer. Além disso, os
rejeitos radioativos ainda não possuem uma solução definitiva, tendo que serem
armazenados e monitorados permanentemente.
De forma que é fundamental garantir a participação da sociedade civil nas
decisões a respeito da questão nuclear, visto que envolvem riscos socioambientais
graves que não devem ser suportados pela população.
Ocorre que os espaços institucionalizados de participação popular durante
o licenciamento ambiental são extremamente limitados, em geral, se resumem
às audiências públicas.
Assim, as populações direta e indiretamente atingidas pelas atividades
poluidores não tem expressão no Estudo de Impacto Ambiental, servindo apenas
de “objeto”, não sendo considerados sujeitos capazes de contribuírem, a partir de
seus saberes sobre o território em que vivem, para a avaliação dos riscos.
Mesmo as audiências públicas que são a concretização da previsão
normativa de democratização do licenciamento ambiental apresentam
limitações gritantes, vez que não garantem a participação efetiva dos atingidos,
servindo, no mais das vezes, como espaços de apresentação e de legitimação
do empreendimento. Visto que o tempo de falas, a quantidade de audiências
realizadas e até mesmo o formato, em geral, não são suficientes para apresentar
a complexidade dos empreendimentos de grande vulto e discutir os riscos
socioambientais que surgem dessas atividades.
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Considerações finais
1. Devemos questionar a escolha do Governo brasileiro pelo investimento na
matriz nuclear, avaliando os custos e os riscos de utilizar esse tipo de matriz,
enfatizando a questão da localização da usina no sertão nordestino como uma
forma de afirmar uma forte injustiça ambiental;
2. o licenciamento ambiental é um instrumento da política nacional do meio
ambiente que deve ser utilizado visando amplificar o debate sobre o uso da
energia nuclear, garantindo que a população seja informada sobre o tema e
ouvida na decisão que implemente atividade dessa natureza.
3. O licenciamento de atividade nuclear tende a ser ainda mais complexo, visto
que sobre ele incide, além da normatização ambiental, a normatização sobre
segurança nuclear, de modo que sua função jurídica é proteger os direitos
em conflito, especialmente o direito á vida, á saúde e ao meio ambiente, não
permitindo que a livre iniciativa empresarial e o desenvolvimento econômico se
sobreponham á justiça social e á preservação do meio ambiente.
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38. RISCOS AMBIENTAIS DE PROPORÇÕES
CATASTRÓFICAS E RESPONSABILIDADE CIVIL:
RESSONÂNCIAS PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS
Kátia Ragnini Scherer
Doutoranda- Programa de Pós-Graduação da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos – UNISINOS. Mestre em Ciência Jurídica- UNIVALI. Professora da
Universidade Regional de Blumenau – FURB.

1 INTRODUÇÃO
Quando um rio salta de suas margens, varre cidades inteiras, provoca
alagamentos, desabriga e mata pessoas, ou ainda quando chuvas intensas
provocam um deslocamento de massa, soterrando casas, pessoas, animais e
vegetais, olha-se para o cenário e, quase que por impulso, pergunta-se: quem é
o responsável? Quando se observa, em regiões populosas do Brasil, uma crise
hídrica que já era um colapso anunciado, ao mesmo tempo que se constata
que a cobertura florestal da bacia hidrográfica está muito aquém do ideal, já que
restam apenas 488 km2 (21,5%) de vegetação nativa nos 2.270 km2 do conjunto
de seis represas do “sistema Cantareira”, também se questiona: quem são os
responsáveis?
As mudanças climáticas, com fenômenos meteorológicos extremos,
severos e recorrentes, e algumas décadas atrás tidas como alarmismo,
concretizam-se em escala mundial e potencializam desastres ambientais,
afetando gravemente a vida de pessoas e de ecossistemas.
Este contexto passa a sensibilizar o Direito e exige do observador a
ressignificação de suas estruturas e instrumentos para apresentar possibilidades
de redução de complexidade e estabilização sistêmica. A responsabilidade civil
é um destes instrumentos que, por meio desta comunicação, pode oferecer
respostas fundamentadoras de decisões. Contudo, a superação de matrizes
teórico-dogmáticas como a da culpa e do risco concreto e imediato são questões
a serem enfrentadas para um processo de abertura cognitiva, aprendizagem e
evolução.
No Brasil, a exigência constitucional de um Estado de Direito Ambiental,
que busca um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as atuais e futuras
gerações, justifica a atual e necessária busca de redução da complexidade pelo
Direito em relação ao tratamento dos desastres ambientais e à responsabilidade
civil.
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Entre as possíveis decisões para a prevenção2141, o pagamento por
serviços ambientais, por meio das experiências já efetivadas no Brasil, destacase como um caminho promissor e viável na prevenção, mitigação e resposta a
um evento catastrófico. Além disso, em diálogo com instrumentos do sistema do
Direito, como é o caso da responsabilidade civil, pode gerar comunicação e um
acoplamento estrutural entre sistemas sociais como o da Economia e do Direito.
Assim, a temática delimita-se na análise sobre o risco ambiental de
proporções catastróficas, a responsabilidade civil e a possibilidade de ressonâncias
no pagamento por serviços ambientais como forma de compensação.
A problemática se orienta em responder se, em um contexto de risco
ambiental de proporções catastróficas, o instrumento da responsabilidade
civil pode assimilar o pagamento por serviços ambientais como forma de
compensação.
A hipótese é a de o Direito deve atuar como observador dos desastres
no sentido de construir uma dogmática de gerenciamento dos desastres, a
partir da percepção de risco em uma sociedade pós-moderna e hipercomplexa.
Para que tal atuação ocorra, é preciso que os instrumentos tenham uma nova
ressignificação no interior das estruturas jurídicas. A responsabilidade civil, por
sua vez, é um dos instrumentos sensibilizados por esta comunicação e, nesta
construção de sentido, necessita superar suas matrizes dogmáticas, calcadas na
culpa, no risco concreto e na segurança.
Por sua vez, o pagamento por serviços ambientais pode apresentar-se como
uma das ressonâncias desta sensibilização do Direito no sentido de fundamentar
decisões judiciais que assimilem esta modalidade como compensação em
matéria de responsabilidade civil, tanto para o risco concreto como para o risco
abstrato em dano ambiental futuro.
O objetivo, então, consiste em analisar a comunicação entre a gestão dos
riscos ambientais catastróficos e a responsabilidade civil com ressonâncias no
pagamento por serviços ambientais como forma de compensação.
Para fins deste artigo, a unidade da estrutura do trabalho apresenta-se
em três partes: inicialmente descrevem-se analiticamente os riscos ambientais
catastróficos; em seguida, aborda-se a contribuição das experiências de
pagamento por serviços ambientais no Brasil; ao final, analisa-se o instrumento
da responsabilidade civil no contexto do risco ambiental e a possibilidade de sua
compensação pelo pagamento por serviços ambientais.
2141
Neste artigo, a prevenção será tratada em sentido lato sensu, abarcando, também, o
sentido de precaução, uma vez que a atual Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei n.º
12.608/2012) refere-se textualmente apenas à prevenção. A prevenção stricto sensu vincula-se
ao risco concreto e estabelece a prioridade da adoção de medidas preventivo-antecipatórias em
detrimento de medidas repressivo-mediadoras, estimulando ainda a necessidade de controle dos
fatores desencadeadores de desastres. Já a precaução situa-se em um contexto de incerteza
científica e centraliza-se numa análise de probabilística dos riscos ambientais. Cf. CARVALHO,
Délton Winter de; DAMACENA, Ferenada Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto alegre:
Livraria do Advogado, 2013, p. 40 e 37.
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O aporte teórico converge para as teorias sociais explicitadas por Niklas
Luhmann e Ulrich Beck sobre risco. Especificamente sobre os desastres
ambientais e a responsabilidade civil, a fundamentação encontra-se, em grande
parte, na observação feita nas obras de Délton Winter de Carvalho.
A relevância da temática centra-se na atualidade do tema e na possibilidade
de construção de um sentido que possibilite o diálogo entre fontes de Direito
Constitucional, Ambiental e Civil, em possível acoplamento estrutural entre
sistemas sociais como o da Política, do Direito e da Economia.
2 O DIREITO EM RELAÇÃO AOS RISCOS AMBIENTAIS CATASTRÓFICOS NO
BRASIL
Para fins de construção do sentido jurídico, os desastres ambientais
consistem em eventos (de causa natural, humana ou mista) capazes de
comprometimento de funções ambientais ou lesões a interesses humanos,
mediados por alguma mudança ambiental2142.
Por sua vez, os desastres ambientais, compreendidos a partir de causas
naturais, humanas ou mistas e sucedidos por eventos de grande magnitude,
refletem-se, tanto ambiental como socialmente, em danos e perdas significativas,
o que intensifica a necessidade do gerenciamento dos riscos ambientais pelo
Direito, mediante a construção de observações, vínculos e decisões sobre o
futuro.
Acidentes industriais como o de Chernobyl e o de Fukushima são eventos
que marcam a entrada da sociedade contemporânea na era do risco global2143 e
estabelecem o início de uma nova era, em que tais realidades são potencializadas
por eventos e colapsos socioambientais de grande capacidade destrutiva para o
meio ambiente, patrimônio e vidas humanas.
Segundo o Relatório para o Desenvolvimento Humano 20142144 da
Organização das Nações Unidas, mais de 200 milhões de pessoas, sobretudo
em países em desenvolvimento, são atingidas anualmente por catástrofes
naturais, expondo de modo exacerbado vulnerabilidades2145 como a pobreza, a
2142 Cf. CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Ferenada Dalla Libera. Direito dos
desastres. p. 29.
2143 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Ferenada Dalla Libera. Direito dos
desastres. p. 22.
2144 NACIONES UNIDAS. Resumen informe sobre desarrollo humano 2014. Sostener el
progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Disponível em: http://www.
pnud.org.br/arquivos/RDH2014es.pdf. Acesso em: 04 set. 2014.
2145 O United Nations Development Programme (UNDP) adota a concepção da vulnerabilidade
como a condição humana ou processo resultante de fatores físicos, sociais, econômicos e
ambientais que determinam a probabilidade e escala dos danos causados pelo impacto de um
determinado risco. Destaca-se aqui que nesta concepção se compreende a vulnerabilidade como
condição humana ou processo. Cf. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAME (UNDP).
Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development. Global Report, New York: UNDP –
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desigualdade, a degradação ambiental e a fragilidade da governança. Países e
comunidades que não estão preparados e nem conscientes dos riscos, bem
como dispõem de uma capacidade preventiva mínima sofrem o impacto das
catástrofes com uma intensidade muito maior.
O mesmo documento recomenda aos países que é preciso reconstruir
e simultaneamente aumentar a resiliência2146 social, material e institucional para
que se possa sofrer menos os impactos de uma realidade que já se efetiva.
A partir de 2010, a ocorrência de vários desastres, com intensidades
alarmantes, anuncia um cenário atípico, severo e recorrente de desastres2147,
acarretando um aumento de complexidade e a exigência de respostas dos
sistemas sociais. No Brasil, uma dessas respostas foi a edição do Decreto
n.º 7.513/2011, que, além de complementar a Lei n.º 12.340/20102148, também
determinou o desenvolvimento de um sistema Nacional de Monitoramento e
alerta de Desastre Naturais, o que implicou a criação do Centro Nacional de
Monitoramento e alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)2149.
Atualmente a estruturação legislativa para o tratamento dos desastres
Bureau for Crisis Prevention and Recovery, 2004. Disponível em:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/overview.
html. Acesso em: 18 jul. 2014.
2146 Resiliência é a capacidade que um sistema apresenta de tolerar perturbações sem alterar
suas estruturas e identidades básicas. Uma das características de um sistema resiliente é a
habilidade de manter-se em um elevado nível de consistência e estrutura comportamental em
face de um ambiente dinâmico de mudança. Cf. CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA,
Ferenada Dalla Libera. Direito dos desastres. p. 59.
2147 Em escala mundial, desastres ambientais ocorridos no ano de 2010 deixaram um
recorde de 295 mil mortos, revelando uma média muito superior aos 30 anos anteriores. Já o
Atlas Brasileiro de Desastres 2000-2010 revela estatisticamente o aumento da incidência de
desastres na última década. O banco de dados do histórico dos desastres brasileiros associados
a fenômenos naturais indica que as estiagens e secas e as inundações bruscas e alagamentos
são as tipologias mais recorrentes do Brasil. Cf. TERRA. Notícias. Desastres naturais deixaram
recorde de 295 mil mortos em 2010. 03 jan. 2011. Disponível em: http://noticias.terra.com.br/
mundo/desastres-naturais-deixaram-recorde-de-295-mil-mortos-em-2010,56292ed4f18da310Vgn
CLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em: 09 set. 2014.
2148 BRASIL. Lei n.º 12.340, de 1.º 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 (Redação dada pela Lei n.º 12.983, de 2014). Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12340.htm. Acesso em:
21 ago. 2014.
2149 Vinculado à Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Integração. Em conformidade com a designação da Casa Civil,
o CEMADEN atualmente monitora
795 municípios nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e a condição básica
para um município ser monitorado pelo CEMADEN é possuir um mapeamento de suas áreas de
risco de deslizamentos em encostas, de alagamentos e de enxurradas, solapamentos e terras
caídas, além da estimativa da extensão dos prováveis danos decorrentes de um desastre natural.
Disponível em: http://www.cemaden.gov.br/municipiosprio.php#. Acesso em: 05 abr. 2015.
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no país apresenta-se pela atual Política Nacional de Proteção e Defesa Civil,
inaugurada pela Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 20122150, que, por sua vez,
recepcionou legislações anteriores, como o Decreto n.º 7.257/2010 e a Lei n.º
12.340/2010, e, atualmente, concentra o núcleo normativo sobre a temática
“desastres ambientais no cenário nacional”.
Assim, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) apresentase em um contexto em que a baixa probabilidade, traduzida pela incerteza,
não pode mais ser considerada como obstáculo para medidas preventivas e
mitigadores de um desastre ambiental.
A abordagem da Lei n.º 12.608/2012 é sistêmica entre as ações de
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação2151 e integrativa entre
as várias políticas públicas2152. Essas diretrizes aproximam-se de um modelo
de gestão dos desastres pelo Direito que supera um paradigma tradicional
de tratamento linear dos desastres ambientais, com destaque apenas para a
resposta após o evento catastrófico.
Uma das fases a ser considerada na gestão do risco por fases é a
compensação, e neste estágio a legislação deve prover uma multiplicidade de
métodos públicos e privados para compensar as vítimas de desastres naturais.
A função do Direito, neste sentido, consiste em fornecer um entrelaçamento
de métodos de reparação provenientes dos setores público e privado para a
compensação das pessoas atingidas.
No Brasil, esta fase tem ficado a cargo da jurisprudência, justamente pelo
fato de a legislação vigente ser omissa – e ela o é por duas razões: a primeira se
deve ao fato de o sistema jurídico brasileiro ainda estar em processo de adaptação
à nova complexidade trazida por eventos recentes; a segunda consiste no fato de
o país ter um histórico de baixa exposição a desastres. Isso, porém, tem mudado
drasticamente nos últimos anos, e os eventos ocorridos recentemente apontam
para a necessidade de estruturação de um sistema público e privado de seguro
contra desastres2153.
O sentido do Direito em relação aos desastres unifica-se, assim, pelo
conceito de administração do risco. As fases de prevenção, mitigação, resposta à
emergência, compensação por seguro ou pela responsabilidade civil, assistência
governamental, reconstrução integram, por sua vez, uma agenda de administração
2150 BRASIL. Lei n.º 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 n.º 12.340, de 1.º 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: 29 mar. 2015.
2151 Artigo 4.°, inciso II da Lei n.º 12.608/2012.
2152 Artigo 3.º, parágrafo único da Lei n.º 12.608/2012.
2153 Cf. CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Ferenada Dalla Libera. Direito dos
desastres. p. 76.
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de risco. Enquanto os esforços de prevenção e mitigação procuram reduzir o
impacto potencial dos eventos de desastre antes do fato, a resposta ao desastre
procura fazer isso após o fato. Seguros, danos e assistência governamental
proporcionam meios de repartição e transferência dos riscos. A reconstrução
é, em certo sentido, apenas a fase de mitigação para o próximo desastre que
espreita adiante2154. As técnicas de administração de riscos para os desastres
devem estar, portanto, entrelaçadas.
As fases de mitigação e prevenção, no caso do perfil brasileiro de ocorrência
de desastres2155, assumem posição de relevância e destaque na forma de gestão
dos desastres, considerando que a própria Lei n.º 12.608/2012 protagoniza a
função preventiva, como diretriz da atual Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil e como seu objetivo na redução de riscos de desastres2156.
A relevância da manutenção de uma infraestrutura natural no que se
refere à proteção contra desastres merece um olhar atento do Direito quanto aos
serviços prestados pelos recursos naturais e em relação a como sua manutenção
e monitoramento pode subsidiar as etapas de gestão circular de desastres,
conforme se abordará a seguir.
3 AS FORMAS PREVENTIVAS EM RELAÇÃO AOS DESASTRES
AMBIENTAIS: UM OLHAR SOBRE O PAGAMENTO POR SERVIÇOS
AMBIENTAIS
As decisões sobre a gestão de desastres pelo Estado de Direito Ambiental,
em uma configuração mais delimitada, tem na prevenção a força motriz para a
tomada de decisão. Para tanto, a construção do sentido de prevenção deve ser
configurada não apenas para impedir a ocorrência de um evento catastrófico,
mas, também, para evitar ou minimizar os danos deles decorrentes.
Para Guimarães2157, esta possibilidade de explicitação sobre prevenção é
ampliativa, uma vez que os danos resultam da interação do desastre ambiental
com um meio social, humano e ambiental relativamente exposto, com maiores ou
menores vulnerabilidades. Assim, ao diminuir-se a exposição e corrigirem-se as
vulnerabilidades existentes, reduzir-se-á o leque possível de danos, prevenindose o risco catastrófico. Somente “Um esforço sério de preparação permitirá
limitar ou mitigar em muito as consequências dos desastres climáticos”2158.
2154 FARBER, Daniel. Disaster law and emerging issues in Brazil. Revista de Estudos
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito. São Leopoldo: UNISINOS, jan.-jun. 2012.
p. 7.
2155 Intensamente ligados a secas, inundações bruscas e processos geológicos e hidrológicos
conexos.
2156 Artigos 4.º, inciso I e Art. 5.º, inciso I da Lei n.º 12.608/2012.
2157 GUIMARÃES, Tiago. Os desastres naturais e as alterações climáticas – em especial, a
resposta do ordenamento jurídico aos fenômenos meteorológicos extremos. In: GOMES, Carla
(Coord.). Direito(s) das catástrofes naturais. Coimbra: Almedina, 2012. p. 114.
2158 GUIMARÃES, Tiago. Os desastres naturais e as alterações climáticas – em especial, a

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

No Direito brasileiro, a prevenção em relação aos desastres ambientais
envolve etapas que podem assim ser descritas: i) avaliação, que compreende
o estudo das ameaças, do grau de vulnerabilidade do sistema e dos corpos
receptores e a síntese conclusiva (avaliação e hierarquização dos riscos
catastróficos e definição das áreas de maior risco); ii) a gestão dos riscos de
desastres, que consiste na adoção de medidas estruturais e não estruturais2159.
Por sua vez, as estratégias para a atuação preventiva aos desastres se
constituem a partir de medidas estruturais e não estruturais. Tradicionalmente,
as medidas estruturais são compreendidas como apenas as decorrentes da
engenharia civil (infraestrutura construída pelo homem), tais como diques,
barragens e obras de contenção de erosão e deslizamentos, entre outras.
Contudo, no que se refere à temática dos desastres, é necessário
ultrapassar visões mais tradicionais de desenvolvimento da percepção de
infraestrutura e incluir a noção de que a infraestrutura consiste em fundações,
em especial as instalações básicas das quais a continuidade e o crescimento
de uma comunidade fazem-se dependentes. Nesta perspectiva, a infraestrutura
natural pode ser ilustrada por exemplos como áreas alagadas, florestas, dunas,
restingas e outros ecossistemas que atuam como proteção a desastres naturais.
A partir deste conceito, é possível uma construção de sentido para a valorização
dos serviços ambientais fornecidos para a vida humana.
A comunicação da Economia em relação aos serviços ambientais
ressalta que tais serviços não são valorizados apenas pela sua importância para
a vida e a infraestrutura necessárias ao estabelecimento das sociedades, mas,
também, pela valoração infinita que assumem quando mensurados em relação
ao estoque de recursos naturais cada vez mais escassos no planeta. A função da
economia consiste, assim, em subsidiar as instituições na tomada de decisões
que incentivem a conservação de importantes ecossistemas ambientais e
possam mediar, de modo sustentável, os impactos humanos sobre a biosfera2160.
Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio2161, serviços ambientais2162
são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas que podem ser
classificados como: de provisão (alimentos, água, lenha, fibras, princípios ativos
resposta do ordenamento jurídico aos fenômenos meteorológicos extremos. In: GOMES, Carla
(Coord.). Direito(s) das catástrofes naturais. Coimbra: Almedina, 2012. p. 115.
2159 CARVALHO, Délton Winter de. O papel do Direito e os instrumentos de governança
ambiental para prevenção dos desastres. In: Revista de Direito Ambiental, São Paulo: Revista
dos Tribunais. Ano 19, v. 75, set.-dez. 2014. p. 50.
2160 HEAL, Geoffrey. Valuing Ecosystem Services. In: Ecosystems. Columbia Business
School. New York, EUA: Springer, jan.-fev. 2000. Disponível em: http://www.jstor.org/discover/10
.2307/3658664?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21104035154721. e http://www.ci.uri.edu/ciip/
fallclass/Docs_2008/Heal2000.pdf. Acesso em: 04 ago. 2014. p. 24, 29-30.
2161 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório Síntese da Avaliação Ecossistêmica
do Milênio. Disponível em: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.446.
aspx.pdf. Acesso em: 05 ago. 2014.
2162 Aqui utilizados também como sinônimo à expressão “serviços ecossistêmicos”.
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e recursos genéticos); de regulação (regulação do clima, controle de doenças,
controle de enchentes e desastres naturais, purificação da água, purificação do
ar e controle de erosão); culturais (espiritualidade, lazer, inspiração, educação e
simbolismos); de suporte (formação de solos, produção primária, ciclagem de
nutrientes e processos ecológicos).
As teorias que discutem a respeito da valoração econômica de tais
serviços, bem como métodos possíveis e adequados, são inúmeras, sendo
de grande dificuldade a valoração de bens ambientais como ecossistemas
e a biodiversidade2163. Paralelamente a esta perspectiva, destaca-se outra,
subjacente, e que interessa muito ao Direito, ou seja, a contribuição da valoração
dos serviços ecossistêmicos para o processo de tomada de decisão.
A relevância sobre os serviços ambientais e sua valorização está na
observação feita pelo Direito em relação aos desastres, centrada na noção de
infraestrutura verde2164, que atribui atenção às áreas ambientalmente relevantes
para a qualidade de vida nos grandes centros urbanos, tornando-se uma rede
interconectada de espaços ambientais que conservam valores e funções
ecossistêmicas e provendo benefícios associados às populações humanas2165.
Nesta concepção, o destaque está na integração entre valores conservacionistas,
juntamente com a ordenação e planejamento de ocupação do solo, gestão
do crescimento e planejamento da infraestrutura construída (ou cinza), em
sistemas interconectados de áreas naturais e outros espaços abertos que, uma
vez protegidos e geridos, promovem benefícios ecológicos à sociedade e ao
ambiente2166.
A valoração por serviços ecossistêmicos ainda é pouco explorada no
Brasil, mas, em nível mundial, estudos, como, por exemplo, os divulgados pela

2163
Existem várias correntes teóricas, na perspectiva da ciência econômica, que abordam
a questão da valoração dos serviços ecossistêmicos, com destaque para Economia Ambiental e
Economia Ecológica, além dos métodos de valoração dos serviços ecossistêmicos e respectivas
críticas. Cf. CUNHA, Flávio Luiz Silva Jorge da. Valoração dos serviços ecossitêmicos em
bacias hidrográficas. Tese de Doutoramento apresentada ao Instituto de Economia da UNICAMP
para obtenção do título de Doutor em Desenvolvimento Econômico – área de concentração:
Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente. Campinas: Unicamp, 2008. Disponível
em: file:///C:/Users/katia/Downloads/CunhaFlavioLuizSilvaJorgeda_D.pdf. Acesso em: 07 ago.
2014. p. 43-79.
2164
Infraestrutura verde: terminologia desenvolvida na arquitetura, no que se refere ao
planejamento urbano de grandes cidades.
2165
CARVALHO, Délton Winter de. O papel do Direito e os instrumentos de governança
ambiental para prevenção dos desastres. In: Revista de Direito Ambiental. p. 52.
2166
O Projeto de Lei n. 792/2007, atualmente em tramitação no Congresso Nacional,
considera como serviços ambientais também a combinação entre aqueles que se apresentam
como fluxos de matéria, energia e informação de estoque de capital natural e os serviços do
capital construído e humano de forma a produzir benefícios aos seres humanos. Cf. BRASIL.
Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 792/2007. Dispõe sobre a definição de serviços
ambientais e dá outras providências. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=348783. Acesso em: 07 ago. 2014.
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Partnership for Environment and Disaster Risk Reduction 20142167, já demonstram
que os ecossistemas e seus respectivos serviços contribuem cada vez mais e
de forma significativa para a redução dos riscos de desastres, seja no que se
refere à exposição física aos perigos naturais, como é o caso dos banhados,
florestas e sistemas costeiros que servem como barreiras protetivas naturais ou
amortecedores para minimizar impactos, seja pela redução das vulnerabilidades
socioeconômicas inerentes aos riscos de impactos.
A utilização dos serviços ambientais como critério para avaliação,
quantificação e gestão de riscos e danos ambientais detém sustentação
constitucional no artigo 225, § 1.º, I, da Constituição Federal, que estabelece
como incumbência do Poder Público preservar e restaurar processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Portanto,
meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma síntese jurídico-conceitual que
garante um bem jurídico comum e os serviços ecossistêmicos oriundos deste,
como um bem/serviço que atua como uma infraestrutura2168.
Em termos de um acoplamento entre serviços ambientais, desastres
e Direito, existem, no entanto, desafios a serem enfrentados na forma de
comunicação entre os diversos sistemas sociais. Os principais são: i) a descrição
e quantificação exata de tais serviços; ii) a indeterminação dos beneficiários dos
serviços ambientais; iii) a necessidade de um sistema de direitos de propriedade
que seja capaz de valorar economicamente e assegurar juridicamente a aderência
destes à propriedade.
Por sua vez, tais desafios acarretam obstáculos para instrumentalizar
formas de financiamento com vistas à manutenção econômica sustentável destas
áreas, consistindo num importante limite à manutenção das estruturas naturais,
bem como para institucionalizar os serviços ecossistêmicos, considerando a
dificuldade na identificação e delimitação dos beneficiários destes serviços, uma
vez que se trata de coletividade indeterminada2169.
No que diz respeito à importância da valoração econômica dos serviços
ambientais, estudos feitos pelo Relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio2170
demonstram que o valor dos mesmos é bastante superior ao valor que lhe atribuído
pelo mercado, o que implica uma subvaloração, uma desigualdade no usufruto
da qualidade ambiental e uma evidente apropriação privada destes. Por outro
2167
PARTNERSHIP FOR ENVIRONMENT AND DISASTER RISK REDUCTION – PEDRR.
Post-2015 Global Framework on Disaster Risk Reduction. Disponível em: http://pedrr.org/
pedrr/wp-content/uploads/2013/11/PEDRR-Key-Messages-Post-2015-DRR-Framework_FINALwith-17-logos.pdf. Acesso em: 11 ago. 2014.
2168
CARVALHO, Délton Winter de. O papel do Direito e os instrumentos de governança
ambiental para prevenção dos desastres. In: Revista de Direito Ambiental. p. 55-56.
2169
CARVALHO, Délton Winter de. O papel do Direito e os instrumentos de governança
ambiental para prevenção dos desastres. In: Revista de Direito Ambiental. p. 57.
2170
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório Síntese da Avaliação Ecossistêmica
do Milênio. Disponível em: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.446.
aspx.pdf. Acesso em: 05 ago. 2014.
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lado, também se apontam possibilidades de respostas promissoras em setores
específicos, utilizando-se da intensificação do instrumental econômico e de
abordagens baseadas no mercado para a gestão dos serviços dos ecossistemas.
No que se refere especificamente ao pagamento por serviços ambientais,
para efeitos de desenvolvimento da temática, destaca-se que o ele surge como
um instrumento econômico dentre muitas opções de gestão para lidar com a
falha de mercado relativa à tendência à suboferta de serviços ambientais em
decorrência da falta de interesse por parte de agentes econômicos em atividades
de proteção e uso sustentável dos recursos naturais.
Trata-se de um instrumento econômico que visa recompensar aqueles
que produzem ou mantêm os serviços ambientais atualmente, ou incentivar
outros a garantir o provimento de serviços ambientais – quando não o fariam
sem o incentivo2171. Com o mecanismo, busca-se mudar a estrutura de incentivos
de forma a melhorar a rentabilidade relativa das atividades de proteção e uso
sustentável de recursos naturais em comparação com atividades não desejadas,
seguindo o princípio do “protetor recebedor”.
Dentre as várias definições para o instrumento, a literatura tem adotado de
forma mais comum a de Wunder2172: uma transação voluntária na qual um serviço
ambiental bem definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é
comprado por pelo menos um comprador, de pelo menos um provedor, sob a
condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço (condicionalidade).
Tal definição, embora não seja jurídica, traz elementos identificadores, sendo
o primeiro a voluntariedade que diferencia o pagamento em relação a outros
instrumentos de controle e comando.
No Brasil, as experiências demonstram que, até o final do ano 2010,
sete estados brasileiros já haviam aprovado leis de instituição de pagamento
por serviços ambientais – Amazonas, Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa
Catarina, Paraná e São Paulo – por meio de políticas municipais ou estaduais, sem
que a voluntariedade fosse preponderante para a caracterização do instrumento
PSA.
O pagamento por serviços ambientais requer que alguém demande o
serviço, ou seja, que haja um comprador, que pode ser pessoa física ou jurídica,
como ONGs, empresas públicas e privadas, governos e seus entes federados,
em conjunto ou isoladamente. Para a Política e o Direito, especificamente no
contexto dos desastres, a fim de subsidiar suas decisões, é necessário definir
então os direitos de propriedade para os serviços ambientais e induzir a formação
2171 GUEDES, Fátima Becker; SEEHUSEN, Susan (Orgs.). Pagamentos por serviços
ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: Ministério do Meio
Ambiente, 2011. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/psa_na_mata_
atlantica_licoes_aprendidas_e_desafios_202.pdf. Acesso em: 13 ago. 2014. p. 34.
2172 WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Center
for International Forestry Research: Indonésia, 2005. Disponível em: http://theredddesk.org/sites/
default/files/resources/pdf/2012/payment-ecosystem-services-02.pdf. Acesso em: 13 ago. 2014.
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de demandas2173 por eles.
Outro elemento necessário à implementação do pagamento por serviços
ambientais (PSA) é o provedor, pois cabe a este o compromisso de manter o
provimento dos serviços ambientais ao adotarem atividades de proteção, manejo
dos recursos naturais ou usos da terra sustentáveis. Os provedores podem ser os
dos serviços ambientais ou um intermediário. No último caso, frequentemente
um governo federal, estadual ou municipal é compensado por tomar certa
decisão, tal como a de criar uma unidade de conservação em um município2174.
No entanto, não são repassados necessariamente pagamentos em
dinheiro ao provedor do serviço. Muitas vezes o benefício para os provedores
ocorre na forma da implementação de políticas específicas, ou outros tipos de
compensações. Em relação a outros tipos de compensações, o Direito, no que
diz respeito aos desastres, pode subsidiar decisões no sistema jurídico para
determinar que, em termos de condenações por responsabilidade civil, possam
ser repassados valores ou adotadas condutas para agentes públicos e privados
em relação ao pagamento por serviços ambientais.
Já a transação consiste na compensação financeira para indivíduos
ou famílias para que atividades relacionadas ao uso da terra se tornem mais
competitivas que as tradicionalmente dominantes no mercado, as quais, por
sua vez, provêm menos serviços ambientais ou mesmo agregam mais danos
ambientais. No entanto, nas práticas avaliadas, nem sempre os pagamentos por
serviços ambientais envolvem transações financeiras, podendo trazer também
outras variações, como: transferência de um recurso patrimonial (como a
obtenção de título de propriedade), a execução de serviços para a comunidade,
investimentos diretos em infraestrutura e o oferecimento de assistência técnica,
entre outros incentivos que possam trazer um ganho positivo aos provedores2175.
2173 No caso da biodiversidade, cujos serviços ambientais a ela relacionados são bens públicos
quase puros, é improvável que uma demanda consistente surja de forma voluntária. Assim, a
formação da demanda pode apresentar-se de duas formas: numa delas, o governo assume o
papel de comprador de serviços ambientais com a criação de leis e programas de pagamento
por serviços ambientais (PSA) e atua como a principal fonte de recursos para o mecanismo;
outra maneira de criar demanda pelos serviços ambientais é através da definição de direitos
de propriedade a externalidades a partir de leis, acordos ou regulamentações, que definem
limites biofísicos à atuação da sociedade na natureza. GUEDES, Fátima Becker; SEEHUSEN,
Susan (Orgs.). Pagamentos por serviços ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e
desafios. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011. Disponível em: http://www.mma.gov.br/
estruturas/202/_arquivos/psa_na_mata_atlantica_licoes_aprendidas_e_desafios_202.pdf Acesso
em: 13 ago. 2014. p. 36.
2174
GUEDES, Fátima Becker; SEEHUSEN, Susan (Orgs.). Pagamentos por serviços
ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Disponível em: http://www.mma.
gov.br/estruturas/202/_arquivos/psa_na_mata_atlantica_licoes_aprendidas_e_desafios_202.pdf
Acesso em: 13 ago. 2014. p. 37.
2175 GUEDES, Fátima Becker; SEEHUSEN, Susan (Orgs.). Pagamentos por serviços
ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: Ministério do Meio
Ambiente, 2011. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/psa_na_mata_
atlantica_licoes_aprendidas_e_desafios_202.pdf. Acesso em: 13 ago. 2014. p. 38.

802

803

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

Para uma adequada proposta de transação para o pagamento por serviços
ecossistêmicos, é indispensável que os projetos tenham o serviço ambiental
bem definido2176.
O pagamento pelos serviços ambientais, por sua vez, deve ocorrer
somente se o provedor garantir o provimento dos serviços em questão, sendo
esta a concepção de condicionalidade. Neste componente, o monitoramento dos
resultados obtidos com os serviços apresenta-se como forma promissora, dado
que, em muitos casos, os impactos diretos almejados com relação aos serviços
ambientais são geralmente difíceis de serem pesquisados e há um lapso de
tempo até que esses impactos possam ser sentidos.
Várias experiências de pagamento por serviços ambientais têm se efetivado
no Brasil, e o pioneirismo no uso de instrumentos de incentivo para a proteção
ambiental demanda a construção de um quadro normativo específico. Conforme
o artigo 225, § 1, I e II da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade
pela preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser
compartilhada entre o Poder Público e a coletividade, mas compete ao primeiro
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e a biodiversidade, e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, devido justamente ao
poder de polícia que detém a Administração.
Esta disposição constitucional assume destaque na observação jurídica,
notadamente para fundamentar decisões que possam subsidiar as decisões,
ao identificar e imputar responsabilidades por danos ambientais e sua devida
compensação.
Por sua vez, com a gestão dos riscos ambientais pelo Direito, a
responsabilidade civil pode apresentar-se como um possível acoplamento
estrutural2177 entre os sistemas da Política, da Economia e do Direito, frente
à crescente complexidade causada pela temática dos desastres ambientais
e da importância que o pagamento por serviços ambientais adquire para sua
prevenção e mitigação.
2176
Atualmente são comercializados no mundo quatro serviços ambientais com maior
intensidade e frequência: carbono, água, biodiversidade e beleza cênica. Nas modalidades de
pagamentos por serviços ambientais por carbono, paga-se geralmente por tonelada de CO2 não
emitido para a atmosfera ou sequestrado. Já quanto à água, paga-se pela manutenção ou aumento
da sua quantidade e qualidade. Nos pagamentos por serviços ambientais de biodiversidade,
paga-se por espécies ou por hectare de hábitat protegido. E, nos de beleza cênica, paga-se
por serviços de turismo e permissões de fotografia. GUEDES, Fátima Becker; SEEHUSEN,
Susan (Orgs.). Pagamentos por serviços ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e
desafios. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011. Disponível em: http://www.mma.gov.br/
estruturas/202/_arquivos/psa_na_mata_atlantica_licoes_aprendidas_e_desafios_202.pdf. Acesso
em: 13 ago. 2014. p. 41.
2177 No plano dos acoplamentos estruturais, há ruídos no meio que podem ser transformados
pelo sistema; portanto, mediante o acoplamento estrutural, o sistema desenvolve, por um lado,
um campo de indiferença e, por outro, faz com que haja uma canalização de causalidade que
produz efeitos que são aproveitados pelo sistema. Cf. LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria
dos sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 131.
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Para que tal acoplamento se opere, deve-se iniciar pelo esforço de “desconstrução” das concepções tradicionais do pensamento jurídico-dogmático sobre
responsabilidade civil, para se descobrir, no seio de sua doutrina, contradições
entre os aspectos formais e substanciais, bem como entre individualismo e
altruísmo, e verificar uma circunstância paradoxal “(...) de que cada regra conhece
sua contrarregra e de que cada proposição da doutrina jurídica pode, partindo-se
da própria doutrina, conhecer proposição exatamente oposta”2178.
No tópico seguinte esta estratégia guiará abordagem com a finalidade
de prospectar uma re-construção dos fundamentos mais latentes que devem
autorreferenciar a responsabilidade civil na pós-modernidade, num processo de
aprendizagem e evolução do Direito.
4 COMPENSAÇÃO PELO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: A
RESSIGNIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA MODERNIDADE
REFLEXIVA
A transição de uma sociedade burguesa para uma sociedade industrial,
e desta para uma sociedade de risco, requer uma contextualização histórica
a fim de se poder analisar e avaliar as condições jurídicas de atribuição de
responsabilização por danos, em um primeiro momento, e por riscos, em um
segundo momento.
Assim, é possível demonstrar a existência de três momentos históricos
modernos sobre o tratamento diferenciado a respeito dos riscos tecnológicos
pelo Direito2179.
Primeiramente, quando o instituto da responsabilidade civil se sedimenta
na sociedade burguesa e passa a ser concebido como um instrumento jurídico
de respostas aos conflitos sociais, os valores existentes então passam a
constituírem-se como elementos condicionantes da sua incidência, a saber: i) a
conduta culposa, no sentido que lhe foi atribuído pela tradição romano-canônica
proveniente da Idade Média; ii) o nexo causal oriundo da racionalidade jurídica
científico-causal; iii) o dano patrimonialmente demonstrável e mensurável2180.
Este contexto retrata o que Tepedino2181 denomina de mundo da segurança,
em que ao Direito Civil cabia dar garantias à atividade privada, em especial ao
sujeito de direito, proporcionando estabilidade à sociedade por regras quase
imutáveis nas suas relações econômicas. Os riscos do negócio eram advindos

2178 TEUBNER, Gunther. O Direito como sistema autopoiético. Tradução de José Engrácia
Antunes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. p. 11-12.
2179 Classificação feita por CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a
responsabilização civil pelo risco ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 168.
2180 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo
risco ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 172.
2181 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito
civil. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas do direito civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 3.
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do sucesso ou do insucesso das transações e expressavam a maior ou menor
inteligência, a maior ou menor capacidade de cada indivíduo. No campo da
indenização, o Código Civil Brasileiro de 1916 irradiou os efeitos desta “era de
segurança”.
Em uma base dicotômica, conforme disposição textual do artigo 186 do
Código Civil2182, enquanto a responsabilidade contratual requer a violação de um
dever inerente ao contrato, a responsabilidade civil extracontratual, por sua vez,
apresenta-se inicialmente calcada na teoria da culpa, exigindo: i) a comprovação
da conduta culposa do agente por negligência, imprudência, imperícia e dolo; ii)
nexo de causalidade; iii) dano para sua incidência.
No entanto, a partir da Revolução Industrial e o estabelecimento de uma
sociedade industrial por classes, surge um contexto de policontexturalidade2183,
exigindo uma reorientação integrativa entre Sociedade, Direito e Economia, em
irritações recíprocas. “Enquanto no Direito havia a formação de uma ciência
jurídica, sistematicamente organizada e representada pelas grandes codificações
do século XIX, a Economia operava sob um modelo capitalista de forma industrial,
e a política iniciava as construções do welfare state2184”.
Nesta sociedade fundada em classes sociais, a distribuição de riquezas
mantinha-se restrita a determinadas classes. Os riscos, por sua vez, atingiam
algumas classes específicas e determinadas, assim como beneficiavam outras.
A descrição de Beck2185 ilustra como a pobreza atraía abundantemente os riscos
desta primeira modernidade, decorrentes justamente do processo industrial, em
contraste com a riqueza, que era capaz de “adquirir” a segurança e a libertação
do risco.
Os riscos produzidos neste período são caracterizados pela possibilidade
descritiva (riscos concretos) de seus efeitos futuros a partir do conhecimento
vigente na técnica empregada nas atividades, e são decorrentes, numa exata
medida, do maquinismo, detendo uma concretude causal que permite sua
percepção pelos sentidos humanos, pela ciência e conhecimentos vigentes no
momento da utilização da técnica ou do produto.
Na dogmática jurídica, a teoria do risco (concreto) funda-se no fato de que
todo o prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou,
independentemente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema na

2182 BRASIL. Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 20 ago. 2014.
2183 Conforme Carvalho e Rocha (2012, p. 41), policontexturalidade é a observação de vários
sistemas (Política, Economia, Direito) que atuam segundo racionalidades específicas e, sobretudo,
levam à produção de ressonância nos demais sistemas através da utilização de instrumentos
jurídicos, num processo social coevolutivo.
2184 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo
risco ambiental. p. 172.
2185 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global.Madrid: Siglo Vientiuno, 2002. p. 35.
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relação de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a culpa do
responsável, que é aquele que materialmente causou o dano2186.

Assim, para a doutrina clássica, a teoria do risco depende da comprovação
de conduta (ação ou omissão), dano atual e certo e nexo causal.
Mesmo com a evolução das estruturas sociais, as anteriores permanecem,
e a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva continuam vigentes no ordenamento
jurídico brasileiro, precisamente para dar sustentação a conflitos de natureza e
repercussão lesiva diferentes.
Assim, em ressonância às estruturas industriais, a responsabilidade civil
objetiva incide especificamente em duas situações elencadas pelo artigo 927
do Código Civil2187: (1) quando houver desenvolvimento de atividade de risco
(concreto) e esta vier a ocasionar dano ou (2) quando houver previsão normativa
específica, como é o caso das relações de consumo do artigo 12 da Lei n.º
8.078/1990; danos nucleares do artigo 21, inciso XXIII, d, da Constituição Federal
de 1988 e ambientais do artigo 14, § 1.º da Lei n.º 6.938/1981.
Os danos ambientais individuais e coletivos se constituem, portanto, nesta
estrutura de responsabilidade objetiva2188, surgida justamente para responder aos
problemas ambientais causados pelo industrialismo2189.
No entanto, é a partir de meados do século XX que esta sociedade
industrial passa a se deparar com um processo de transição e suas instituições
sociais vislumbram a possibilidade, até então sem precedentes históricos, da
destruição de vida no planeta. Esta transição, por sua vez, determina a passagem
de uma modernidade simples que estava sedimentada em uma racionalidade
cientificista, no Estado-nação, na previsibilidade e calculabilidade dos riscos e
perigos da técnica, na luta de classes e na segurança, para uma modernidade
em que a consolidação do capitalismo industrial gera uma autoconfrontação da
sociedade industrial com suas próprias consequências, que são riscos globais,
imprevisíveis, incalculáveis, invisíveis, transtemporais e transnacionais2190.
A importância da transição de uma teoria do risco concreto para a teoria
do risco abstrato, por sua vez, reside justamente na construção do sentido do
2186 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10 ed. São Paulo: Atlas,
2012. p. 152.
2187 BRASIL. Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 20 ago. 2014.
2188 A previsão material dos danos ambientais está contida no § 1.º do art. 14 da Lei n.º
6.938/1981, que foi acompanhada pelas inovações processuais das leis n.º 7.347/1985 (Lei
da Ação Civil Pública) e n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), que sustentam a
formação de um Sistema Processual Coletivo. É a composição de tais legislações que tem
possibilitado adequações da tutela processual e material na seara da responsabilidade civil por
danos ambientais.
2189 MACHADO, Paulo Afonso. Direito ambiental brasileiro. 17 ed. São Paulo: Malheiros,
2009. p. 349.
2190 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo
risco ambiental. p. 178.
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risco como comunicação do futuro, com a finalidade não apenas de atribuir
responsabilidade civil por danos já materializados, mas, sobretudo, de controlar
o risco e evitar frustrações. Neste contexto, a prevenção (sentido ampliado,
incluindo-se também precaução) para a ser um vetor transversal de qualquer
construção de sentido para a evitar a concretização de danos futuros.
Para o Direito, esta perspectiva gera complexidade2191 e autoirritação em
suas estruturas tradicionais, exigindo assimilação, investigação, avaliação e gestão
dos riscos e perigos ecológicos, o que impõe a necessidade de juridicização do
risco.
O sentido do risco, conforme Luhmann2192 e De Giorgi2193, passa a ser
construído como oposição à noção de segurança (risco/segurança), o que implica
a consciência de que na sociedade não existem ações precisamente seguras. O
risco consiste, assim, nas consequências não desejadas de danos futuros que
resultam de processos de decisão em um determinado sistema, havendo certa
possibilidade de controle, e que se vinculam às decisões tomadas no presente.
Na sociedade moderna, portanto, o risco passa a ser um “médium”, ou
seja, uma forma que a sociedade moderna usa para a representação do futuro
e para produção de vínculos com ele. Por sua vez, o risco também possibilita
a construção de outras formas, ou seja, o “médium” do código probabilidade/
improbabilidade2194.
No que se refere à inserção da modernidade na reflexividade dos processos
de decisão jurídica, é preciso considerar a comunicação do risco no Direito.
Em termos de responsabilidade civil, isso significa superar noções restritivas e
dogmáticas não apenas para uma resposta que chegue ao dano concreto, mas
também para “dar condições estruturais para que o Direito produza processos
decisivos para investigar, avaliar e gerir os riscos ambientais, antecipando a
ocorrência dos danos dessa natureza2195”.
Especificamente na temática dos desastres ambientais, que projeta um
cenário de gravidade e complexidade, o “Direito da modernidade2196” precisa dar
2191 A complexidade é explicitada por Luhmann (1982, p. 12) como a totalidade das
possibilidades de experiências ou ações cuja ativação permita o estabelecimento de uma relação
de sentido.
2192 LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. Tradução de Silvia Pappe, Luis Felipe Segura e
Javier Torres Nafarrate. México, D.F.: Universidade Iberoamericana; Universidade de Guadalajara,
1992. p. 66-67.
2193 DE GIORGI. Raffaelle. Direito, democracia e risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre:
Sérgio Fabris, 1998. p. 191-192.
2194 DE GIORGI. Raffaelle. Direito, democracia e risco: vínculos com o futuro. p. 193.
2195 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo
risco ambiental. p. 181.
2196 “Direito da modernidade”: expressão utilizada para relacionar o Direito com a Política e
a Sociedade, e esta questão não é simples. O problema consiste em dar um sentido pragmático
a essa assertiva. Cf. ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM; Jean. Introdução à
teoria do sistema autopoiético do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 15.
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um sentido pragmático e a responsabilidade civil é um dos instrumentos capazes
de sensibilizar-se, proporcionar respostas e gerar decisões.
A ilicitude civil, nesta perspectiva, passa por um processo de desvinculação
do dano, justificada, entre outros motivos, pelo custo social, pois, dada a
natureza difusa de grande parte dos danos ambientais, a sua reparação, na esfera
individual, não abarca a função compensatória do prejuízo coletivo pertinente
à função ecológica ou da capacidade de usufruto humano do bem ambiental
atingido2197.
Sob o prisma normativo, as estruturas jurídicas vigentes sustentam a
responsabilidade civil por risco ambiental, numa integração sistêmica entre os
artigos 187 do Código Civil2198, 225, caput, da Constituição Federal de 19882199, 3.º
da Lei n.º 7.347/19852200 e 461 do Código de Processo Civil2201.
Por sua vez, o artigo 187 do Código Civil já possibilita uma desvinculação
absoluta de dano para a configuração da ilicitude civil ao prever que comete ato
ilícito quem excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou
social, e um desses excessos é a produção de riscos intoleráveis tanto para a
sociedade como para o meio ambiente2202.
A questão da finalidade social de qualquer atividade econômica, por sua
vez, deve estar integrada à gestão constitucional do risco da questão ambiental
elencada nos artigos 225 e 170 da Constituição Federal e norteada pela noção
de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado tem como destinatárias as
gerações futuras.
Nesta construção de sentido, a comunicação do risco volta-se, portanto,
à análise e à diferenciação dos riscos que são aceitáveis e dos que não serão
aceitos. Em uma releitura e ressignificação dos instrumentos tradicionais, a função
preventiva direta apresenta-se como compatível e aderente à responsabilidade
civil, pois “Um patrimônio degradado degradaria igualmente seus herdeiros2203”.
2197 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo
risco ambiental. p. 182.
2198 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 20 ago. 2014.
2199 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 ago. 2014.
2200 BRASIL. Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm. Acesso em: 21 ago. 2014.
2201 BRASIL. Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm. Acesso em: 25
ago. 2014.
2202 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo
risco ambiental. p. 184.
2203 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização
tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barroz Montez. Rio de Janeiro: Contraponto.
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Nesta compreensão sobre a compatibilização entre a função preventiva e
a responsabilidade civil, os serviços ambientais mostram-se também aderentes,
uma vez que se apresentam como instrumento possível para fundamentar
decisões judiciais, seja para a compensação de um dano concreto, seja para
compensar um dano futuro.
Em relação à compensação na teoria da responsabilidade objetiva, em
que o dano já se concretizou, a compensação por meio da criação da obrigação
de pagamento por serviços ambientais apresenta-se, portanto, como um
instrumento capaz de responder às formas da dogmática do artigo 927 do Código
Civil e cumpre a função preventiva na dimensão difusa do dano ambiental.
Assim, no que diz respeito à compensação pelo dano ambiental já
concretizado, em matéria de responsabilidade civil, a decisão judicial poderia
valer-se de políticas já instituídas de pagamento por serviços ambientais, além
da sensibilização aos instrumentos do sistema econômico para a valoração do
serviço, a fim de orientar e fundamentar a decisão judicial, atingindo tanto os
infratores públicos como os privados.
Por sua vez, no que concerne à compensação pelos danos futuros, a
imputação da obrigação ao agente do dano orienta-se no sentido de criar e/ou
manter sistemas de pagamento por serviços ambientais. Apresenta-se também
como resposta à função preventiva direta, causando ressonâncias no sistema do
Direito que assimilem o risco, na sua dimensão de insegurança.
Portanto, nessas dimensões a responsabilidade civil e as formas de
compensação estariam sensibilizadas tanto com a prevenção como com a
precaução, e vinculadas à consecução de um Estado de Direito Ambiental,
ecologicamente equilibrado, com vistas a garantir a vida das atuais e futuras
gerações.
4 CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. Os desastres ambientais, nas dimensões de sua intensificação,
recorrência e severidade dos últimos anos, possibilitaram uma evolução para
que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (n.º 12.608/2012) inserisse em
suas diretrizes uma “abordagem sistêmica” das ações de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação.
2. As estratégias para a atuação preventiva aos desastres parte da noção
de infraestrutura, que consiste em fundações e instalações básicas das quais
dependem a continuidade e o crescimento de uma comunidade. Neste conceito
reside a revalorização dos serviços ambientais como infraestrutura natural para
prevenir e mitigar desastres.
3. A responsabilidade civil é um instrumento jurídico que pode servir de
Ed.PUC-Rio, 2006, p. 353.
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acoplamento estrutural, unificando serviços ambientais e desastres, desde que
sejam superadas suas matrizes tradicionais de sustentação, a saber: a culpa da
sociedade burguesa e o risco concreto da sociedade industrial.
4. Na responsabilidade objetiva, a compensação se concretiza por
meio da criação de políticas específicas ou da obrigação para pagamento por
serviços ambientais em sistemas já existentes e, assim, responde às formas já
consagradas na dogmática do artigo 927 do Código Civil.
5. A transição para o risco abstrato requer, por sua vez, a comunicação do
futuro com a prevenção. A compensação pelos danos futuros remeteria, portanto,
à obrigação do agente do dano em criar e/ou manter sistemas de pagamento por
serviços ambientais, em cumprimento do Estado de Direito Ambiental com as
atuais e futuras gerações.
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39. PROCESSO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PENAL EM
MATÉRIA AMBIENTAL NO ESTADO DE SERGIPE
LARISSA GUARANY RAMALHO ELIAS
Engenheira Florestal
LAURA JANE GOMES
Universidade Federal de Sergipe

1. Introdução
Em 1981 foi promulgada a Política Nacional de Meio Ambiental, iniciando
a consolidação da preocupação com a proteção ambiental no Brasil. Entre seus
diversos instrumentos, a política traz o licenciamento ambiental e as penalidades
disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção da degradação ambiental. Além disso, dá ao IBAMA
competência de fiscalizar entidades públicas ou privadas que realizem atividades
potencialmente poluidoras. Ela dá ainda autonomia ao O Ministério Público da
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil
e criminal, por danos causados ao meio ambiente2204.
O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), foi criado em 1989 sob forma de autarquia federal dotada de
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira,
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a função de executar
e fazer executar a Política Nacional de Meio Ambiente, fiscalizar, controlar e
fomentar os recursos naturais2205.
Já em 1988, a Constituição Federal continua a consolidar o ideal de
desenvolvimento sustentável, que ganhou popularidade nos anos 70, quando
traz o já clássico artigo 225. Em seu parágrafo 3º, a Carta Magna dispõe que
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”, uma inovação
sem e tratando de responsabilidade penal da pessoa jurídica2206.
No âmbito da criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente
2204 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário
Oficial da União, 02 de setembro de 1981.
2205 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 7ª edição revisada, ampliada e atualizada.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 1160 p.
2206 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União,
05 de outubro de 1988.
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surgiu a Lei de Crimes Ambientais, em 1998, reafirmando a possibilidade de
responsabilização penal, civil ou administrativa da pessoa física ou jurídica, sendo
que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas,
autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. A lei traz cinco categorias de
crimes ambientais, são eles: contra a flora, contra a fauna, contra a administração
ambiental, contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural e crime de
poluição. Consta ainda na LCA as infrações administrativas ambientais e neste
momento é importante destacar a diferença entre crime e infração. O crime
ambiental é uma conduta lesiva ao meio ambiente que pode ser responsabilizada
nos âmbitos civil e penal, para que o crime ocorra, deve haver um fato típico,
culpabilidade e antijuridicidade. Já a infração administrativa ambiental é,
segundo a LCA, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo,
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente; ela leva a responsabilização
administrativa do infrator2207.
Em 2008 foi sancionado o Decreto 6.514 que “dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo
administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências”,
unificando assim o trâmite processual das infrações administrativas ambiental
no âmbito federal2208. Como consequência, o IBAMA lançou em 2012 a Instrução
Normativa número 10 que “regula os procedimentos para apuração de infrações
administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição
das sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multas”2209.
A exemplo do exposto, o carreamento de efluentes para um manancial,
prejudicando a fauna e a sanidade ambiental pode motivar: pagamento de multa,
com base no Decreto nº 6.541/2008 (esfera administrativa); pena de detenção
ou multa ou ambas cumulativamente, com base na Lei de Crimes Ambientais
(esfera penal); e pagamento de indenização ou cumprimento da obrigação de
fazer ou de não fazer, com base na Política Nacional de Meio Ambiente (âmbito
civil). Deste modo, Milaré2210 distingue de maneira clara os três âmbitos jurídicos.
A responsabilidade administrativa ambiental é de caráter repressivo,
assim como a penal. Na esfera administrativa, a infração, essência do regime
2207 BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, 13 de fevereiro de 1998.
2208 BRASIL. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração
destas infrações, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 23 de julho de 2008.
2209 BRASIL. Instrução Normativa nº 10, de 07 de dezembro de 2012. Regula os procedimentos
para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
a imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multas no âmbito do
IBAMA. Ministério do Meio Ambiente – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Diário Oficial da
União, 10 de dezembro de 2012.
2210 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,
glossário. 5ª edição, reformada, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
1279 p.
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de responsabilidade administrativa, não é caracterizada pela ocorrência do dano,
mas sim pelo não cumprimento de alguma norma jurídica. A responsabilidade
administrativa ambiental constitui-se num sistema híbrido entre responsabilidade
civil sem culpa e responsabilidade penal com culpa, dependendo da definição da
infração descrita na Lei de Crimes Ambientais. O dano ambiental isoladamente
não gera responsabilidade administrativa, a menos que seja enquadrável como
resultado de um tipo de infração ou provocado pela conduta comissiva ou
omissiva de violação de regras jurídicas7.
O ilícito penal, como o administrativo, não se pauta no dano, mas sim na
potencialidade de dano. As sanções penais, como as civis, são apenas aplicáveis
pelo poder judiciário; já as administrativas são aplicadas aos infratores pelos
próprios órgãos da administração pública. A responsabilidade penal requer uma
conduta comissiva ou omissiva que incorra numa infração, de acordo com o
Código Penal e a Lei de Crimes Ambientais. A partir desta lei, além da pessoa
física, a pessoa jurídica passou a ter responsabilidade penal ambiental7.
A reparação de danos ou qualquer outro tipo de reparação baseia-se
nas normas de responsabilidade civil, as quais pressupõem prejuízo a terceiros,
ensejando pedido de reparação de dano ou indenização. A responsabilidade civil
ambiental, quando regida pela PNMA, passa a ser objetiva (sem culpa) e não
subjetiva (com culpa) como estava disposto no Código Civil. Segundo a ótica
objetivista, para tornar efetiva a responsabilização basta provar a ocorrência do
dano e seu vínculo com a atividade humana7.
Objetivou-se com esta pesquisa, entender os processos de
responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal praticado pelos órgãos
responsáveis no Estado de Sergipe para além daquilo previsto na legislação.
Além disso, buscou-se traçar um perfil de autuações por infrações administrativas
ambientais desde 1990 até 2014.
2. Materiais e Métodos
2.1. População da pesquisa
Para que se pudesse entender os processos nos três âmbitos de
responsabilidade foram escolhidos dois órgãos, um de atuação administrativa e
outro de atuação civil e penal. Por conta da facilidade de acesso a dados, o órgão
da administração ambiental escolhido foi o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, através da sua superintendência do
em Sergipe e o órgão do sistema de justiça escolhido foi o Ministério Público
Estadual - MPE, pela interação que tem com aquele instituto.
Foi considerado como base para a análise dos dados o Estado de Sergipe
como um todo. Sergipe possui 22.050 km2 de área territorial, o que corresponde
a 0,26 % do território nacional. É limitado ao norte pelo rio São Francisco, a leste
pelo oceano e a oeste e sul limita-se com o estado da Bahia. O Estado é dividido
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em 75 municípios, nos quais a maior parte da população é urbana, segundo o
IBGE2211.
Seu relevo é predominantemente plano e o regime de chuvas prevalecente
é do tipo mediterrâneo, com máxima precipitação no outono-inverno. As zonas
climáticas são: Semi-árido, que se caracteriza por grande deficiência hídrica, com
precipitações anuais que raramente se situam entre 500 e 700 mm, sofrendo
muita variabilidade, com dois ou três meses favoráveis às atividades agrícolas;
Agreste, com precipitações entre 700 e 900 mm anuais, chegando a ultrapassar
os 1.000 mm/ano; e Leste, região situada próximo ao litoral, com precipitações
acima dos 1.000 mm anuais. Mesmo assim, o litoral sergipano se caracteriza
pelos baixos totais pluviométricos, que declinam a partir do norte de Salvador e
só voltam a crescer depois da foz do rio São Francisco, já no estado de Alagoas2212.
2.2. Coleta de dados
A coleta de dados para esta pesquisa se deu em duas fases diferentes.
Para traçar o perfil de atuação do IBAMA no Estado, foram consultados
todos os autos de infração lavrados por este órgão desde o ano posterior a sua
criação, ou seja, 1990, até o ano de 2014. Os autos foram obtidos através da
Consulta Pública de Autuações Ambientais e Embargos do IBAMA, disponível na
seção de serviços do seu endereço eletrônico. Foram considerados para a análise
da atuação a quantidade de autos lavrados por ano, o tipo de infração de cada
auto e o tipo de pessoa, física ou jurídica. Outras informações como detalhes
do processo foram obtidas através do Protocolo do IBAMA, e da plataforma
DOCIBAMA, ambos disponíveis no sítio do instituto na web. Estas ferramentas
foram utilizadas para esclarecer as infrações e os trâmites processuais quando
necessário ao entendimento dos dados.
Estes dados foram sistematizados com auxílio do software Excel (pacote
office da Microsoft) e deram base para geração de gráficos.
Para apuração dos processos administrativo, civil e penal, foram aplicados
com a população pesquisada, roteiros de entrevistas semi-estruturadas, ou seja,
de caráter aberto, permitindo que os entrevistados falassem livremente sobre o
assunto sem desviar do foco da entrevista2213. O roteiro buscou diagnosticar a
relação dos órgãos públicos, tanto de competência criminal quanto administrativa,
com as informações por eles recebidas acerca de denúncias sobre crimes
ambientais no Estado de Sergipe. Buscou-se, portanto determinar a existência
2211
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Disponível
em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br>.
2212
SEAGRI – Secretaria do Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca
de Sergipe. Caracterização do Estado. Disponível em: <http://www.sagri.se.gov.br/modules/
tinyd0/index.php?id=31>
2213
MAY, Tim. Pesquisa Social: questões, métodos e processos. Tradução: Carlos Alberto
Silveira Netto Soares. 3ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2004. 138 p.
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de sistemas de informação acerca de denúncias de crimes ambientais em cada
um dos órgãos públicos pesquisados. A aplicação dos roteiros iniciou-se em 23
de janeiro de 2013 e foi finalizada em 22 de fevereiro de 2013.
Os resultados são apresentados de forma descritiva, e também através
dos gráficos produzidos.
3. Resultados e Discussão
3.1. Perfil da atuação do IBAMA no Estado: 1990 a 2014
A partir da análise dos autos de infração lavrados pelo IBAMA no
Estado de Sergipe desde o primeiro ano após a criação deste órgão, ou seja,
1990, até o ano de 2014, foi possível produzir gráficos que permitem avaliar
qualiquantitativamente as autuações por infrações ambientais durante estes 24
anos no Estado. Ao total foram avaliados 2789 autos de infração.
Abaixo é apresentado um gráfico que exibe a lavratura destes autos em
números absolutos durante o período de tempo estudado.

Gráfico 1 – Distribuição quantitativa de autos de infração.
O Gráfico 1 mostra um aumento significativo na quantidade de autos
de infração lavrados no ano de 1996, com valores mantidos altos até o ano de
2002. Não há marco legal para o ano de 1996 que leve a inferir um possível
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motivo para este grande aumento. É evidente que diversos fatores podem afetar
a intensidade das atividades do IBAMA, como investimento em infraestrutura
e equipamentos, contratação de pessoal, entre outros. No sistema de consulta
pública do instituto, utilizado como fonte de dados desta pesquisa, é possível
observar também um aumento significativo de autos lavrados de 1995 para
1996 em outros Estados, como Alagoas e Pernambuco, o que indica que este
aumento está relacionado ao órgão como um todo e não às superintendências
estaduais; é possível que seja uma questão de cadastramento, já que a lei que
obriga à publicidade dos autos de infração lavrados pelo IBAMA foi promulgada
em 20032214. Porém, é importante destacar, que pela análise dos processos
disponíveis no protocolo online do IBAMA, muitos autos lavrados em 1996
estão relacionados a Autorização Para Transporte De Produtos Florestal – ATPF,
instituída em 1993 e muitos outros à destruição de manguezal pela ocupação
urbana. Segundo Fonseca et al.2215, bairros como Coroa do Meio, Atalaia, Inácio
Barbosa, Jabotiana e Santa Maria, tiveram grande crescimento a partir de 1996
e suas localizações são nas margens dos rios (área de preservação permanente,
não edificável por lei) onde a vegetação predominante é a de mangue.
A próxima queda no gráfico se estabelece em 2011, ano em que foi
publicada a Lei Complementar 140, a qual determinou as competências de
atuação sobre a proteção ambiental de cada ente federado2216 e assim transferiu
diversas responsabilidades que antes eram da União, na figura do IBAMA, para
o Estado, em Sergipe na figura da Administração Estadual de Meio Ambiente ADEMA, o que explica a queda na lavratura de autos. A leve alta em 2013 está
relacionada à grande quantidade de autos relativos ao Cadastro Técnico Federal,
mostrando um esforço do IBAMA na regularização deste instrumento.
O gráfico a seguir apresenta a participação de cada tipo de infração
administrativa ambiental em relação ao total de autos lavrados em cada ano,
desde 1990 até 2014.

2214 BRASIL. Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003. Dispõe sobre o acesso público aos dados
e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. Diário Oficial da União,
17 de abril de 2003.
2215 FONSECA, Vânia; JÚNIOR, Antonio Fernando Cabral Gonzaga; FERRO, Sandra Regina O.
P. B.; e SOARES, Ana Célia G. M. Mapeamento sócio-ambiental como ferramenta para análise das
relações espaciais: os bairros de Aracaju. GEONORDESTE, Ano XXII, n.1, 2011.
2216 BRASIL. Lei Complementar nº 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, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Diário Oficial da União, 09 de dezembro de 2011.
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Gráfico 2 - Porcentagem de participação de cada tipo de infração no total
de autos lavrados pelo IBAMA no período estudado.
É possível perceber a partir do gráfico que apenas a partir de 1998,
com a sanção da Lei de Crimes Ambiental que surgiu uma classificação mais
diversificada para as infrações, cabendo ressaltar que “controle ambiental”
diz respeito às atividades potencialmente poluidoras e está relacionado com
questões de licenciamento e Cadastro Técnico Federal, o qual teve um grande
aumento de ocorrências a partir de 2010, com pico em 2013, como comentado
acima.
Fica claro, ao analisar o Gráfico 2 que crimes contra a flora foram
predominantes nos autos de quase todos os anos avaliados, apresentando uma
queda a partir de 2011, provavelmente por conta da transferência de competência
favorecida pela LC 140.
É interessante destacar que, como pode ser visto no gráfico a seguir, a
massiva maioria de autos de infração lavrados durante estes 24 anos no Estado
de Sergipe foi em nome de pessoas físicas.
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Gráfico 3 - Distribuição dos autos de infração por tipo de pessoa (física ou
jurídica) em cada ano do período avaliado.
Lemos2217 ao avaliar a eficácia da aplicação da LCA no sul da Bahia
determinou que no ano de 2010, foram registrados 136 autos de infrações pelo
IBAMA de Ilhéus, dentre eles, 77% foram de pessoas físicas e 23% de pessoas
jurídicas, um índice alto, assim como o de Sergipe. O mesmo autor identificou
ainda que 71% foram autuados em crimes contra a flora, 7% fauna, 22% em
outros crimes ambientais, como atividade ambiental sem licença, perfil parecido
com o encontrado em Sergipe.
A lavratura de um auto de infração, que decorre do exercício de poder
de polícia do órgão ambiental, leva à instauração de processo administrativo para
responsabilização de pessoa física ou jurídica pelo ilícito cometido, é possível
também que sejam abertos processos civis e penais, mas esta ação está fora da
alçada do órgão ambiental. A seguir estão detalhados os processos nestes três
âmbitos de responsabilidade.
3.2. Processo administrativo: o caso do IBAMA
O processo administrativo federal para apuração das infrações
administrativas ao meio ambiente só foi unificado a partir da publicação do
Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. O IBAMA, por sua vez, segue a sua
Instrução Normativa Nº 10/2012 sobre os procedimentos para apuração de
2217
LEMOS, Reinaldo Martins; UEZU, Alexandre; ZAKIA, Maria José Brito; e PÁDUA, Cláudio
Benedito Valladares. A eficácia da aplicação da lei de crimes ambientais para a proteção do meio
ambiente no litoral sul da Bahia. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 8, n. 2, 2013.

818

819

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a
imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa ou
sua conversão em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação
da qualidade do meio ambiente para com a Autarquia”
Com a aplicação de questionário semiestruturado, foi possível entender
como a superintendência do IBAMA em Sergipe tramita seus processos
administrativos por infrações ambientais.
O processo administrativo inicia-se a partir do conhecimento da ocorrência
da infração ambiental, que pode ocorrer a partir da aplicação do poder de polícia
do IBAMA ou de denúncias que chegam ao órgão pelo seu Sistema Linha Verde
da Ouvidoria (Sisliv). Quando determinada denúncia é recebida pelo IBAMA, uma
interlocutora cadastra os dados informados no Sisliv, a partir de então, ela avalia se
a responsabilidade de apuração da denúncia é do IBAMA ou de outra instituição.
Sendo do IBAMA, a denúncia é enviada via ofício para a Divisão de Controle de
Fiscalização (DICOF). Sendo atribuição de outro órgão, um ofício é encaminhado
ao Ministério Público Estadual, no qual consta o número de cadastramento da
denúncia no Sisliv; em seguida o MPE então redistribui essas denúncias para os
órgãos competentes. O DICOF por sua vez faz a fiscalização in situ. Constatada a
infração, é lavrado, como prevê a legislação, o auto de infração e então o infrator
responderá a processo administrativo de acordo com os trâmites da IN nº 10/2012.
Em fevereiro de 2012 foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica
entre o IBAMA e o Ministério Público Estadual de Sergipe com o objetivo de
permitir que o MPE tenha acesso ao Sistema Linha Verde do IBAMA, o Sisliv,
o qual cadastra ocorrências/denúncias de competências dos órgãos ambientais
estaduais e municipais (BRASIL, 2012).
Com o Sisliv, pretende-se melhorar a qualidade do serviço prestado a
sociedade, compartilhando informações e evitando assim ações sobrepostas
entre as partes do acordo, fortalecendo os mecanismos de proteção ambiental
no Estado (BRASIL, 2012).
Como divulgado na página do IBAMA na internet, “A Linha Verde
existe desde 2005 e surgiu da necessidade do IBAMA ter um canal direto com
a sociedade e agilizar o processo de apuração de demandas enviadas pela
mesma”; é um serviço largamente utilizado pelo cidadão e recebe, em média,
50 denúncias por dia de todos os tipos de crimes ambientais.
3.3. Processo civil e penal: o caso do MPE
A Política Nacional de Meio Ambiente atribui ao Ministério Público (MP)
o poder de propor ações judiciais de natureza civil para reparar ou prevenir
danos ao meio ambiente. Já a Lei 7.347/85 que “disciplina a ação civil pública
de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor”
confere ao Ministério Público Federal ou Estadual poder de instaurar ação civil
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pública2218 e inquérito civil2219 com o objetivo de apurar a ocorrência de danos
ambientais7. Para tanto, foram criadas dentro do Ministério Público promotorias
de proteção ao meio ambiente. O fato do promotor de justiça atuar na esfera
cível não exclui sua competência criminal no combate à degradação ambiental7.
A partir do exposto, apresentam-se dois processos distintos obtidos na
entrevista com o técnico da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo
de Aracaju (Ministério Público Estadual): um civil e outro penal.
O início dos dois processos é o mesmo: a denúncia é recebida pela
ouvidoria, protocolo ou triagem e aquelas relacionadas a questões ambientais
são enviadas à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, que por sua vez
classifica a denúncia como reclamação (dados da denúncia não documentais),
procedimento preparatório de inquérito civil – PPIC (dados documentais, menor
tempo para finalizar – 90 dias) ou inquérito civil (dados documentais, maior tempo
para finalizar – 01 ano). A denúncia categorizada como reclamação será apurada
caso haja informação suficiente para tal e seguirá o mesmo percurso do PPIC e
inquérito civil.
Para apurar a ocorrência do crime ambiental, o Ministério Público Estadual
(MPE) notifica, na forma de ofício, o órgão ambiental responsável pela fiscalização
ambiental, podendo então ser a ADEMA no âmbito estadual ou o IBAMA no
âmbito federal. O relatório de vistoria do órgão fiscalizador é enviado à promotoria
como resposta e é então avaliado se cabe apenas processo administrativo para
resolução do problema, apenas aplicação de multa ou se é necessário, além do
processo administrativo um processo civil.
Sendo necessário o processo civil, é marcada audiência com o responsável
pela irregularidade. Pelo baixo potencial ofensivo atribuído à maioria dos crimes
ambientais e ainda a existência de circunstâncias atenuantes, o promotor tenta
resolver a irregularidade conversando com o infrator, aconselhando-o a se
regularizar para então notificar o reclamante, que representa uma das partes no
processo. Se o reclamante afirma que a situação foi solucionada, o processo é
arquivado; Caso contrário, são feitas outras inspeções e audiências nas quais é
proposto um Termo de Ajuste de Conduta, o TAC2220.
A ação civil pública pode substituir o TAC. Este tipo de ação tramita na
justiça e difere da ação penal pública ao requerer a reparação do dano causado.
A preferência do TAC sobre as ações civis públicas se dá pela morosidade dos
2218 Na Constituição Federal, artigo 129, é tida como função institucional do Ministério Público
a execução de ação civil pública e inquérito civil para proteção, entre outras coisas, do meio
ambiente (ANTUNES, 2004).
2219 O inquérito civil é uma investigação administrativa de caráter inquisicional instaurado e
presidido exclusivamente pelo Ministério Público com o objetivo de apurar a ocorrência de danos
efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais ou outros que lhe
incuba defender (Artigo 2º do Ato Normativo Paulista 484/2006 apud MILARÉ, 2007; MACHADO,
2006).
2220 TAC compromete o infrator a solucionar a questão dentro do prazo estipulado no próprio
documento, caso contrário executa-se a media cabível ao caso.
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trâmites das ações contra a celeridade de execução do TAC.
No processo penal, é determinada dentro da promotoria a necessidade
de instauração de inquérito policial2221 através da avaliação das informações
recebidas. Sendo instaurado, é necessário que as partes sejam ouvidas pelo
delegado (Delegacia de Proteção ao Consumidor e ao Meio Ambiente) e que haja
vistorias técnicas realizadas pelos órgãos ambientais competentes. A partir do
conjunto de documentos produzidos, o Ministério Público entra com ação penal
pública, o que podemos chamar de oferecer denúncia, que será julgada pela
vara criminal ou pelo juizado especial criminal para crimes de menor potencial
ofensivo, com pena máxima prevista de 02 anos.
Fonseca2222, ao analisar ações impetradas pelo Ministério Público
Federal de crimes contra a flora, descobriu que das 135 de crimes contra a flora
encaminhadas para o Ministério Público Federal ajuizar ação penal. Destas, 53
eram procedimentos administrativos encaminhados pelo IBAMA, o que mostra a
importância da cooperação entre estes dois órgãos.
4. Conclusões
1. Desde 1990, predominou em Sergipe infração ambiental contra a flora
cometidos por pessoa física, até 2011 com grande diferença em relação
aos outros tipos de crime. Esta queda muito provavelmente remete à
consequência da LC 140 e não ao menor cometimento de crimes desta
natureza no Estado;
2. Há uma unificação do processo administrativo federal através de legislação
federal e institucional, este padrão deveria ser replicado para os órgãos
estadual e municipais de meio ambiente em Sergipe;
3. O Sisliv confere interação e cooperação entre o IBAMA e o MPE,
permitindo não só maior celeridade nos trâmites processuais, como
também a responsabilização civil e penal do ilícito que já passa por
processos administrativo;
4. A fabricação e divulgação de informações acerca de crimes ambientais é
importantíssima no auxílio ao seu combate e deveria ser replicada para os
órgãos seccionais e locais do SISNAMA;
5. O MPE é o operador do sistema de distribuição de apuração de
responsabilidades no Estado de Sergipe.

2221
Princípio da intervenção mínima do Direito Penal: Este ramo do direito tem o poder/
dever de incidir sobre caso concreto apenas quando as instâncias de responsabilização civil
e administrativa, que são menos gravosas, se mostrarem insuficientes para coibir a conduta
infracional (MILARÉ, 2007).
2222
FONSECA, Anne Michelle Tavares; VALENTE, Luciana Montenegro; e LOPES, Marcileia
Couteiro. Diagnóstico dos crimes contra a flora a partir das ações impetradas pelo Ministério
Público Federal. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 8, n. 1, 2013.
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40. A ÁNALISE DO CONSUMO DA ÁGUA SOB OS
PRESSUPOSTOS DA JUSTIÇA AMBIENTAL E DA
SUSTENTABILIDADE
LIGIA RIBEIRO VIEIRA
Doutoranda em Direito do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal
de Santa Catarina (PPGD/UFSC)
THAÍS DALLA CORTE
Doutoranda em Direito do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal
de Santa Catarina (PPGD/UFSC)

Introdução
O consumo da água encontra-se inserto num cenário de policrise2223. Diversas
são suas causas, destacando-se, ente elas, a racionalidade antropocêntrica e
economicista da modernidade. Assim, para a sua solução, deve-se considerar
uma vasta gama de fatores, como a construção de um novo saber ambiental. Para
isso, demanda-se por práticas sociais, como o movimento por justiça ambiental.
Objetiva-se, dessa forma, a realização de uma reapropriação da natureza, em
especial a da água, através da promoção de seu acesso equitativo.2224
A justiça ambiental e a sustentabilidade encontram-se intrinsecamente
relacionadas na gestão do meio ambiente, com destaque, neste artigo, para
o que se refere ao consumo da água. Contudo, isso não significa que elas
estejam dialogando. Enquanto a justiça ambiental preocupa-se com o combate à
desigualdade socioambiental, o desenvolvimento sustentável deveria se centrar
na incorporação desses valores e de outras externalidades ao crescimento
econômico, objetivando a promoção da solidariedade intergeracional, a
preservação dos recursos naturais, à erradicação da miséria etc.
Ao relacionar esses elementos, busca-se destacar – algo que parece
óbvio, mas que na realidade não se aplica – um desenvolvimento que seja
justo, equânime no acesso social aos recursos naturais. Logo, mais do que um
fundamento para o consumo da água, na própria análise do que é sustentável,
deve-se reforçar os pressupostos da justiça ambiental. Dessa forma, o problema
deste artigo foca-se no seguinte questionamento: Na análise do consumo da
água, a justiça ambiental e a sustentabilidade são pressupostos seus? Diante

2223 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2005. p. 94.
2224 LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de
Janeiro: Civilização brasileira, 2006. p. 15-27.
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disso, passa-se à construção do proposto, iniciando pela investigação da justiça
ambiental.
1 Da gênese da justiça ambiental à internacionalização do movimento:
noções gerais
A abordagem da justiça ambiental é, relativamente, recente. Seu
movimento, em oposição ao que se considerava injusto, surgiu, na década de 80,
nos Estados Unidos, com enfoque para o enfrentamento do racismo ambiental.
O conflito que lhe deu gênese foi o de Afton.2225 Até então, ainda que sem tal
nomeação, ela podia ser encontrada de forma subjacente em outras lutas sociais
como é o caso de Love Canal.2226 Ainda, o movimento ampliou-se, principalmente
nos anos 90, passando a abranger outros conflitos e atores. Quando da sua
internacionalização, frente ao discurso da subpoluição do “Memorando Summers”,
2225
Foi em 1980 que surgiu, propriamente, o movimento por justiça ambiental, tendo como
marco o caso ocorrido em Afton (condado de Warren, no Estado da Carolina do Norte, EUA). O
conflito relacionava-se à autorização que havia sido concedida pelo governo para a instalação,
ali, de um aterro de resíduos químicos tóxicos (composto, basicamente, de galões de petróleo
contaminados por Bifenil Policlorado (PCB)), o qual ameaçava poluir a rede de abastecimento
de água da cidade. Destaca-se que, na época, 60% de seus habitantes eram negros – os quais,
em grande parte, viviam em condições de extrema pobreza. Influenciados pelo movimento de
direitos civis de Martin Luther King (1960), esses atores sociais, em 1982, opuseram-se, através
de protestos pacíficos (por exemplo, deitando-se diante dos caminhões que traziam a carga),
à disposição dos referidos materiais perigosos na área. Com a prisão de 500 manifestantes e
a repercussão nacional que o caso obteve, surgiu – vindo a ser denominado dessa maneira,
somente, alguns anos depois (1987) – o racismo ambiental. Nessa perspectiva, “embora os
fatores raça e classe de renda tivessem se mostrado fortemente interligados, a raça revelouse, naquela circunstância, um indicador mais potente da coincidência entre os locais onde as
pessoas vivem e aqueles onde os resíduos tóxicos são depositados”. RAMMÊ, Rogério Santos.
Da justiça ambiental aos direitos e deveres ecológicos: conjecturas político-filosóficas para
uma nova ordem jurídico-ecológica. Caxias do Sul: Educs, 2012, p. 16-17; BULLARD, Robert
Doyle. Enfrentando o Racismo Ambiental no século XXI. In: ACSELRAD, Henri; HERCULANO,
Selene; PÁDUA, José Augusto (orgs.). Justiça Ambiental e Cidadania. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2004. p. 45; ALIER, Joan Martínez. O ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto,
2007. p. 35; ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das
Neves. O que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 19-20.
2226
Alguns casos deram notoriedade à essa luta. Um deles foi o do Love Canal, que
aconteceu na cidade de Niagara Falls (EUA), contra a “poluição por dejetos químicos”. Nesse,
um terreno, no qual havia sido escavado um canal para a conexão entre as partes alta e baixa
do rio Niagara (que não foi realizada), foi vendido, tornando-se depósito de lixos (industriais e
bélicos) por mais de 10 anos. Em 1953, “todo o canal estava repleto de resíduos e foi então
coberto por terra”. Nesse período, os entornos da área passaram a ser ocupados, sendo que,
em 1955, uma escola primária foi construída em cima dele. A comunidade, no final da década
de 70, acabou por descobrir (já que não tinha, na época de seu assentamento, sido informada)
sobre os dejetos químicos depositados na localidade, começando a relacioná-los aos problemas
de saúde e do meio ambiente (como mortes de árvores) que eram, lá, evidenciados. Assim,
em 1978, visando “pressionar as autoridades políticas e juntar fundos para a evacuação dos
moradores”, eles criaram uma associação (Love Canal Homeowners Association), que, após dois
anos de mobilização, alcançou seus objetivos. RAMMÊ, op. cit., p. 13-14; HERCULANO, op. cit.,
p. 215-230.
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ele ganhou adaptações decorrentes das diferenças sociais de cada país (daí a
abordagem do ecologismo dos pobres), tendo como documento de referência os
“17 Princípios da Justiça Ambiental” (1991), elaborado numa reunião promovida
nos EUA. Contudo, o movimento por justiça ambiental ainda não se constituiu
como um discurso universal.
Assim, entende-se por racismo ambiental “[...] a imposição desproporcional

– intencional ou não – de rejeitos perigosos às comunidades de cor”. Deve-se
assinalar que esse conceito – inserto, também, no estudo da Ecologia Política
– com o passar do tempo, foi ampliado, passando a abranger todos aqueles

segmentos da população em que se evidencia uma “naturalização implícita
de inferioridade” (como são os casos, para além dos afrodescendentes, dos
indígenas, dos migrantes, dos extrativistas, dos camponeses, dos pescadores,
das populações de periferias, dos latinos, dos trabalhadores pobres, de gêneros,
entre vários outros) que sofrem os impactos negativos do crescimento econômico
em prol do benefício – propiciado, em tese, pelo desenvolvimento – de alguns.2227

Sua insurgência – considerando que, anteriormente, já se discutia a
questão do descarte do lixo tóxico, porém sem preponderância à causa racial
(vide o caso de Love Canal (EUA) na qual ela era abordada, somente, como mais
um de seus determinantes) – é a responsável por “popularizar” e “consagrar” o
movimento por justiça ambiental. Este, por sua vez, recebeu tal denominação,
para se opor às situações avaliadas como injustas, visando superá-las. Para
tanto, suas reivindicações passaram a se centrar “[...] no tratamento justo e no
envolvimento pleno dos grupos sociais, independente de sua origem ou renda,
nas decisões sobre o acesso, a ocupação e o uso dos recursos ambientais em
seus territórios”.2228
Diante desse contexto, a partir de 1987, passou-se a buscar, nas avaliações
realizadas por organizações no estudo e na pesquisa das relações existentes
entre raça, pobreza e poluição, a fim de se aprofundar os conhecimentos desses
problemas, a “equidade ambiental”.2229
Essa, entre outras discussões, fortaleceram as lutas contra o racismo
ambiental, as quais culminaram, em seu ápice, na realização da I Cúpula Nacional
de Lideranças Ambientalistas de Povos de Cor, ocorrida de 24 a 27 de outubro
de 1991, em Washington (EUA). Nela, ao seu término, foram aprovados os “17
Princípios da Justiça Ambiental”, os quais surpreenderam (com destaque para a
redação do primeiro) por superar o caráter eminentemente antropocêntrico do
movimento por justiça ambiental. Esses, apesar de terem sido elaborados visando

2227 HERCULANO, Selene. Lá como cá: conflito, injustiça e racismo ambiental. In.: Anais do
I Seminário Cearense contra o Racismo Ambiental, Fortaleza, 2006. Disponível em: <http://
www.professores.uff.br/seleneherculano/publicacoes/la-como-ca.pdf>. Acesso em: 16 mar.
2015; ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, op. cit, p. 20.
2228 ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 20; RAMMÊ, 2012, p. 16; 18; BULLARD, 2004,
p. 45.
2229 ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, op. cit., p. 20.
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ao replanejamento da política ambiental naquele país, serviram de diretrizes
políticas e axiológicas (ou seja, como um documento de referência) para os
ativistas e organizações pelo mundo. Verifica-se, assim, que, embora focada na
questão do racismo ambiental (o próprio nome da conferência, conforme referido
acima, fazia alusão expressa aos “povos de cor”), os princípios acabaram por
incorporar outros conteúdos à justiça ambiental, como “[...] questões de saúde
pública, segurança dos trabalhadores, utilização dos solos, transportes, habitação,
afetação dos recursos, empoderamento da comunidade e todas as pertinentes
à configuração de situações de injustiça ambiental”. Com isso, o movimento por
justiça ambiental passou a ser reconhecido, tendo como lema: “poluição tóxica
para ninguém”.2230
Retomando a linha histórica do movimento, frente a esses acontecimentos,
em 1997, a Agência de Proteção Ambiental (APA) dos EUA elaborou o conceito
de justiça ambiental. Ela passou a ser compreendida como:
[...] é a condição de existência social configurada através do
tratamento justo e o envolvimento significativo de todas as pessoas,
independentemente de sua raça, cor, origem ou renda no que diz respeito
à elaboração, desenvolvimento, implementação e reforço de políticas,
leis e regulações ambientais. Por tratamento justo entenda-se que
nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais ou de
classe, deva suportar uma parcela desproporcional das consequências
ambientais negativas resultantes de operações industriais, comerciais
e municipais, da execução de políticas e programas federais, estaduais,
locais ou tribais, bem como das consequências resultantes da ausência
ou omissão destas políticas.2231 ().

Quanto à internacionalização do movimento por justiça ambiental, foi nesse
mesmo período (década de 90), que ela começa a ocorrer. Seu principal marco
foi o “Memorando Summers” veiculado, em 1991, pelo Banco Mundial. Este,
que era para ser de circulação restrita, acabou vazando para o público (através,
principalmente, da publicação Let them eat pollution realizada pela revista The
Economist), causando repercussões negativas à instituição. Nele, o economista
chefe do Banco Mundial, Lawrence Summers (daí o nome do informe), defendia a
“migração de indústrias poluentes para os países menos desenvolvidos”, a partir
de três motivos: da lógica econômica do custo-benefício dessas movimentações,
da subpoluição existente naquelas localidades e da preocupação “estética” e
saudável das nações “ricas” com o meio ambiente.2232
Summers passou, então, a ser questionado sobre o referido texto. Ele
se manifestou dizendo que seu objetivo era, apenas, provocar discussões
2230 ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009; SCHOLOSBERG, David. Defining environmental
justice: theories, movements and nature. New York: Oxford University Press, 2009. p. 49;
CHAGAS, Gabriela Costa Oliveira de. Racismo ambiental, injustiça ambiental e as origens do
movimento pela justiça ambiental. Revista dos Estudantes da Faculdade de Direito da UFC, a.
3, n. 8, jul./dez. 2009. p. 49-60. p. 55.
2231 BULLARD, op. cit., p. 49.
2232 ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 07-08.
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sobre o tema. Ainda, afirmou que “[...] o Banco Mundial não tinha intenções
ambientalmente perversas contra as nações pobres”. Fundamentado no
pensamento neoliberal e na desigualdade em termos de proteção ambiental
existente entre os países (a qual podia ser evidenciada, até mesmo, de forma
empírica), o “Memorando Summers” descrevia uma realidade que, diante da
globalização, tendia, cada vez mais, a se concretizar (e que se concretizou), qual
seja: a imposição, pelos “países mais desenvolvidos”, de “[...] riscos ambientais
às populações menos dotadas de recursos financeiros, políticos e informacionais”,
com o objetivo de elevar a eficácia do sistema capitalista.2233
Nessa senda, o “Movimento por Justiça Ambiental consolidou-se como
uma rede multicultural e multirracial nacional, e, em seguida, internacional” no
combate ao racismo ambiental, sendo que suas frentes de atuação, conforme
demonstrado acima, ao considerar o caráter indissociável do meio ambiente e da
sociedade, ampliaram-se para uma “reflexão geral sobre as relações entre risco
ambiental, pobreza e etnicidade”. Em sua análise, conclui-se que “não se pode
enfrentar a crise ambiental sem promover a justiça ambiental”. Para tanto, ela se
contrapõe ao pensamento ecológico dominante (o qual considera “democrática
a distribuição dos riscos” com base no mercado e na concepção homogênea
das questões socioambientais), almejando “o direito a um meio ambiente
seguro, sadio e produtivo para todos [...] preservando, respeitando e realizando
plenamente as identidades individuais e de grupo, a dignidade e a autonomia
das comunidades”. Dessa forma, procura, através da solidariedade (interlocal
e, eventualmente, internacional) – representada, em sua forma organizacional,
pelas suas redes2234 (e não hierarquias) – a “difusão espacial do movimento”.2235
Contudo, o movimento enfrenta resistências em sua dinâmica de
internacionalização (ou universalização), sob a alegação de que seria “uma causa
‘importada’ ou ‘copiada’ de forma acrítica”, o que não procede. Pelo contrário,
ele tem se apresentado “não mais como um simples movimento, mas como
um paradigma de interpretação e ação para as causas ambientais mundiais”.
Assim, o que se evidencia, cada vez mais, é a necessidade do fortalecimento e
da difusão da justiça ambiental no combate à desigualdade para a proteção do
acesso equitativo ao meio, em especial à água. Nesse sentido, ele se utiliza de
2233 Ibid., p. 08-09.
2234 O Brasil faz parte dessa rede, a qual foi fundada em 2001, por ocasião da realização do
Seminário Internacional Justiça Ambiental e Cidadania, na cidade de Niterói/RJ. Essa reuniu “[...]
representações de diferentes movimentos sociais, ONGs, pesquisadores de diversas regiões do
Brasil, além de um certo número de pesquisadores e representantes do Movimento de Justiça
Ambiental dos EUA”. Nela, elaborou-se uma declaração “expandido a abrangência das denúncias
para além da questão do racismo ambiental na alocação do lixo tóxico que fundara a organização
nascida no movimento negro dos EUA”. Em seu texto, definiu-se como justiça ambiental “o
conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial
ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas
de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas federais, estaduais, locais,
assim como da ausência ou da omissão de tais políticas [...]”. Ibid., p. 40-41.
2235 Ibid., p. 15; 23-25; 36; 77.
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algumas estratégias e princípios, como o desenvolvimento com justiça ambiental,
que possui reflexos também na gestão do consumo hídrico (que será analisada
adiante).
2 A justiça ambiental e o desenvolvimento sustentável: um diálogo
necessário
A partir do estudo da gênese e da internacionalização do movimento por
justiça ambiental, buscou-se demonstrar – principalmente com a divulgação do
“Memorando Summers” (1991) e, entre outras, da sua tese da subpoluição –
que “a conexão entre o social e o natural esteve guiada [na modernidade] pelo
propósito de internalizar normas ecológicas e tecnológicas às teorias e políticas
econômicas, deixando à margem a análise do conflito social e as relações de
poder que ali se plasmam [...]”. É nesse contexto, inclusive, que se insere, quando
da sua emergência, a lógica da abordagem do “desenvolvimento sustentável”.
Desde já, ressalta-se que esse, apesar de se apresentar na atualidade como
um discurso sem aplicabilidade, difundiu-se e se encontra sedimentado no
tratamento da problemática referente ao meio ambiente. Diante disso, evidenciase a necessidade do reforço e reinserção de alguns fundamentos em sua análise,
a partir de uma nova racionalidade, visando a sua efetividade, como é o caso da
justiça ambiental.2236
O desenvolvimento sustentável, em âmbito internacional, tem a
origem de sua previsão formal sob a ideia de ecodesenvolvimento (segundo o
qual, há limites ambientais e sociais para o desenvolvimento que devem ser
respeitados) na Declaração de Cocoyoc (1974), produzida a partir de um simpósio
de especialistas, ocorrido no México (cidade de Cocoyoc) e promovido pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). Já, sua
designação como desenvolvimento sustentável é atrelada ao documento Nosso
Futuro Comum (também conhecido como Relatório Brundtland), publicado
em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD). Convém destacar que esse diploma foi resultado das discussões
ocorridas na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada no
ano de 1972 em Estocolmo, na qual o referido vetor foi amplamente discutido.
Nele, o desenvolvimento sustentável é subscrito como um princípio, nos
seguintes termos: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades”. Dessa forma, ele estaria assentado em três pilares: economia,
sociedade e meio ambiente. Importa ressaltar que, anteriormente ao Relatório
Brundtland, ainda que com menor expressão, em 1980, a União Internacional
para a Conservação da Natureza publicou o texto A estratégia global para a
conservação, em que o tema já era previsto.2237
2236
2237

LEFF, 2006, p. 241.
VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. São Paulo: Editora Senac, 2007. p.
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Da mesma forma, a Resolução nº. 44/228, de 22 de dezembro de 1989, da
Assembleia Geral das Nações Unidas, a qual previu a convocação da Conferência
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também mencionava o princípio do
desenvolvimento sustentável. Contudo, foi a partir da Declaração do Rio sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, documento produzido em decorrência da
ECO 92, que ele ganhou reconhecimento. Também, foi incorporado à Agenda
21, recebendo tratamento bastante pormenorizado, através da adoção de “uma
verdadeira política ambiental com as esferas do planejamento e da economia” ou,
em outras palavras, por meio da “construção de uma ponte entre as necessidades
do desenvolvimento e a proteção do meio ambiente” Assim, ele se disseminou
em cartas internacionais subsequentes, como na Declaração Ministerial da
Organização Mundial do Comércio (OMC) de 2001, consolidando-se em razão da
sua importância.2238
Procedendo a sua avaliação, verifica-se que o conceito de desenvolvimento
sustentável é reconhecido como multifacetado, pois foi ampliado e aprofundado
com o passar do tempo. Em sua origem, a aplicação era prevista, apenas, para
alguns recursos naturais, como os que se referiam à pescaria e à silvicultura,
em razão da capacidade regenerativa desses, o que propiciaria o alcance de
uma produção econômica otimizada. Com a Conferência de Estocolmo (1972)
e a publicação do documento Nosso Futuro Comum (1987), a concepção de
“racionalização do uso dos recursos naturais” alargou-se (“passou a um senso
mais geral”), abrangendo “todos os recursos naturais, vivos e não vivos, renováveis
e não renováveis”. Já, na Rio-92, pode-se evidenciar “um equilíbrio entre as
preocupações [econômicas e ambientais] dos países desenvolvidos e os pobres”.
Nos últimos anos, entende-se que o termo “sustentável” tem se fortalecido ao
aproximar (integrar) o meio ambiente às preocupações de desenvolvimento,
fazendo com que países industrializados diminuam seus usos insustentáveis.
Justifica-se isso sob a alegação da conscientização de que “a sobrevivência da
vida depende da existência de sistemas físicos e biológicos”. Nesse sentido,
sustenta-se que há pouco tempo tomam-se medidas sustentáveis. Citam-se
como seus exemplos: a Convenção da Camada de Ozônio (1985), o Protocolo
de Montreal (1987), a Convenção de Mudanças Climáticas (1992), o Protocolo de
Kyoto (1997) e outros.2239
Em sua significação, destaca-se que podem ser identificados sete principais
elementos (dimensões), quais sejam: o uso sustentável dos recursos naturais, o
89; ONU. Declarações internacionais referentes ao direito ambiental. Disponível em: <http://
www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/>. Acesso em: 02 mar. 2015; WINTER,
Gerd. Desenvolvimento sustentável, OGM e responsabilidade civil na União Europeia. São
Paulo: Millennium Editora, 2009, p. 01; PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; RODRIGUES, José Eduardo
Ramos. Uma introdução ao direito ambiental: conceitos e princípios. In.: PHILIPPI JÚNIOR,
Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé (Orgs.). Curso interdisciplinar de direito ambiental. São Paulo:
Manole, 2005. p. 07.
2238 ONU, 2014; WINTER, 2009, p. 02.
2239 SCHRIJVER, Nico. The Evolution of Sustainable Development in International Law:
conception, meaning and status. Hague Academy of International Law, 2008. p. 208-209; 211; 217.
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desenvolvimento macroeconômico, a proteção ambiental, a dimensão temporal
(composta, além da temporalidade, pela longevidade, pela participação pública e
pelos direitos humanos), a boa governança e a integração e inter-relações. Assim,
ele deve ser compreendido como um princípio sobre conservação, direcionado
para a prudente utilização dos recursos não renováveis e a mantença indefinida
da produtividade de recursos renováveis. Logo, entre as suas preocupações,
assegura-se os interesses das futuras gerações.2240
O desenvolvimento sustentável, apesar da teoria exposta acima, necessita
ser estudado em perspectiva crítica, pois é considerado, no Relatório Brundtland
(1987), vago em alguns de seus pressupostos. Inicia-se, assim, pelo conceito de
“três pilares” sobre sustentabilidade – o qual demonstra que o meio ambiente,
a economia e a sociedade “devem coexistir como entidades equivalentes” e
em caso de conflito devem ser, portanto, “balanceados” – que é considerado
inapropriado. Dessa forma, seu quadro representativo correto dá-se por “[...]
um fundamento e dois pilares apoiando-o”, com vistas (portanto, tendo como
“telhado”, na formatação de uma figura similar a uma casa), as futuras gerações
(o que se denomina de “políticas a serem verificadas no futuro”). Passa-se a
explicar essa “simbologia”. Nesse, sua base é representada pela biosfera, “a qual
é de ‘fundamental’ importância”. Já, seus dois pilares correspondem à economia
e à sociedade, que “são parceiros mais fracos, pois a biosfera pode existir sem
humanos, mas os humanos certamente não podem existir sem a biosfera”. Ainda,
enquanto no conceito de três pilares, procuram-se “negociações duradouras”
(pois ele “não se empenha a curto prazo, tendo em vista as consequências
ganhas a longo prazo”), no de dois pilares entende-se que “sacrifícios da natureza,
utilizados para o destaque na economia a curto prazo ou para interesses sociais,
podem tornar-se destrutivos para a própria economia e sociedade, a longo
prazo”.2241
Assim, da forma como está estruturado, em seus três pilares e diante
da desintegração das relações entre o ser humano e o meio ambiente, o
desenvolvimento sustentável apresenta-se mais como um princípio político2242 do
2240 Ibid., p. 208-210.
2241 WINTER, op. cit., p. 04-06
2242 Esse posicionamento, também, não é pacífico. Para Winter: “Princípios jurídicos
são direitos, não apenas políticas ou ideais políticos, os quais algumas vezes são também
denominados por princípios. Assim, os princípios juridicamente vinculativos deveriam ser
distinguidos dos princípios políticos”. Ainda, menciona o autor: “[...] acredito que a proposição de
desenvolvimento sustentável não pode ser considerada um princípio do direito costumeiro, nem
como princípio geral de direito ou de direito internacional. A definição aceita mais amplamente (o
conceito dos três pilares) é muito vaga para qualificar a vinculação legal. [...]. Mesmo com este
significado indeterminado, a CIJ e outras jurisprudências internacionais têm até agora falado de
um conceito, mais do que de um princípio legal. Talvez isto seja feliz porque, como um princípio,
ele poderia muito facilmente ser utilizado abusivamente para colorir de verde qualquer decisão.
[...] É verdade que ‘desenvolvimento sustentável’ como um termo e/ou dividido em três ou
mais elementos incompletamente balanceados, pode ser encontrado em um largo número de
tratados, assim como no Tratado da Organização Mundial do Comércio, os tratados da União
Europeia e da Comunidade Europeia. Porém, mesmo se contratadas, tais formulações são muito
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que, propriamente, jurídico. Também, há quem entenda que ele não é conceito
normativo, nem mesmo um princípio, sendo que sua noção se tornou seu objetivo.
Houve, inclusive, a sua disseminação como um “novo valor”, principalmente
pelos setores da propaganda e do marketing (o que reflete numa vulgarização
do seu uso). Sua significação é controvertida (pois os termos desenvolvimento e
sustentável, a princípio, são antinômicos), composto por um substantivo seguido
de um adjetivo, havendo várias “hipóteses científicas sobre o que ele possa ser”.
Contudo, da sua análise, não se pode alegar que “a expressão ‘desenvolvimento
sustentável’ não faça o menor sentido”. Deve-se atentar que “o processo de
adoção do termo socioambiental nada tem de fortuito ou acaso. Responde a uma
necessidade objetiva”. Ainda, é “um imperativo que nunca poderá ser entendido
– e muito menos explicado – por quem insista em negar ou rejeitar que a relação
entre cultura e natureza tenha um caráter essencialmente dialético”.2243 (VEIGA,
2007, p. 89-97; 129).
Diante do exposto, evidencia-se que “o princípio da sustentabilidade
emerge no discurso teórico e político da globalização econômico-ecológica como
a expressão de uma lei-limite da natureza diante da autonomização da lei estrutural
do valor”. Ainda, “aparece como um critério normativo para a reconstrução da
ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência humana e para
um desenvolvimento durável; problematiza as formas de conhecimento, os
valores sociais e as próprias bases da produção”. Contudo, o que se verifica
é uma ambivalência em seu discurso “decorrentes da polissemia do termo
sustentabilidade”: o desenvolvimento sustentado e o sustentável. Este “implica
a incorporação das condições ecológicas – renovabilidade da natureza, diluição
de contaminadores, dispersão de dejetos – do processo econômico”; já, aquele
traduz “a perdurabilidade no tempo do progresso econômico”.2244
Sobre essa perspectiva “sustentada”, explica Leff:
O discurso do desenvolvimento sustentado promove o crescimento
econômico negando as condições ecológicas e termodinâmicas que
estabelecem os limites e possibilidades de uma economia sustentável.
A natureza está sendo incorporada ao capital mediante uma dupla
operação: de um lado, procura-se internalizar os custos ambientais do
progresso atribuindo valores econômicos à natureza; ao mesmo tempo,
instrumentaliza-se uma operação simbólica, um ‘cálculo de significação’
amplas para se tornarem um direito vinculante. O valor legal máximo que lhes dão é de servir
como um guia político. Precisamente, esta é a razão pela qual os referidos tratados classificam
desenvolvimento sustentável e seus elementos de balanceamento como objetivos (OMC, UE)
ou como uma tarefa (CE), e não como uma regra ou um princípio. Em contrapoisção com a noção
geral, formulações mais específicas do conceito têm atingido valor jurídico”. WINTER, 2009, p. 17;
18-19. Já, segundo Schrijver, a sustentabilidade apresenta-se como uma norma geral em direito
internacional (“uma norma baseada em outras normas, como respeito pela vida humana, pela
natureza e sua fauna e flora, justiça e desenvolvimento [...]”). Contudo, reconhece o autor de que
ela não possui o mesmo grau de reconhecimento no direito internacional como outras normas
gerais, por exemplo, de paz, de segurança, entre outras. SCHRIJVER, 2008, p. 219-220.
2243 VEIGA, 2007, p. 89-97; 129.
2244 LEFF, 2006, p. 133-134; 137.
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que recodifica o homem, a cultura e a natureza como formas aparentes
de uma mesma essência: o capital. Assim, os processos ecológicos e
simbólicos são convertidos em capital natural, humano e cultural, para
serem assimilados pelo processo de reprodução e expansão da ordem
econômica, reestruturando as condições da produção mediante uma
gestão economicamente racional do ambiente.2245

Nesse contexto, observa-se que o desenvolvimento sustentado realça
demasiadamente o viés econômico (ao qual se acrescentou uma variável
ecológica), desconsiderando as concepções éticas, culturais e políticas que
compõem a significação da sustentabilidade. Ela, apesar de possuir um conceito
pluridimensional, tem sua análise centrada (isto é, tem sido “distorcida”
e “reinterpretada”) como uma “estratégia de expansão do mercado e do
lucro”. Contudo, como referido acima, o desenvolvimento sustentável objetiva
mudanças estruturais nas questões referentes à produção e ao consumo, uma
nova racionalidade e o resgate dos interesses sociais e coletivos. Frente a isso,
propõe-se que as discussões que circundam o relatório Brundltand, após 27 anos
de sua publicação, salientem a justiça social, a participação política e a preservação
ambiental, considerando o agravamento da policrise e a necessidade de ascensão
de uma política da diferença2246. Assim, defende-se o desenvolvimento com justiça
ambiental, o qual “requer a combinação de atividades no espaço de modo a que
a prosperidade de uns não provenha da expropriação dos demais. Mais do que
isso, os propósitos da justiça ambiental não podem admitir que a prosperidade
dos ricos se dê por meio da expropriação dos que já são pobres”. É o que se
passa a explorar no estudo da justiça hídrica.2247

2245 LEFF, 2006, p. 139.
2246 Sobre a “política da diferença”, explica Leff: “O processo de globalização da economia
dissolveu o mundo de coexistência da diversidade; ignora a cultura e a natureza, englobando-as
no código de valor de mercado. A hipereconomização do mundo avança subjugando culturas,
moldando a diferença, eludindo a outridade e ignorando seu grande Outro: o ambiente. O discurso
da globalização econômica, ao mesmo tempo que apregoa reconhecimento às diferenças
étnicas, apresenta uma estratégia para convertê-la ao credo das leis supremas do mercado e
para recodificá-las em termos de valores econômicos. Mesmo tendo incorporado o princípio
de equidade ao imperativo da sustentabilidade, as políticas de desenvolvimento sustentado
incrementaram as desigualdades sociais ao induzir uma estratégia de assimilação e extermínio
do ambiente e da diversidade cultural como o absolutamente outro da racionalidade econômica.
A política da diferença é uma política de resistência da cultura a ser englobada pelo mercado
e pela razão econômica; a partir desse princípio de demarcação da globalização econômica,
constrói-se uma nova racionalidade que emerge da potência do ser (da natureza, da cultura, da
tecnologia), da hibridação de processos materiais e simbólicos que abrem a via para um mundo
inter-relacionado e interdependente que não tem mais um eixo central e um único pólo de atração,
mas sim se constitui na convivência de individualidades singulares, de diversidades culturais
e de racionalidades diferenciadas em novos territórios existenciais”. Ainda, menciona Leff: “A
sustentabilidade está enraizada em bases ecológicas, em identidades culturais e em territórios
de vida; desdobra-se no espaço social, onde os atores sociais exercem seu poder de controle
da degradação ambiental e mobilizam potenciais ambientais em projetos autogerenciados para
satisfazer as necessidades e aspirações que a globalização econômica não pode cumprir”. LEFF,
2006, p. 161-162; 157.
2247 LEFF, 2006, p. 161; ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 77.
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3 O consumo da água sob os pressupostos da justiça ambiental e da
sustentabilidade
A água é microbem2248 ambiental de contraste na percepção humana: o
planetaTerra é azul. Porém, apesar de sua grande disponibilidade, aproximadamente
748 milhões de pessoas, hodiernamente, não tem acesso2249 à água potável. Além
de possuir distribuição física irregular, a maior quantidade de recursos hídricos,
apesar da ampla classificação de seus tipos, é salgada (97,5%). Logo, apenas os
outros 2,5% restantes são água doce, sendo a sua maior extensão subterrânea.
A despeito de sua pouca quantidade, múltiplos são os seus usos econômicos e
sociais. Eles dividem-se, amplamente, em agrícolas, industriais e domésticos. A
maior parte da água retirada dos mananciais no mundo, aproximadamente 70%,
é destinada à agricultura. No ranking, é seguida pelas indústrias, que utilizam
cerca de 20%. E, por fim, 10% são consumidos pelo setor doméstico. Contudo,
esses valores são uma média mundial. Portanto, os percentuais variam conforme
as características de cada região.2250
Essas particularidades, aliadas a outros fatores,2251 foram as responsáveis
pela atual crise (global) da água, a qual é multifacetada. Por isso, há quem a
denomine no plural: crises da água. Ela pode ser divida em três cenários
principais: “a diminuição dos suprimentos de água doce, o acesso desigual à água
e o controle corporativo da água”.2252 Este, por sua vez, é responsável por “[...]
aprofundar as crises que se revelam nos outros cenários”. Nessa perspectiva,
os recursos hídricos tendem a se tornar “uma crescente fonte de conflitos”. No

2248 O meio ambiente, enquanto macrobem, é “[...] um bem jurídico autônomo, unitário,
indivisível, abstrato, imaterial distinto dos elementos que o compõe, os recursos ambientais, ou
microbens ambientais [que são, geralmente, de natureza material]”. BENJAMIN, Antônio Herman.
Função ambiental. In: ______ (Org.). Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São
Paulo: RT, 1993, p. 09-82. p. 09.
2249 A Organização das Nações Unidas (ONU) define o acesso à água como uma fonte
capaz de fornecer vinte litros do líquido ao dia, numa distância não superior a mil metros, por
pessoa.. A desproporção mundial em seu acesso e utilização é preocupante: “[...] um habitante
em Moçambique usa menos de 10 litros/hab./dia, um europeu consome entre 200 e 300 litros/
hab./dia e um norte-americano 575 litros/hab./dia (em Phoenix, no Arizona, o volume ultrapassa
1.000 litros/hab/dia e, em Nova Iorque, 2.000 litros/hab./dia). O que é mais chocante [...] é que no
Reino Unido o cidadão médio usa mais de 50 litros de água por dia dando descarga, mais de dez
vezes o volume disponível para as pessoas que não têm acesso a uma fonte de água potável na
maior parte da zona rural da África Subsaariana”. GUIMARÃES, Luis Ricardo. Desafios jurídicos
na proteção do Sistema Aquífero Guarani. São Paulo: LTr, 2007. p. 14-16.
2250 GUIMARÃES, op. cit., p. 16-18; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE
UNITED NATIONS (FAO). Sistema de informação sobre o uso de água na agricultura e no
meio rural. Disponível em: <ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/agricfoodwater.pdf>. Acesso em: 16
mar. 2015.
2251 São fatores que influenciam na crise da água: o crescimento demográfico, a precariedade
de infraestrutura urbana e rural (em especial, o saneamento básico), o desenvolvimento industrial
desenfreado, a poluição, as mudanças climáticas, os desastres naturais, entre outros. VIEGAS,
Eduardo Coral. Visão jurídica da água. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005. p. 26.
2252 BARLOW, Maude. Água: pacto azul. São Paulo: M Books Editora, 2006. p. 15-16.
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século XXI, guerras por água já são uma realidade.2253
Diante dessas considerações gerais e frente às vastas possibilidades de
abordagem do tema, passa-se a centrar a análise da água em sua distribuição
política,2254 a qual reflete as condições de apropriação desigual de um bem
comum que possui distribuição natural irregular no planeta2255. Assim, verificase que o enfoque da gestão de seu consumo não deve se restringir, apenas, a
seu planejamento, implementação e gestão, mas também necessita considerar
(o que, muitas vezes, é menos – ou sequer – priorizado) as questões de
vulnerabilidades socioeconômicas – considerando que ela (a água) é fundamental
para a manutenção da vida humana e do próprio meio ambiente. É nesse sentido,
inclusive, que se evidencia uma redefinição do direito à água no século XXI em
âmbito internacional, como um direito humano.
No Brasil, muitas das regiões com maior adensamento populacional
e centralização de indústrias, comércio e prestação de serviços – que são os
setores que mais geram empregos – são as que possuem menores quantidade
de água para atender à população. Além do que, essa acaba restando em
disponibilidade ainda mais reduzida, já que sua qualidade é degrada por diversos
fatores, em destaque, pela falta de redes de coleta e de tratamento de esgoto e
de resíduos sólidos. Também, as mudanças no clima têm acarretado alterações
nos períodos de chuvas, fazendo com que localidades que possuíam abundância
hídrica, sofram com sua falta (vide o caso do Sistema Cantareira no Estado de
São Paulo). Atrelada a essas questões, a forma pela qual ocorreu (e ainda ocorre)
2253 Segundo Shiva: “[...] guerras por água são guerras globais, com culturas e ecossistemas
diferentes, compartilhando a ética universal da água como uma necessidade ecológica, em
oposição a uma cultura corporativa de privatização, ganância e o cerco das águas públicas. [...] há
guerras reais por água entre regiões, dentro de países e dentro de comunidades. Quer isto ocorra
no Punjab ou na Palestina, a violência política frequentemente surge dos conflitos por fontes de
águas vitais, mas escassas. Em alguns conflitos, o papel da água é explícito, como é o caso de
Síria e Turquia, ou Egito e Etiópia. Muitos conflitos políticos por recursos naturais, no entanto,
são escondidos ou sufocados. Aqueles que controlam o poder preferem mascarar as guerras
por água como conflitos étnicos e religiosos”. SHIVA, Vandana. Guerra por água: privatização,
poluição e lucro. São Paulo: Editora Radical Livros, 2006. p. 10.
2254 É o que Ribeiro denomina de “geografia política da água”. RIBEIRO, Wagner Costa.
Geografia política da água. São Paulo: Annablume, 2008. p. 129.
2255 Exemplifica-se essa abordagem com um caso ocorrido em julho deste ano (2014):
“Milhares marcham em Detroit (EUA) contra os cortes de água: Dezenas de sindicatos e
organizações americanas e internacionais apoiaram a marcha, que protestou em favor da religação
imediata da água de milhares de residências onde o fornecimento já foi cortado e o cancelamento
dos milhares de cortes previstos. [...]. Os cortes foram vistos como uma violação dos direitos
humanos pela ONU, com especialistas em habitação declarando que tais medidas podem ser
discriminatórias contra os afro-americanos. Muitos moradores suspeitam que os cortes são parte
de um plano para que a cidade se livre de dívidas incobráveis e possa privatizar o sistema, e
também para expulsar da cidade os moradores mais pobres - na sua maioria negros - abrindo
caminho à gentrificação e aos lucros das incorporadoras”. LAZARE, Sarah. Milhares marcham
em Detroit contra os cortes de água. 2014. Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/?/
Editoria/Direitos-Humanos/Milhares-marcham-em-Detroit-contra-os-cortes-de-agua/5/31411>.
Acesso em: 17 mar. 2015.
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a ocupação do espaço urbano, fundamentando-se na lógica capitalista, acaba
por perpetuar a desigualdade no acesso aos recursos naturais – em destaque, à
água.
Em decorrência do processo de urbanização precoce e desestruturado do
Brasil, a população migrante de baixa renda e outros grupos sociais acabaram
por se concentrar em áreas periféricas das cidades, as quais não possuíam
infraestrutura mínima para atendê-los, como saneamento básico e serviços de
saúde. Os locais ocupados situavam-se, principalmente, em áreas de risco, em
unidades de conservação e em espaços territoriais especialmente protegidos
(“como são os casos de margens de rios, represas e encostas”, sujeitas a
inundações, desabamentos, depósitos de lixos, entre outros). Dessa forma, elas
– por possuírem restrições legais em sua utilização, o que reduz o interesse
em sua especulação pelo “mercado imobiliário formal” – apresentavam-se (e,
ressalta-se, que ainda se constituem) como “alternativas habitacionais aos
excluídos”. Nesse sentido, “a própria dinâmica da metrópole”, é a responsável por
os afastar dos “centros econômicos e de serviço”, reduzindo “suas oportunidade
de acesso a emprego e renda”.2256
Com o objetivo de diminuir esses problemas sociais, divulgavam-se
políticas que, ao invés de colaborarem para a melhoria da situação, pioravam-na
ainda mais, pois se centravam na aquisição de bens materiais e na superexploração
da natureza em curto prazo. Alegava-se que “o crescimento econômico era
o único meio de se promover a equidade social”. Assim, negligenciava-se “os
direitos individuais dos cidadãos em possuir qualidade de vida e acesso a bens
ambientais primários como ar limpo e água tratada”. Formatava-se um cenário
de injustiça ambiental, pela “iniquidade na distribuição dos danos ambientais
sobre populações de diferentes condições socioeconômicas e pela desigualdade
no acesso de recursos naturais, reforçando a relação entre riscos ambientais e
desigualdades econômicas.2257
Ao se analisar, especificamente, a questão da água, verifica-se a ausência
de um tratamento socialmente justo e sustentável na gestão de seu consumo
em razão de problemas como escassez, má qualidade, abuso de poder em seu
gerenciamento, conflitos resultantes de sua apropriação etc. Acontece que o atual
“modelo de desenvolvimento e crescimento econômico acaba por preconizar
usos outros da água como energia, produção industrial e abastecimento agrícola,
intensificando a competição pela utilização do recurso [...]”. Também, apesar da
expansão das redes, “os custos relacionados ao acesso à água e aos serviços de
esgoto são responsáveis por criar novas desigualdades sociais”. No passado, “as
regiões habitadas pelas camadas sociais de mais baixa renda não eram atendidas
pelas companhias de saneamento, que priorizavam o investimento em áreas mais
nobres e valorizadas da cidade, onde a garantia de retorno financeira era certa”.
2256 FRACALANZA, Ana Paula; JACOB, Amanda Martins; EÇA, Rodrigo Furtado. Justiça
ambiental e práticas de governança da água: (re)introduzindo questões de igualdade na agenda.
In.: Ambiente e sociedade, São Paulo, v. XVI, n. 1, jan.-mar./2013. p. 19-38. p. 20-21.
2257 FRACALANZA; JACOB; EÇA, 2013, p. 21.
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Assim, os grupos excluídos, em razão da sua vulnerabilidade socioeconômica,
buscam “meios alternativos” a eles, como “ligações clandestinas nas redes de
abastecimento, utilização inapropriada de poços artesianos e disposição incorreta
dos esgotos”. Essas condutas, por sua vez, “colocam em risco a saúde dessas
populações e a integridade do meio ambiente, eternizando um ciclo de injustiça
socioambiental”.2258
Ressalta-se que há previsão de tarifa sociais nos serviços de abastecimento
hídrico para a população carente. Contudo, essas que foram formuladas visando
a diminuição “dos efeitos causados pelas desigualdades econômicas”, acabam
por não resolver o problema e perpetuá-lo “ao mascararem novas faces da
desigualdade social”. Explica-se: mesmo com a adoção de cobrança de valores
reduzidos, “as condições financeiras dos consumidores de baixa renda podem
ser tão precárias, que eles continuariam impossibilitados de acessar tais serviços”.
Também, deve-se considerar que ainda que paguem pelos serviços, “as áreas
menos valorizadas correm o risco de receber serviços e redes de infraestrutura
de qualidade inferior aos disponibilizados nas áreas mais valorizadas”. Nessa
senda, cabe referir que, além desses, eles enfrentam dificuldades de “acesso
às informações [...] para tomar conhecimento e requisitar o direito às tarifas de
cobrança diferenciadas”.2259
Em avaliação crítica dos recentes acontecimentos no país, evidenciase que a lógica econômica – já que a distribuição e o tratamento da água é
considerado um serviço – impera em sua gestão. Em períodos de cheias e,
portanto, de grande abastecimento dos reservatórios, incentiva-se o consumo
da água, buscando-se, assim, lucrar ainda mais com a prestação do serviço
(investindo-se pouco ou com planos, apenas, para longo prazo para a ampliação
dos sistemas). Já, quando se enfrentam situações de secas, a situação se altera
e se apela para a “cultura da economia” como a única saída, utilizando-se, até
mesmo, de na tarifa. Portanto, há uma irracionalidade (e insustentabilidade) em
seu sistema e na ética de sua utilização, porque não apenas se incentiva seu uso
consciente e necessário, mas também, em determinados casos, estimula-se o
aumento de sua demanda visando ao aumento da receita, que, infelizmente,
reverte em nenhuma ou pouca contraprestação, por alguns dos responsáveis em
fornecerem o serviço. Frente a isso, necessita-se atentar para a reestruturação
dessa forma de atuação e para a promoção de uma nova cultura da água: de
responsabilidade.2260
2258
Ibid., p. 22; 25.
2259
Ibid., p. 25-26.
2260
Consoante Frérot (2011, p. 180-181): “The new culture of water will be one of responsability.
Not that there has been none in the past, but the breadth of the issues in the new century
underlines and extends the responsabilities of everyone who plays a part. The responsability of
the internacional community [...]. The responsability of those who govern [...]. The responsability
of public authorities [...]. The responsability of water and sanitation service operators, whether
public or private. [...]. The responsability of the financial community [...]. The responsability of
domestic, industrial and agricultural consumers [...]. The responsability of industry and urban
areas [...]. The responsability of civil society [...]. The responsability of everyone towards those
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Hodiernamente, há alguns movimentos de justiça hídrica espalhados pelo
mundo, inclusive no Brasil. Acontece que suas articulações, conforme exposto
acima, têm se deparado com as forças políticas e de mercado: a água relacionase à soberania permanente sobre os recursos ambientais de um país e é um
recurso necessário para a produção de bens e serviços (água virtual), bem como
é comercializável in natura. Essa racionalidade econômica sobre ela acaba por
se sobrepor a sua essencialidade para a dinâmica da vida humana e do próprio
ambiente. Comprova-se isso ao avaliar que o reconhecimento do direito humano
à água pela Organização das Nações Unidas (ONU) ocorreu, apenas, em 2010,
através da Resolução nº. 64/292 (editada, na ocasião, pela Assembleia Geral),
sendo discutível a vinculação dos Estados às obrigações constantes no texto
ratificado. Diante desse contexto e da redução de sua disponibilidade quantiqualitativa, faz-se mister atentar para que seu consumo seja justo e, realmente,
universal, como um direito humano. Somente com a justiça hídrica e com base
num acesso sustentável é que ocorrerá sua (re)apropriação social.
Conclusão
1. A justiça ambiental visa ao combate da desigualdade e à promoção da
proteção da natureza e de seus elementos, como a água. Para tanto,
considera-se a necessidade da produção de uma nova racionalidade, que
rompa com o paradigma economicista e de indiferenciação social perante
o acesso/consumo de recursos naturais.
2. A justiça ambiental e a sustentabilidade são conceitos que, apesar de,
na teoria, apresentarem-se relacionados e como pressupostos para a o
consumo da água, na prática, encontram-se, em grande parte, distanciados
desse objetivo.
3. O desenvolvimento sustentável deve reforçar – ou melhor, (re)incorporar
– os fundamentos da justiça ambiental em sua formatação, visando ao
acesso (e, em consequência, ao consumo) realmente equânime dos
recursos naturais – em especial da água, considerando a sua importância
para o homem e para a natureza.
		

who do not have acess to essential services, by shouldering the cost of the right to water on
behalf of those who cannot pay the whole cost themselves”. FRÉROT, Antoine. Water: towards a
culture of responsability. Durham: University of New Hampshire Press, 2011. p. 180-181.
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41. OPORTUNIDADES DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO
SETOR DE TRANSPORTE NO BRASIL
LÍVIA REGINA BATISTA
Mestranda em Direito Ambiental na Universidade de São Paulo

1. Introdução: a importância das políticas públicas relacionadas à energia
A energia é, em geral, entendida como uma questão central na
implementação do desenvolvimento sustentável, relacionada com a erradicação
da pobreza e as melhorias nos padrões de vida do ser humano, especialmente
nos países em desenvolvimento. Por isso, e considerando, ainda, que o
desenvolvimento sustentável é um conceito amplamente dependente de
escolhas, políticas e sociais, discutir as possibilidades de prestação de serviços
energéticos a custos mais baixos, buscando a sua universalização, de uma
maneira ambientalmente saudável, é fundamental para o Direito Ambiental.
Inicialmente, enfatiza-se que a análise das políticas públicas adotadas no
setor energético envolve dois pressupostos.
Primeiro, é importante entender que, apesar do considerável crescimento
no consumo de energia ao longo da história do ser humano (para ilustrar esse
fato, José Goldemberg explica que o consumo de energia diária de um homem
primitivo era de 2.000 kcal, enquanto que a de um homem tecnológico é de
230.000 kcal2261), existem diferenças substanciais no consumo de energia per
capita ao redor do mundo, e milhões de pessoas ainda não dispõem de acesso à
comercialização de serviços energéticos confiáveis. Atualmente, estima-se que
cerca de um terço da população mundial depende de energia não-comercial para
atender as suas necessidades, o que causa impactos consideráveis no ambiente
e na saúde humana.
Assim, torna-se necessária a universalização do acesso aos serviços
energéticos, o que, invariavelmente, vai aumentar o seu consumo. Diante dessa
situação, torna-se necessário, também, que as políticas públicas se preocupem
em adotar fontes de energia renováveis e tecnologias mais eficientes, a fim de
satisfazer as condições do desenvolvimento sustentável.
No entanto, a expansão do atendimento das necessidades básicas do
ser humano em termos de energia não é compatível com a manutenção do
nível atual de consumo dos grupos mais ricos do mundo2262. Isso nos leva ao
2261
p. 18.
2262
182.

GOLDEMBERG, José. Energia e desenvolvimento sustentável. São Paulo: Blucher, 2010,
ABRAMOVAY, Ricardo. Muito além da economia verde. São Paulo: Editora Abril, 2012, p.
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segundo pressuposto deste trabalho. O processo se inicia com as fontes de
energia e, dependendo de sua natureza, operações de extração e de tratamento
são necessárias para obter o que chamamos de “energia primária”. Essa energia
primária ainda deve ser convertida em “energia secundária”, para que possa ser
distribuída através de uma rede para os usuários finais, quando irá, eventualmente,
ser convertida em “energia útil”2263. Portanto, o problema ambiental em que ora
focamos deve ser analisado a partir de duas perspectivas distintas: por um lado,
os padrões de produção e, por outro, os de consumo.
Desta forma, é necessário o desenvolvimento de políticas públicas que
incentivam não só a produção de energia renovável, bem como a incorporação de
tecnologias mais limpas e eficientes, mas também uma mudança nos padrões
de consumo dentro da própria sociedade.
Os problemas ambientais relacionados à energia, por conseguinte, não
podem ser resolvidos apenas com o aumento das fontes de energia primária.
A palavra-chave requerida para essas políticas públicas é eficiência, tanto na
produção quando no consumo. Nesse sentido, Ricardo Abramovay propõe uma
mudança decisiva na relação entre os seres humanos e o meio ambiente, com
base nas ideias de limite e inovação orientada para a sustentabilidade. Isso porque
os atuais avanços em reservas de energias renováveis e não-renováveis não nos
levam a uma situação ideal em que poderíamos ignorar os limites naturais do
planeta; de forma que é necessário reduzir a dependência da vida econômica no
crescente uso de recursos naturais, contando com o uso casa vez mais eficiente
de energia e de matéria2264.
É comum associar o desenvolvimento econômico de um país e a sua
relação com o consumo de energia com a curva de Kuznets. De acordo com essa
teoria, que toma a forma de um “U” invertido, o processo de desenvolvimento
pode ser dividido em três passos: i) em primeiro lugar, a evolução de uma
sociedade tradicional para a industrial, quando o consumo de energia aumenta
gradualmente; na segunda etapa, ocorre a maturação da sociedade industrial
e, consequentemente, ocorre o pico de consumo de energia; e iii) na terceira
etapa, ocorre da transição de uma sociedade industrial para a informacional, que,
baseando-se em serviços e outras atividades, em geral, menos intensivas em
energia, provoca uma diminuição em seu consumo2265.
No entanto, muitos estudiosos acreditam que a curva de Kuznets não é
um caminho obrigatório, por causa de um fenômeno chamado “leapfrogging”2266:
2263 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Brazil: a country profile on sustainable
energy development. Vienna: IAEA, 2006, p. 09.
2264 ABRAMOVAY, Ricardo. Op. cit., pp. 18-19.
2265 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Op. Cit., p. 89.
2266 Para ler mais a esse respeito, ver: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Op. Cit.,
p. 89; e GOLDEMBERG, José e LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente e desenvolvimento.
São Paulo: EdUSP, 2001, pp. 97-98. É importante ressaltar, ainda, que os resultados obtidos em
estudo realizado por Arthur van Benthem, que concluiu que os países em desenvolvimento,
atualmente, consomem percentual igual ou maior de energia per capita do que países
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assim, ao imediatamente adotar as tecnologias mais eficientes e sustentáveis
em termos de energia, disponíveis no mercado e que não existiam no passado
– quando os países agora considerados desenvolvidos estavam em processo de
desenvolvimento –, é possível “pular” pelo menos um dos passos (o primeiro)
acima explicitados.
Dessa forma, apesar da necessidade de se aumentar o consumo de energia
dos países em desenvolvimento, para que se possa alcançar a universalização
desse serviço e, portanto, um melhor atendimento das necessidades humanas
básicas, isto pode se realizar de uma forma sustentável, através da transição para
novas fontes de energia renováveis.
No contexto da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável,
realizada em Johannesburg, em 2002, José Goldemberg explica que a energia
renovável, em seu início, precisa de um certo apoio governamental, até ter as
condições necessárias para competir com os combustíveis fósseis tradicionais,
para ter, a seu favor, forças de mercado mais fortes. Neste ponto, as políticas
públicas são de crucial importância.
As políticas públicas podem ser definidas como um programa de ação
governamental, consubstanciado em arranjos institucionais que expressam
um Estado em movimento2267. Elas são moldados a partir de um conjunto de
processos juridicamente regulados; dentre os quais, John Kingdon enfatiza:
i) definição de uma agenda; ii) especificação de alternativas; iii) escolha entre
as alternativas especificadas; e iv) implementação da decisão2268. No processo
de desenvolvimento, essas ações devem ser planejadas e executadas
de forma coordenada por um período longo o suficiente para alcançar os
objetivos predeterminados; no entanto, algumas medidas devem ser tomadas
imediatamente.
Ainda, os arranjos institucionais acima mencionados exigem formalização
em normas legais, que podem ser resumidamente classificadas em: instrumentos
de comando e controle ou instrumentos econômicos. De acordo com Ana Maria
de Oliveira Nusdeo, os instrumentos de comando e controle são aqueles baseados
na imposição de um comportamento específico, para cujo descumprimento está
prevista uma sanção, enquanto os instrumentos econômicos são aqueles que
desenvolvidos em seu passado, não diminui a importância do conceito de leapfrogging no que
diz respeito à relação entre o processo de desenvolvimento e o consumo de energia. Isso porque
o mencionado estudo – e o próprio autor o admite – não levou em consideração os diferentes
contextos em que os países estão inseridos. Portanto, os países em desenvolvimento de hoje
e os países desenvolvidos em seu passado não são categorias perfeitamente comparáveis. E,
finalmente, deve-se mencionar que, apesar do resultado negativo para a sua hipótese inicial, o
autor conclui que algum nível de leapfrogging ocorreu. Ref.: VAN BENTHEM, Arthur. Has energy
leapfrogging occurred on a large scale? Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1698238>,
visualizado em 28 de abril de 2014.
2267 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas.
São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 38-39.
2268 KINGDON, John W. Agendas, alternatives and public policies. New York: Harper Collins
College Publishers, 1995, pp. 2-3.
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incentivam a adoção voluntária de práticas ambientalmente mais saudáveis2269.
Diante disso, este artigo pretende discutir algumas das políticas públicas
adotadas no Brasil, especificamente no setor dos transportes, bem como
alternativas que ainda se encontram em desenvolvimento.
Além disso, percebe-se que, entre o Direito e as políticas públicas, há uma
relação de funcionalidade recíproca, uma vez que as políticas públicas servem
como um veículo para a realização dos direitos legalmente ou constitucionalmente
garantidos, enquanto precisam, ao mesmo tempo, estruturar-se em um suporte
legal2270. Por isso, a análise das políticas públicas adotadas para lidar com os
problemas ambientais é de suma importância para o ramo do Direito Ambiental.
2. Petróleo como o recurso energético mais importante no mundo
Atualmente, um grande problema em termos de fornecimento de
energia é a grande dependência de economias nacionais ao redor do mundo em
combustíveis fósseis: cerca de 82% da demanda mundial é atendida pela oferta
de petróleo, carvão e gás natural2271.
A despeito de ser o recurso energético mais importante e estratégico do
mundo, devido a sua extrema versatilidade e por ser facilmente transportado e
armazenado, representando cerca de 36,5% da energia mundial2272, o petróleo
é um recurso cercado por inseguranças, especialmente porque suas maiores
reservas estão concentradas em poucos países, a maioria dos quais sofre de
instabilidades políticas, e porque a maioria dessas reservas já foram exploradas
até o presente momento.
No Brasil, as fontes de energia renováveis respondem por mais de 40%
da matriz energética nacional, o que é uma das percentagens mais elevadas
no mundo, e isso se deve principalmente a uma maior inserção do etanol no
mercado, como um combustível substituto da gasolina em veículos leves,
como discutiremos abaixo, bem como à grande importância atribuída a usinas
hidrelétricas, as quais representaram, em 2012, 76,9% da geração de eletricidade
no país.
O relatório do Balanço Energético Nacional para o ano de 2012 saliente
que, entre todos, o setor de transportes teve o maior crescimento em termos de
demanda de energia, a uma taxa impressionante de 7,2%, representando, então,
31,3% do consumo de energia no Brasil2273. No entanto, por causa do aumento
2269 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e
disciplina jurídica. São Paulo: Editora Atlas, 2012, pp. 97-100.
2270 Idem, p. 92.
2271 EIA. Monthly Energy Review – April 2013. Disponível em: <http://instituteforenergyresearch.
org/wp-content/uploads/2013/06/Energy-overview-11.png>, visualizado em 04 de maio de 2014.
2272 Idem.
2273 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Balanço Energético Nacional 2013 – ano base de
2012. Disponível em: <http://ben.epe.gov.br/BENRelatorioSintese2013.aspx>, visualizado em 04
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da frota de veículos leves (devido a um programa criado pelo governo para
reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – em veículos, chegando
a 0% a alíquota do imposto sobre pequenos veículos produzidos por indústrias
instaladas no país) e a queda na oferta de etanol para o mercado interno (devido
a um crescimento na exportação), o que levou o governo a reduzir a proporção de
etanol anidro na gasolina, de 25% para 20%, houve um crescimento na ordem
de 17,4% de consumo de gasolina automotiva, enquanto o consumo de etanol
diminui em 7,5%.
O problema é que os combustíveis a base de petróleo são uma das
fontes de energia mais poluentes para o meio ambiente. Considerando-se que
a maior parte de seu consumo está relacionado com o setor dos transportes,
basicamente, em dois de seus derivados (ie, gasolina e diesel), podemos imputar
ao sistema de transportes mais de 70% de todas as emissões de CO, mais
de 40% das emissões de NOx, cerca de 50% de HC, 80% de benzeno e pelo
menos 50% de todas as emissões atmosféricas de chumbo2274. Em outras
palavras, uma parte significativa dos problemas ambientais mais relevantes que
discutimos atualmente (desde a poluição urbana em nível local ao fenômeno das
mudanças climáticas) pode ser atribuída aos sistemas de transporte em todo o
mundo. Especificamente no Brasil, no ano de 2012, as emissões antropogênicas
associadas à energia chegaram a 429 MtCO2-eq, sendo que cerca de 48,8% (ou
seja, 209,3 MtCO2-eq) foi gerado no setor dos transportes2275.
Ainda assim, desde o início, o Brasil demonstra um entusiasmo político
com as recentes descobertas de reservas de petróleo em águas profundas –
no que convencionou se chamar “pré-sal”, o que tem o potencial de aumentar
substancialmente as reservas nacionais e, apesar das dificuldades técnicas e do
investimento bilionário que se faz necessário, os ganhos econômicos. No entanto,
de acordo com Lineu Belico dos Reis, este cenário demonstra a fragilidade das
políticas energéticas de longo prazo no país: o Brasil, que há anos se encontra em
posição de exemplo mundial no tocante ao percentual de sua matriz energética
atribuída a fontes de energia renováveis, parece colocar a esperança de seu
futuro energético em combustíveis fósseis2276.
3. Principais alternativas para o setor de transporte no Brasil
Como mencionado, os problemas de energia não se resumem ao
quantitativo – ou seja, da insuficiência de recursos energéticos para atender
de maio de 2014.
2274
GOLDEMBERG, José e LUCON, Oswaldo. Op. cit., p. 200.
2275 Ainda assim, a partir desses dados, o relatório do Balanço Energético Nacional conclui
que, em media, o consumidor brasileiro emite cerca de quatro vezes menos CO2 do que um
europeu, nove vezes menos que um Americano e três vezes menos que um chinês. Ref.:
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, Op. cit..
2276 HINRICHS, Roger; KLEINBACH, Merlin e REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio
ambiente. São Paulo: Cengage Learning, 2010, p. 274.
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à população. Em outras palavras, não é o suficiente apenas aumentar as suas
reservas, como as do petróleo: é necessária, também, uma transição para fontes
de energia renováveis. Diante disso, o setor dos transportes apresenta uma
grande janela de oportunidade para a transição energética, e algumas alternativas
já vem sendo desenvolvidas e comercializadas no Brasil.
3.1. O etanol derivado da cana-de-açúcar
O Programa Nacional do Álcool (Proálcool), o maior e mais bem-sucedido
programa no tocante à energia comercial proveniente de nova biomassa, que
foi criado em 19752277, como resposta à crise do petróleo do início da década de
1970, é parte desse contexto.
A crise do petróleo começou em 1973, no contexto da Guerra deYom Kippur,
quando um embargo foi estabelecido pelos países-membros da Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para a distribuição de petróleo
para outros países, especialmente os Estados Unidos e os países europeus.
Esse embargo causou um aumento do preço do barril de petróleo, de US$3.00
para US$12.00. Mais uma vez, em 1979, um embargo foi estabelecido, agora
motivado pela crise política que ocorria no Irã, elevando o preço para US$40.00.
Na ocasião, os gastos do Brasil com a importação de petróleo ultrapassou o valor
de US$10 bilhões2278.
Com o objetivo de substituir a gasolina pelo etanol como combustível
para veículos leves, além de atender as necessidades para melhorar a condição
do Brasil na balança de comércio internacional, ao reduzir as importações de
petróleo, o Proálcool também se inseriu em um contexto de busca por segurança
energética no âmbito nacional. Com isso, o etanol começou a ser utilizado
como combustível, tanto na sua forma pura, como etanol hidratado, quanto em
uma mistura de 20% a 25% com a gasolina (denominada gasool), como etanol
anidro. Assim, para além de ser utilizado com combustível puro, toda gasolina
comercializada no Brasil também contém uma percentagem de etanol em sua
composição.
No início, o programa determinou a possibilidade de empréstimos com
baixas taxas de juros para os investimentos necessários para a instalação, a
modernização e/ou a expansão de usinas pelo BNDE, o Banco do Brasil S/A, o
Banco do Nordeste do Brasil S/A e o Banco da Amazônia, e para a produção de
2277 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto n.° 76.593, de 14 de novembro de
1975. Institui o Programa Nacional do Álcool e dá outras providências. Disponível em: <http://
www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76593-14-novembro-1975-425253publicacaooriginal-1-pe.html>, visualizado em 01 de maio de 2014. REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL. Decreto n.º 80.762, de 18 de novembro de 1977. Consolida as disposições sobre o
Programa Nacional do Álcool e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.camara.
leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-80762-18-novembro-1977-429703-norma-pe.html>,
visualizado em 01 de maio de 2014.
2278 IAEA. Op. Cit., p. 155
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matérias-primas pelo Sistema Nacional de Crédito Rural). Além disso, o preço
de distribuição do etanol seria estabelecido pelo Conselho Nacional do Petróleo,
garantido, assim, a sua comercialização.
Como resultado, em 1985, cerca de 96% das vendas de veículos novos
foi de carros movidos a álcool. Em 1989, no entanto, especialmente por causa
do crescimento da produção e da exportação de açúcar, houve uma escassez
de oferta de etanol, o que levou, praticamente, a uma cessação da produção de
mencionados carros, chegando, em 1996, a uma taxa de venda próxima a zero.
Ao mesmo tempo, contudo, o etanol anidro continuou a ser utilizado, de acordo
com exigências regulamentares.
No início dos anos 2000, mais uma vez, dada a combinação de fatores, tais
como o aumento do preço do petróleo e a redução do preço de produção do etanol,
este passou a ser considerado um combustível alternativo. Além disso, desde
2003, os fabricantes de automóveis começaram a produzir modelos de veículos
flex-fuel, que rodam com gasolina e/ou etanol, em qualquer nível de mistura.
Também é interessante notas que, quando lançado, um veículo flex-fuel custava
cerca de US$300.00 a mais para ser produzido do que um veículo regular2279;
no entanto, essa diferença de preço foi absorvida pelas próprias indústrias, por
causa do retorno financeiro que elas esperavam com essa inovação.
Em relação ao etanol enquanto combustível, pode-se dizer que o seu
desempenho é considerado excelente, ainda melhor do que a gasolina em
termos de potencia, torque e velocidade. Costuma-se levantar a questão da
intensidade de seu consumo como uma desvantagem, uma vez que um veículo
precisa consumir cerca de 25% a mais de etanol do que precisaria consumir de
gasolina na mesma distância; no entanto, essa diferença pode ser compensada
pela diferença de preço entre eles. Atualmente, os consumidores escolhem entre
o etanol e a gasolina com base em matemática simples: se o preço do etanol em
relação à gasolina compensa essa diferença de consumo, a preferência geral é
o etanol.
Ademais, o uso do etanol no lugar da gasolina reduz em 90% as emissões
de gases de efeito estufa2280. Outras vantagens ambientais do etanol se referem
à produção da cana-de-açúcar, que é uma cultura com baixo impacto ambiental,
em relação ao uso de agrotóxicos, à perda de solo e ao volume do uso de água
na agricultura e, até mesmo, em seu processo industrial2281.
Ainda assim, deve ser discutida a crítica recorrente de que a produção de
etanol pode afetar a produção de alimentos no mundo. Pode-se dizer que essa
hipótese está fortemente relacionada ao programa de etanol dos Estados Unidos,
que, em 2013, usou cerca de 40% da produção de milho no país. Considerando2279 Idem, p. 69.
2280 JANK, Marcos Sawaya e NAPPO, Márcio. Etanol de cana-de-açúcar: uma solução
energética global sob ataque. In: ABRAMOVAY, Ricardo (Org.). Biocombustíveis: a energia da
controvérsia. São Paulo: Senac, 2009, p. 22.
2281 Idem, p. 32.
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se que a produção dos Estados Unidos representa mais de 40% do milho no
mundo, o uso de uma parte significativa da sua produção em energia tem levado
a um aumento dos preços de alimentos em nível internacional. A esse respeito,
recentemente, James Conca concluiu que “o etanol de milho é de nenhum uso”
2282
.
Por outro lado, no Brasil, alguns fatores nos levam a concluir que o etanol
de cana-de-açúcar pode ser produzido de forma sustentável. Isso ocorre porque
a área reservada para a produção do etanol é equivalente a uma pequena parte
da área de sua produção agrícola. Além disso, a partir da cana, produz-se energia
mais intensamente (a razão entre a energia renovável produzida por energia fóssil
utilizada no processo é de 8,9 – em comparação com a razão de 1,3 para o milho,
e a sua produtividade é de 7.000 L/ha a 4.700 L/ha para o milho2283), além de se
utilizar do próprio bagaço da cana em seu processo de produção.
O principal impacto ambiental, no caso, refere-se à tradicional prática de
queima da cana-de-açúcar, o que, se por um lado facilita a sua colheita manual e,
consequentemente, aumenta a sua produtividade, por outro lado, emite partículas
de matéria de alta toxicidade na atmosfera. No entanto, esse problema está
sendo eliminado, com destaque para a indústria de cana-de-açúcar no Estado
de São Paulo, onde foi promulgada a Lei Estadual n.º 11.241, de 19 de setembro
de 2002, que estabeleceu a redução gradativa da queima, eliminando-a até 2031
(sendo que este prazo foi reduzido para 2017 por um protocolo de cooperação
assinado entre o governo do Estado e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar).
Eliminando-se a queima, também se reduz o consumo de água, considerandose que não mais há a necessidade de lavar a cana-de-açúcar de modo a não ter
nenhuma perda de açúcar no processo.
Para concluir este tópico, faz-se necessário menção a José Goldemberg,
Suani Teixeira Coelho e Oswaldo Lucon, segundo os quais, para o Proálcool
ser um programa de sucesso na transição energética, em seu início, foram
necessários três instrumentos governamentais: i) a decisão de que a Petrobras –
naquela época, uma empresa estatal – deveria adquirir uma certa quantidade de
etanol; ii) os incentivos econômicos para os produtores de etanol, oferecendose empréstimos com baixas taxas de juros; e iii) os subsídios ao etanol, para
vende-lo a 59% do preço da gasolina2284. Depois disso, devido a uma redução nos
custos de produção, por causa da curva de aprendizagem do etanol, foi possível
retirar os subsídios e, ainda assim, manter a competitividade com a gasolina, em
condições de mercado. No entanto, em 2013, novas decisões para promover a
produção de etanol foram tomadas pelo governo, como a abertura de um crédito
extraordinário de R$ 380 milhões para permitir o pagamento de subsídios2285 e
2282 CONCA, James. It’s final: corn etanol is of no use. Forbes, Energy, April 20, 2014.
2283 MACEDO, Isaias de Carvalho (org.). A energia da cana-de-açúcar: doze estudos sobre a
agricultura da cana-de-açúcar no Brasil e a sua sustentabilidade. São Paulo: Editora Única, 2007.
2284 GOLDEMBERG, José; COELHO, Suani Teixeira and LUCON, Oswaldo. How adequate
policies can push renewables. Energy Policies, v. 32, 2004, p. 1143.
2285 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei n.º 12.877, de 31 de outubro de 2013.
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de isenção de PIS/COFINS para os produtores de etanol. Um fator importante
para essa decisão foi o atual subsídio constante do preço da gasolina. Ademais,
par manter esse programa no Brasil, os especialistas sugerem que o governo
deve criar uma “reserva estratégica de etanol”, em caso de ocorrer um déficit
entre oferta e demanda2286, sendo que a compra do etanol para esse fim pode
ser financiado através de um pequeno aumento do imposto incidente sobre a
gasolina.
3.2. O biodiesel
Semelhante ao Proálcool, a fim de criar um mercado crescente e obrigatório,
mais recentemente, foi estabelecido o Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel (PNPB). Os esforços para introduzir o biodiesel no mercado começaram
em 20032287 e, então, em 13 de janeiro de 2005 foi promulgada a Lei n.º 11.0972288,
que o define como combustível obrigatório em todo o país, misturado ao diesel
em percentual de 2% a partir de 2008 e 5% a partir de 2012. Vale ressaltar que
o período em que o uso de biodiesel era opcional (desde a sua promulgação, em
2005, até 2008) foi muito importante para a organização de sua cadeia produtiva;
por isso, quando se tornou obrigatório, a capacidade instalada no país já era
superior à demanda do mercado2289, permitindo que, em 2008, aumentasse o
percentual de mistura para 3%, de acordo com a Resolução CNPE n.º 02.
Desde o início do programa, muito se tem questionado sobre as condições
de competitividade do biodiesel e do diesel no mercado. Isso porque a produção
de biodiesel é mais cara que a do diesel, com a compra de matérias-primas
representando cerca de 70% de todos os custos, o que torna difícil a existência
de um mercado de biodiesel e, portanto, de incentivos para a expansão e a
melhoria de oleaginosas. No entanto, essa crítica não tem fundamento, uma vez
que o mercado de biodiesel como atualmente estruturado não compete com o
de diesel: na verdade, é obrigatório o uso de biodiesel adicionado ao diesel.
Em nome de sua inicial natureza social, mais tarde, em 2005, o governo
criou o “Selo de Combustível Social”, que é um conjunto de medidas destinadas
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12877.htm>,
visualizado em 07 de maio de 2014.
2286 IAEA, Op. cit., p. 186.
2287 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto de 02 de julho de 2003. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/2003/Dnn9920.htm>, visualizado em 05 de maio de
2014. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto de 23 de dezembro de 2003. Disponível
em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/2003/Dnn10093.htm>, visualizado em 05 de
maio de 2014.
2288 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei n.º 11.097, de 13 de janeiro de 2005. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11097.htm>, visualizado em
05 de maio de 2014.
2289 CARMÉLIO, Edna de Cássia e CAMPOS, Arnaldo Anacleto de. Construir a diversidade
da matriz energética: o biodiesel no Brasil. In: ABRAMOVAY, Ricardo (Org.). Biocombustíveis: a
energia da controvérsia. São Paulo: Senac, 2009, p. 65.
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a promover a inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel,
através da concessão, a empresas que atendam os seus requisitos (como:
comprar determinado percentual de matérias-primas provenientes da agricultura
familiar; celebrar contratos com os agricultores familiares, especificando as
condições comerciais para garantir termos e renda compatíveis com a sua
atividade; e prestar assistência técnica e treinamento para esses agricultores –
como previsto no Decreto n.º 5.297, de 06 de dezembro de 2004), de melhores
condições de financiamento, bem como o direito de competir nos leilões de
biodiesel. Além disso, os próprios agricultores familiares podem ter acesso a
linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF). Há, ainda, incentivos em matéria de PIS/COFINS, variando de acordo
com as matérias-primas e da região que elas foram compradas: assim, há isenção
do imposto quando a empresa adquire óleo de palma ou de mamona, produzido
pela agricultura familiar nas regiões Norte e Nordeste ou no semiárido; redução de
67,9% para qualquer matéria-prima produzida pela agricultura familiar e de 30,5%
para o óleo de palma ou de mamona produzido pelo agronegócio nas regiões
Norte e Nordeste ou no semiárido. Mais tarde, promoveu-se a organização dos
agricultores em cooperativas, a fim de reforçar a sua quota de mercado.
Em suma, o biodiesel pode ser produzido a partir de diversas matériasprimas e, por conseguinte, o programa pode ser adaptado às peculiaridades de
cada região do país.
A maior parte do biodiesel brasileiro é produzido a partir da soja,
principalmente porque é um de nossos principais commodities no mercado
internacional, contando, assim, com uma cadeia de produção já bem estruturada,
e, também, porque apenas uma parte do cultivo de soja existente é necessária
para atender a demanda deste combustível.
Por diversos fatores, contudo, seria desejável estimular, por meio de
políticas públicas, a produção de biodiesel a partir de óleo de mamona. Em
primeiro lugar, deve-se ressaltar que o óleo de mamona foi escolhido pelo
governo como um símbolo do potencial de inclusão social do PNPB, sobretudo
na região Nordeste, apesar de a indústria ricinoquímica também competir por
essa matéria-prima, oferecendo, muitas vezes, um preço mais elevado do que
o contratado pelas empresas de biodiesel. De qualquer forma, devido à sua
composição peculiar, o biodiesel produzido a partir de óleo de mamona melhora
a lubricidade do diesel e pode dispensar o uso de aditivos no combustível. Além
disso, uma mistura constituída de 30% de biodiesel a partir de óleo de mamona
e 70% de biodiesel a partir de soja se qualifica para a exportação, de acordo com
as especificações europeias.
Por fim, a vantagem ambiental da adição de um certo percentual de
biodiesel ao diesel, para além de sua capacidade de lubrificação, refere-se à
diminuição das emissões de poluentes, entre os quais destacamos a matéria
particulada, os gases de efeito estufa e o SOx, sem incorrer em grandes perdas
na eficiência do motor. Além disso, um grande dejeto de sua produção é a
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glicerina, que tem valor de mercado, sem utilizada, por exemplo, nas indústrias
farmacêutica e química.
3.3. Outras alternativas
Além disso, como se afirmou, a implementação do desenvolvimento
sustentável não se limita às inovações tecnológicas, mas também é necessária
uma mudança nos padrões de consumo. A simples substituição de combustíveis
– por exemplo, a gasolina pelo etanol, no caso de veículos leves – não traz grandes
mudanças para o padrão de consumo de energia no setor dos transportes,
mantendo-se a prevalência do padrão de transporte individual2290, que é dirigido
a um consumo crescente de materiais; e, portanto, continua a causar grandes
impactos, não apenas ambientais, mas na própria sociedade2291, como, por
exemplo, no que diz respeito à mobilidade urbana.
Disso decorre a importância das políticas públicas no sentido de
nos reorientar para o sistema de transporte público, com a substituição de
combustíveis derivados do petróleo, combinados com preços mais baratos para
os consumidores finais, bem como uma expansão dos serviços para melhor
atender as necessidades da população brasileira.
Uma alternativa que vem sendo discutida nos últimos anos é a substituição
do diesel pelo gás natural como combustível para ônibus. Conforme avaliado pela
Associação Nacional de Transportes Urbanos (NTU)2292, a indústria de gás natural
está em expansão e sua oferta está crescendo, devido à descoberta de novas
reservas e sua consolidação no mercado, particularmente desde a construção
do gasoduto Bolívia-Brasil. No entanto, no setor dos transportes, em 2012, o
gás natural representava apenas 2,2% da demanda doméstica. De acordo com
especialistas, o aumento do seu uso nesse setor poderia contrabalancear a
crise atual do transporte urbano nacional, permitindo uma redução de preço,
ao mesmo tempo em que enfrenta preocupações ambientais. Além disso,
independentemente do gás natural ser uma energia não-renovável, o seu uso
permite a redução de emissão de gases de efeito estufa em grandes centros
urbanos.
Experiências recentes mostram, no entanto, que, ainda que se substituam
os veículos mecânicos com os veículos eletrônicos de motores da nova geração,
o consumo de combustível do ônibus movido a gás natural é mais elevado que
de um movido a diesel. De acordo com o relatório da NTU, um ônibus corre, me
média, 1,6 km/m3 de gás natural, em comparação com 2,3 a 3,0 km/L de diesel.
2290
BERMANN, Celio. Crise ambiental e as energias renováveis. Ciência e Cultura (online).
2008, v. 60, n. 3, p. 28. Disponível em: <http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2008/
Artigos%20de%20Periodicos/bermanncrise.pdf>, visualizado em 18 de abril de 2014.
2291
Sobre quão desarrazoada pode ser a indústria automobilística em termos ambientais,
ver: ABRAMOVAY, Ricardo. Op. cit., pp. 104-107.
2292
CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. Utilização do gás natural no transporte público
urbano. Relatório Preliminar da NTU. Brasília: NTU, 2004.
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Considerando que o custo de um metro cúbico de gás natural é cerca de 80%
a 90% do custo de um litro de diesel, o uso deste último é economicamente
mais vantajoso e, por conseguinte, é necessária uma intervenção governamental
para introduzir ônibus que funciona a base de gás natural no mercado. Assim, a
Petrobras aprovou, em 2004, uma estrutura de preços para vender um metro
cúbico de gás natural a 55% do preço de um litro do diesel2293.
No entanto, a falta de um programa do governo federal por trás de
experiências que ocorrem em diferentes cidades do Brasil, de certa forma, tem
impossibilitado a sua consolidação. Diante do exposto, algumas sugestões de
políticas públicas se destacam, tais como: a criação de linhas de crédito para
as empresas de distribuição de gás, para que possam expandir a sua rede
de distribuição, sem transferir esse custo para as empresas de transporte e,
consequentemente, para os usuários de transporte público; isenção de impostos
para o gás natural, bem como para a aquisição de veículos e equipamentos
necessários para o funcionamento de veículos movidos a gás natural; entre
outros.
Ainda em relação aos transportes urbanos, em São Paulo, por meio da
Lei n.º 14.933, de 05 de junho de 2009, foi criada a Política Pública de Mudanças
Climáticas em nível municipal, afirmando que os programas de transporte público
devem considerar uma redução gradual do uso de combustíveis fósseis a partir
de 2009, com o objetivo de utilizar energia renovável em todos os ônibus do
sistema de transporte público até 2018.
Para atender esse objetivo, em 2011, foi lançada a ECOFROTA: um programa
em parceria entre o SPTRANS e o Comissão Especial de Meio Ambiente da
Secretaria Municipal de Transporte, com base em diferentes tipos de tecnologias,
como o B20, o etanol, o diesel de cana-de-açúcar e o trólebus. O Município, na
oportunidade, afirmou que usaria o dinheiro arrecadado com as multas por falta
de inspeção veicular para subsidiar combustíveis mais limpos, bem como outros
investimentos em frota adaptada de ônibus2294. Em seu primeiro ano (de fevereiro
de 2011 a fevereiro de 2012), o programa contava com 11% da frota de ônibus na
cidade, com uma redução de 6,3% na emissão de poluentes.
No entanto, por razões econômicas e técnicas, o programa foi suspenso no
início de 2014. Apenas o trólebus conseguiu ser eficiente em reduzir a poluição a
baixo custo; mas, para torna-lo a principal tecnologia usada no sistema de transporte
urbano, seria necessária uma expansão da rede de energia, considerando que se
trata de um ônibus ligado à rede elétrica por cabos suspensos ao longo de toda
a sua rota – e, por enquanto, o Município não discutiu o assunto.
2293
RIPARDO, Sérgio. Petrobrás aprova incentivo a ônibus movido a gás natural. Folha de
São Paulo, São Paulo, 27 de janeiro de 2004. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
folha/dinheiro/ult91u79903.shtml>, visualizado em 05 de maio de 2014.
2294
MACHADO, Renato. ECOFROTA de SP já tem 1,2 mil ônibus. O Estado de São Paulo,
São Paulo, 12 de fevereiro de 2011. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/
impresso,ecofrota-de-sp-ja-tem-1-2-mil-onibus,678527,0.htm>, visualizado em 09 de maio
de 2014.
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Digno de nota é, também, a cidade de Curitiba, cujo governo municipal
desenvolveu um sistema integrado de transporte, com o objetivo de privilegiar o
transporte coletivo sobre o individual. O sistema funciona de forma que ônibus
expressos, usando faixas exclusivas, são responsáveis pelo transporte da maior
parte dos passageiros através de vias consideradas “arteriais” e são conectadas,
então, a outras linhas de ônibus que levam os passageiros para as áreas mais
residenciais (não-centrais). Com isso, cerca de 75% da população de Curitiba usa
o ônibus como meio de transporte2295.
Além disso, desde 1995, há esforços em direção da utilização de um
combustível mais limpo em ônibus, tais como o B20, o etanol e o MAD8 (uma
mistura de 89,4% de diesel, 8% de etanol e 2,6% de aditivo) para reduzir a
poluição atmosférica em cerca de 32% a 35%. Em 2009, seis ônibus começaram
a usar biodiesel (B100) como combustível, com parte do custo a ser subsidiado
pelo Município; por causa do sucesso desse programa, observando-se uma
melhora em relação a problemas ambientais, como, por exemplo, a redução de
67,74% na opacidade (fumaça), o volume de produção de B100 tem aumentado
gradativamente, com a autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e,
atualmente, a frota conta com 34 desses veículos. Desde 2012, também está
sendo testado um veículo elétrico híbrido, que funciona com dois motores: o
motor elétrico é usado para dar a partida e andar em velocidade até 20km/h,
enquanto o motor a base de diesel opera somente em altas velocidades, o que
promete uma redução de 35% no consumo de combustível e de até 90% na
emissão de poluentes na atmosfera.
4. Conclusões
Com base no acima exposto, concluímos que:
1.
A questão energética é considerada uma questão central na
implementação do desenvolvimento sustentável, tendo em vista a necessidade
de universalização do acesso a serviços energéticos, enquanto se busca a adoção
de tecnologias mais limpas e eficientes e, ainda, uma mudança no padrão de
consumo desses serviços.
2.
No setor de transportes, os dois grandes programas adotados no
âmbito nacional – Proálcool e PNPB – focam na substituição de combustível,
usando-se de uma combinação de instrumentos econômicos (como subsídio e
isenção de imposto para os produtores de biocombustíveis) e instrumentos de
comando e controle (tornando obrigatório um percentual determinado de mistura
de biocombustíveis nos combustíveis fósseis).
3.
Em âmbito municipal, destaca-se o exemplo de Curitiba, em que,
além de uma política de substituição de combustível, houve o planejamento de
um sistema de transporte mais compreensivo, de forma a integrar a cidade de
maneira eficiente e, assim, privilegiar o transporte coletivo sobre o individual.
2295

IAEA, Op. cit., p. 198.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

4.
Contudo, além de incentivos à substituição de combustíveis e à
incorporação de tecnologias mais limpas e eficientes, é necessária, ainda, a
adoção de políticas públicas com foco nos consumidores – ou seja, na mudança
dos padrões de consumo da sociedade.
A despeito de Curitiba ser um exemplo de sucesso no tocante a promover o
uso de transporte coletivo, o seu foco ainda se concentra em tecnologias para a
produção de novos modelos de veículos e para a substituição de combustíveis;
ademais, a inexistência de um programa no âmbito federal impossibilita a
consolidação dessa experiência
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42. AQUECIMENTO GLOBAL E DIREITO AMBIENTAL
INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA
DA REGULAÇÃO PARA MITIGAÇÃO DOS GASES DO
EFEITO ESTUFA E ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
MADSON ANDERSON CORRÊA MATOS DO AMARAL
Pós Graduando (Lato Sensu) em Direito pela Universidade Metodista de
Piracicaba – UNIMEP

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, a humanidade enfrenta um dos maiores desafios para
salvaguardar a sua existência e a das futuras gerações, que é combater o
fenômeno do aquecimento global.
Desta problemática se descortina uma nova formatação de políticas
sustentáveis, dentre elas a de produção de créditos de carbono, pela Convenção
Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas e pelo Protocolo de Kyoto
numa forma de combater, ou melhor amenizar o aquecimento global ocasionado
pela emissão de gases poluentes, a ser revertido por meio da implantação de
mecanismos de flexibilização.
Objetivamos, portanto, analisar os princípios do Direito Ambiental
Internacional utilizados como instrumentos reguladores no âmbito da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) fundamentais
no combate ao aquecimento global e para o alcance do desenvolvimento
sustentável. Com base nos acordos estabelecidos pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e que estão diretamente ligados à mitigação de redução e emissão
dos Gases do Efeito Estufa (GEE).
O direito ambiental do clima e os créditos de carbono são um dos temas
mais instigantes da atualidade. Logo, o presente estudo visa proporcionar um
maior conhecimento acerca da regulação ambiental internacional do clima, bem
como identificar a potencialidade dos instrumentos regulatórios, no combate às
mudanças climáticas, almejando um desenvolvimento sócio- econômico justo, e
acima de tudo sustentável.
Esta pesquisa utilizará o método qualitativo, objetivando identificar
teoricamente os princípios da qual se fundamentam o ordenamento ambiental
internacional, no que concerne, ao combate ao aquecimento global, fazendo
ainda uma análise dos mecanismos de flexibilização formuladas pelas Nações
Unidas, por meio do Protocolo de Kyoto.
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2. AQUECIMENTO GLOBAL E A URGÊNCIA DE RESPOSTA
Segundo Frangeto e Gazani2296, o principal causador do aquecimento
global apontado pela sociedade civil é o efeito estufa. No entanto, tal pensamento
é equivocado, pois “sem efeito estufa, não há vida”. A Terra é naturalmente
protegida por um estrato de gases que a conserva aquecida e, portanto habitável.
Esta camada de gases funciona como um cobertor que absorve parte da radiação
solar que penetra na atmosfera terrestre ao invés de deixa-la retornar ao espaço,
equilibrando a temperatura média global em torno de 15˚C, permitindo assim
a habitabilidade; sem essa proteção o planeta seria coberto de gelo e sua
temperatura seria por volta de -18˚C2297.
O efeito estufa, portanto, é um fenômeno natural e benéfico para o
planeta Terra. O que prejudica o meio ambiente e ocasiona esse aquecimento é o
que denominamos efeito estufa antrópico, oriundo das atividades desenvolvidas
pelo ser humano, as quais emitem gases de efeito estufa.2298
A exploração da natureza pelo homem remonta desde as primeiras
civilizações, essa busca pelo crescimento, portanto, não é fato recente; mas
que se acentuou principalmente, no século XIX com a Revolução Industrial.2299
Os problemas ambientais nesse período se agravaram devido à substituição
da força motriz animal pela mecânica, onde se passou a utilizar combustíveis
fósseis como: carvão mineral, petróleo e gás natural nos processos industriais2300,
ocasionando extraordinário aumento na emissão de gases que geram o efeito
estufa, potencializando, portanto, os seus resultados e deixando o planeta mais
aquecido do que deveria.
No século XX, ocorreu um aumento da temperatura mundial em torno de
0,6ºC e de acordo com as previsões apresentadas no Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), a previsão é de
que a temperatura se elevará de 1,4˚ a 5,8˚ Celsius até o final do presente século,
ocasionando significativos impactos sobre o meio ambiente global.2301
A sobredita questão ambiental, no que se refere ao fenômeno das mudanças
2296 FRANGETTO, Flavia Witkowski; GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização jurídica do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil: o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional.
São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002, p. 27.
2297 SOUZA, Rafael Pereira de (coord.). Aquecimento global e créditos de carbono: aspectos
jurídicos e técnicos. São Paulo: QuartierLatin, 2007, p. 28.
2298 LIMIRO, Danielle. Créditos de carbono: protocolo de Kyoto e projetos de MDL. Curitiba:
Juruá, 2012, p. 17.
2299 CASARA, Ana Cristina. Direito ambiental do clima e créditos de carbono. Curitiba: Juruá,
2011, p. 21.
2300 LIMIRO, op. cit., p. 22.
2301 LORENZONI NETO, Antônio. Contratos de créditos de carbono: análise crítica das
mudanças climáticas. Curitiba: Juruá, 2012, p. 17.
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climáticas, fruto do aquecimento global, está intimamente ligado ao modelo
de vida contemporâneo, o qual se consubstancia em uma sociedade de massa
e de consumo que demanda de uma infinidade de produtos e serviços para a
manutenção do modo de vida. Portanto é legítima a manutenção da ética do
princípio do desenvolvimento sustentável, que procura equacionar o atendimento
às necessidades da sociedade de consumo, preservando os recursos necessários
ao atendimento da demanda das futuras gerações.2302
Com isso, a sociedade internacional despertou-se para as mudanças
climáticas, a partir do início da segunda metade do século passado, com a
Conferência das Nações Unidas realizada em Estocolmo em 1972. Na qual, se
teve início a uma cooperação mundial para a mitigação desse fenômeno, visando
a salvaguarda do equilíbrio ecológico do meio ambiente, indispensável à uma
vida com qualidade. Nesse sentido, a sociedade contemporânea, reconheceu
novos direitos fundamentais para resguardar o direito à vida, como os direitos de
2ª e de 3ª dimensões. Nestes últimos, estão os direitos difusos, compreendendo
os direitos ambientais, do consumidor dentre outros.2303
As ações antrópicas decorrentes da queima de combustíveis fósseis,
que alimentam o modo de produção, globalmente voltado à satisfação da
demanda da sociedade de consumo, cujo paradigma é o desenvolvimentista
(desenvolvimento predatório), apresenta-se, portanto, atualmente inadequado à
manutenção da sadia qualidade de vida. Por essa razão, há a necessidade de se
frear a desregrada emissão de gases causadores do efeito estufa (GEE).
As consequências sociais das mudanças climáticas, já se manifestam
em diversas partes do globo. Relatórios divulgados pela Organização das Nações
Unidas preveem que mais de 1 bilhão de pessoas poderão sofrer com a falta
de água a partir de 2020. No Brasil, modelos climáticos indicam que o país está
sujeito a secas e a inundações mais severas em consequência da alteração
do regime de chuvas provocada pela mudança climática. De acordo com Philip
Ferarnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), se os estudos
sobre o impacto das mudanças climáticas na floresta amazônica estiverem
corretos, o Brasil será um dos países mais prejudicados com o aquecimento
global, isso porque afetaria a água disponível, a biodiversidade, a agricultura e a
saúde humana. Uma vez que, no Brasil, a maior parte das emissões de carbono
decorrem devido ao desmatamento.2304
Em decorrência dos riscos acarretados pelas mudanças climáticas, foi
estabelecida em 1992, no âmbito das Nações Unidas, a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com o objetivo de estabelecer
diretrizes e condições para estabilizar os níveis dos gases de efeito estufa (GEE) na
atmosfera. Contudo a Convenção-Quadro nas Nações Unidas sobre Mudança do
Clima não estabeleceu obrigações e índices de redução de emissões. No entanto,
2302
2303
2304

CASARA, op. cit., p. 64.
LORENZONI NETO, op. cit., p. 46.
CASARA, 2011, p. 69-70.
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somente por meio da Conferência das Partes (COPs), foram aperfeiçoando-se os
debates em torno da criação de metas e mecanismos de redução de emissão de
GEE. Todavia, essas metas de redução só foram estabelecidas pelo Protocolo de
Kyoto na COP 3, realizada no Japão.2305
Logo, caberá aos Estados formularem políticas de acordo com as bases
do desenvolvimento sustentável: social, econômico e ambiental; na qual devem
ser implementadas a nível local e internacional, no entanto, para o alcance
de sua plenitude se faz necessário à absorção (internalização) dos princípios
internacionais do Direito Ambiental aferidas pela Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima em especial pelo Protocolo de Kyoto.
3. PROTOCOLO DE KYOTO E OS MECANISMOS DE FLEXIBILIZAÇÃO
Criado em 1997 (COP3) pela Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (CQMC), o Protocolo de Kyoto, estabelece metas
objetivas de redução de emissão de GEEs, a serem implementadas com
efetivos mecanismos criados pelo protocolo, como é o caso: da Implementação
Conjunta (Joint Implementation), do Comércio de Emissões (Emissions Trading)
e do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou MDL (Clean Development
Merchanism).2306
O Protocolo de Kyoto, portanto, estimula a cooperação internacional para
que sejam adotadas ações como: reforma dos setores de energia e transporte;
promoção do uso de fontes energéticas renováveis; eliminação dos mecanismos
financeiros e de mercado inapropriados aos fins da Convenção; limitação das
emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos
e proteção das florestas e de outros sumidouros de carbono.2307
Ademais o Protocolo de Kyoto determina que cada país tem uma meta
a ser alcançada para a redução de gases do efeito estufa, esta meta no entanto
deverá ser cumprida pelos países que historicamente, mais emitiram gases de
efeito estufa, considerados desenvolvidos, e que fazem parte do Anexo I da
Convenção.
No mesmo protocolo estão presentes ainda as “Partes Não – Anexo I”,
que consta de países que ratificaram o protocolo, porém não possuem metas de
redução de gases de efeito estufa, são considerados países em desenvolvimento
como por exemplo: o Brasil, China, Índia e México.
A limitação de emissões só é obrigatória para os países do Anexo I; o
Protocolo de Kyoto, no entanto, cria meios através do qual esses países possam
atingir sua metas individuais, conforme exposição a seguir:
2305 LOMBARDI, Antonio. Créditos de carbono e sustentabilidade: os caminhos do novo
capitalismo. São Paulo: Lazuli, 2008, p. 89.
2306 LORENZONI NETO, 2012, p. 18.
2307 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 940.
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3.1. Implementação conjunta (JOINT IMPLEMENTATION)
A Implementação Conjunta trata-se de um mecanismo destinado
exclusivamente aos países desenvolvidos, ou seja, pertencentes ao Anexo I da Convenção Quadro, na qual poderão financiar projetos em outros países
pertencentes também ao Anexo I, de maneira que possam atingir seus
compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa.
Definida no art.6º do Protocolo de Kyoto, a Implementação Conjunta,
portanto, visa promover e aplicar projetos de redução de emissões (GEEs) entre
países do Anexo I que possuem metas a cumprir.
3.2. Comércio de emissões (EMISSIONS TRADING)
Disposto no art. 17 do Protocolo de Kyoto, o Comércio de Emissões
destina-se assim como a Implementação Conjunta, exclusivamente aos países
do Anexo – I. Na qual poderão comercializar o excedente de sua quotas de
emissões reduzidas de gases do efeito estufa para outras Partes do Anexo I, que
ainda não conseguiram atingir a sua meta de redução.
Em outras palavras, esse mecanismo possibilitará que países que emitem
mais GEE, possam comprar créditos de outros países que conseguiram emitir
menos do que a meta estabelecida.
3.3. Mecanismo de desenvolvimento limpo (CLEAN DEVELOPMENT
MERCHANISM)
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) está estabelecido no
art.12 do Protocolo de Kyoto, e permite que as partes não incluídas no Anexo
I sejam sedes de projetos que resultarão em RCEs (Reduções Certificadas de
Emissões), na qual estes certificados poderão ser comercializados e utilizados
pelos países do Anexo I para o cumprimento de suas metas objetivas de redução.
Consiste de um mecanismo na qual os países industrializados poderão
financiar projetos de emissão evitada em países em desenvolvimento. Logo, o
MDL objetiva um envolvimento e um desenvolvimento sustentado dos países que
não estão presentes no Anexo I, considerados países emergentes, estimulando
assim uma perspectiva econômica atenta às questões das mudanças climáticas.
4. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL COMO NORMAS
REGULADORAS
Os princípios, em especial os do Direito Ambiental Internacional, são
de fundamental importância identifica-los, haja vista, fundamentarem e guiarem
o rumo o qual o desenvolvimento deve seguir uma vez que se legitima como
um ramo autônomo da ciência jurídica em construção. Tornando tais princípios
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portanto, como guia, a base na qual deverá ser estruturada todo um arcabouço,
por meio do qual possa se estabelecer mecanismos, instrumentos, normas e
projetos eficazes para a sociedade e para o meio ambiente.
Segundo Mirra2308:
Os princípios prestam importante auxílio no conhecimento do
sistema jurídico, no sentido de uma melhor identificação da
coerência e unidade que fazem de um corpo normativo qualquer,
um verdadeiro sistema lógico e racional. E essa circunstância é
ainda mais importante nas hipóteses daqueles sistemas jurídicos
que – como o sistema jurídico ambiental – tem suas normas
dispersas em inúmeros textos de lei, que são elaborados ao
longo dos anos, sem critério preciso, sem método definido.

Os princípios, portanto serão considerados como “guias ou linhas
de condutas fundamentais para a consecução da política ambiental comum
dos Estados que expressam o comportamento almejado pela comunidade
internacional” em relação às mudanças climáticas. Principalmente, para a
implantação e supervisão das metas estabelecidas pelo protocolo de kyoto
para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Assim, os princípios
decorrentes de acordos internacionais como o do Protocolo de kyoto pela
Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, poderão ser
adotados pelo ordenamento jurídico interno de cada país, contribuindo para uma
regulação e formulação legal de normas, atos e procedimentos concernentes a
problemática ambiental internacional2309.
Os princípios do Direito Ambiental Internacional, apesar de possuírem um
caráter genérico, orientam as condutas básicas e fundamentais para a consecução
da política ambiental comum dos Estados. Diante do exposto vale destacar alguns
dos princípios mais importantes de ações destinadas às mudanças climáticas e
que norteiam as regras que envolvem a mitigação dos gases do efeito estufa
que são: o princípio da ubiquidade, o princípio da cooperação entre os povos,
o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas, princípio do
poluidor pagador, princípio da precaução e da prevenção, princípio da participação
e da informação e o princípio do desenvolvimento sustentável.2310
4.1. Princípio da ubiquidade
O princípio da ubiquidade, “fixa o norte de cooperação da comunidade
internacional para a proteção e preservação do macro bem ambiental”, por meio
do qual a ONU através de seus tratados/acordos internacionais, em especial a
CQMC e o Protocolo de Kyoto, objetivam regular a questão do desenvolvimento
e do meio ambiente, reconhecendo assim a “ubiquidade ambiental em relação
2308 MIRRA, A. L. V. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. Revista de Direito
Ambiental, São Paulo, v. 1, n.2, p.50-66, abr./jun. 1996, p. 51.
2309 LIMIRO, op. cit., p. 52.
2310 LIMIRO, op. cit., p. 53-62.
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ao fenômeno da mudança do clima em salvaguarda do macrobem ambiental2311”.
Ainda sobre o princípio da ubiquidade Rodrigues2312 observa que:
Dado o caráter onipresente dos bens ambientais, o princípio
da ubiquidade exige que em matéria de meio ambiente exista
uma estreita relação de cooperação entre os povos, fazendo
com que estabeleça uma política mundial ou global para a sua
proteção e preservação. Tais políticas devem acompanhar o
caráter onipresente da “natureza” estabelecer regras menos
preocupadas com a soberania nacional e mais vinculadas a uma
cooperação internacional.

4.2. Princípio da cooperação entre os povos
Os efeitos das mudanças climáticas, ocasionadas pelo homem são
sentidas em todas as partes do planeta, logo, surge a necessidade dos Estados
cooperarem mutuamente almejando um objetivo fim, que seria a promoção
de políticas ambientais que contribuíssem para uma melhor qualidade de vida.
Este processo de cooperação internacional apesar de ter iniciado no século XIX,
ganhou mais força com a instituição da Carta da ONU em 1945, que tem como
um de seus propósitos de acordo com o capítulo 1, art.1º, §3º:
Conseguir uma cooperação internacional para resolver os
problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural
ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos
direitos humanos e ás liberdades fundamentais para todos, sem
distinção de raça, sexo, língua e religião2313.

Outros dois importantes momentos em que se revela a busca pela
cooperação entre as nações está na 1º Conferência Mundial sobre Meio Ambiente,
ocorrida em 1972, na cidade de Estocolmo; e na Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio – 92). A primeira afirma em seu
princípio 24 que:
Todos os países, grandes ou pequenos, devem empenhar-se
com espírito de cooperação e em pé de igualdade na solução
das questões internacionais relativas á proteção a melhoria do
meio. É indispensável cooperar mediante acordos multilaterais e
bilaterais e por outros meios apropriados, a fim de evitar, eliminar
ou reduzir, e controlar eficazmente os efeitos prejudiciais que as
atividades que se realizem em qualquer esfera passam acarretar
para o meio, levando na devida conta a soberania e os interesses
de todos os Estados2314.
2311 LORENZONI NETO, 2012, p. 56.
2312 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2 ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 168.
2313 NAÇÕES UNIDAS. Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional de
1945. Disponível em: < http://nacoesunidas.org/carta/ >. Acesso em: 02 fev. 2015.
2314 NAÇÕES UNIDAS (1972). Declaração da Conferência da ONU no Ambiente Humano.
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No que concerne da inserção do princípio da cooperação entre os povos
no ordenamento jurídico brasileiro, este se deu por meio da Carta Magna em
seu art.4º, inc IX, além também da Lei de Crimes Ambientais, que tem em seu
capítulo VII a premissa da cooperação internacional.
4.3. Princípio das responsabilidades comuns porem diferenciadas
O princípio das responsabilidades comuns porem diferenciadas surge
em decorrência do processo histórico de industrialização, na qual o princípio
reconhece a desigualdade econômica existente entre os países desenvolvidos
e os em desenvolvimento e como o processo de industrialização está
intrinsicamente ligado às emissões antrópicas de gases de efeito estufa foi
estabelecido que os países considerados desenvolvidos (industrializados) teriam
uma responsabilidade originária maior no fator poluição (emissões globais de
GEEs) do que os países em desenvolvimento.
Sobre a matéria o art. 3º, §1º, da Convenção – Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do clima dispõe que:
As partes devem proteger o sistema climático em benefício
das gerações presentes e futuras da humanidade com base
na equidade e em conformidade com suas responsabilidades
comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades. Em
decorrência, as Partes países desenvolvidos devem tomar a
iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos
diversos2315.

4.4. Princípio do poluidor pagador
O princípio do poluidor – pagador segundo Benjamim2316 destaca, tratase do “princípio que visa imputar ao poluidor os custos sociais da poluição por ela
causada, prevenindo, ressarcindo e reprimindo os danos ocorridos, não apenas a
bens e pessoas, mas também à própria natureza”.
Criado pela Organisation de Coopération et de Développement
Economiques e adotada em 1972, na Conferência de Estocolmo pelas Nações
Unidas, este princípio é concebido como “o ônus do poluidor de arcar com os
custos das medidas de prevenção e controle da poluição.”2317
Estocolmo, 5-16 de junho de 1972. Disponível em: <www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_
arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em 04 fev. 2015.
2315 NAÇÕES UNIDAS (1992). Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças no
Clima. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4069.html#ancora>.
Acesso em: 02 fev. 2015.
2316 BENJAMIN, Antonio Herman V. O Princípio do poluidor- pagador e a reparação do dano
ambiental. In: BENJAMIN, Antonio Herman V. (Coord.). Dano ambiental: prevenção, reparação e
repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 226-236
2317 LORENZONI NETO, 2012, p. 59.
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Este princípio, portanto, é utilizado pelos governos como medida de
controle, com o intuito de estimular a sociedade a utilizar os bens naturais escassos
de maneira racional, contribuindo assim com a redução das emissões de GEEs
por meio de tecnologias e equipamentos que visem um modo de produção mais
limpo. No entanto, sua aplicação não deve se dar de forma isolada, mas sim
por ações conjuntas objetivando à preservação do ambiente. Logo deverá ser
aplicada de forma complementar e integrada ao princípio da precaução.
4.5. Princípio da precaução e da prevenção
Este princípio tem por objetivo “a utilização racional e parcimoniosa
dos recursos naturais, o que se alcançará pela proteção dada contra um dano
aparentemente irreversível ou de difícil reparação e com a probabilidade de
ocorrer futuramente”. Visa-se portanto com este princípio minimizar ou evitar
ações nocivas ao meio ambiente.2318
Sobre sua regulamentação encontra-se disposto no art. 3º, §3º, da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do Clima, na qual
estabelece que: “As Partes devem adotar medidas de precaução para prever,
evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos
nocivos”.2319
4.6. Princípio da participação e da informação
O princípio da participação e da informação objetiva o livre acesso
à informação, à participação pública no processo decisório e à justiça. Em
especial no que concerne às questões ambientais de interesse difuso e coletivo.
Possibilitando assim, a “inclusão de ONGs, Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIPs), Institutos, entre outros2320”. Sobre este princípio ele
encontra-se disposto na Declaração do Rio-92:
Princípio 10
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar
a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos
interessados [...] bem como a oportunidade de participação
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular
a conscientização e a participação popular, colocando as
informações á disposição de todos.2321

2318
LIMIRO, 2012, p. 58.
2319
NAÇÕES UNIDAS (1992).
2320
LIMIRO, 2012, p. 60.
2321
NAÇÕES UNIDAS (RIO-92). Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Disponível
em:
<https://www.scribd.com/fullscreen/6305397?access_key=key1ligpiyhcgo3wll2mtle>. Acesso em: 02 fev. 2015.
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4.7. Princípio do desenvolvimento sustentável
Em 1972, na Declaração sobre o Ambiente Humano, referente a 1ª
Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,
foi inserido no princípio 2 uma noção inicial do que viria a ser o conceito de
desenvolvimento sustentável, na qual consta em seu texto que:
Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a
flora e a fauna e especialmente amostras representativas dos
ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício
das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa
planificação ou ordenamento.2322

No entanto o termo desenvolvimento sustentável só foi utilizado pela
primeira vez, em 1987, no relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento apresentado à Assembleia Geral da ONU.
Sendo que somente em 1992, por meio da Conferência da Organização das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Rio-92), foi que se delineou o que seria
desenvolvimento sustentável, conforme Principio 3 da Declaração:
“O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam
atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio
ambiente das gerações presentes e futuras”.2323
Em síntese o objetivo do desenvolvimento sustentável seria estabelecer
um equilíbrio entre o desenvolvimento social, crescimento econômico e
utilização racional dos recursos naturais. Ficou ainda estabelecido no art.3º, §1º,
da Convenção- Quadro das Nações Unidas
Sobre Mudança do Clima que:
As partes devem proteger o sistema climático em benefício
das gerações presentes e futuras da humanidade com base
na equidade e em conformidade com suas responsabilidades
comuns, mas diferenciadas e respectivas capacidades. Em
decorrência, as Partes países desenvolvidos devem tomar a
iniciativa no combate à mudança do clima e seus efeitos.2324

Observado, portanto, que o princípio do desenvolvimento sustentável
é um fator determinante e prioritário nas ações políticas, principalmente para
a redução dos gases do efeito estufa, destarte, fica verificada sua notória
importância no que concerne as mudanças climáticas, e de proporcionar às
presentes e futuras gerações um meio ambiente mais saudável.

2322 NAÇÕES UNIDAS (1972). Declaração da Conferência da ONU no Ambiente Humano.
Estocolmo, 5-16 de junho de 1972. Disponível em: <www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_
arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em 04 fev. 2015.
2323 NAÇÕES UNIDAS (RIO-92).
2324 NAÇÕES UNIDAS (1992). Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças no
Clima. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4069.html#ancora>.
Acesso em: 02 fev. 2015.
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5. CONCLUSÕES
5.1 Sabendo que o aquecimento global decorre de atividades antrópicas,
a comunidade internacional por meio do Protocolo de Kyoto busca acordar
mecanismos e metas para mitigar a emissão de gases causadores do efeito
estufa (GEE) e assim promover um desenvolvimento sustentável.
5.2 Pelo contexto histórico da evolução da sociedade e o rumo à qual a
mesma caminha, observa-se uma mudança fundamental no Direito Ambiental
Internacional, na qual os princípios que anteriormente eram orientadores passarão
a ser normas cogentes.
5.3 Os princípios básicos do Direito Ambiental para mitigação de GEE
são: da ubiquidade, da cooperação entre os povos, das responsabilidades
comuns porém diferenciadas, do poluidor pagador, da precaução e da prevenção,
da participação e da informação e o do desenvolvimento sustentável.
5.4 Os princípios fundamentam as ações destinadas a combater as
mudanças climáticas, estruturando as medidas que deverão ser tomadas pelos
países do Anexo-1, e até mesmo do Não Anexo-1 para a garantia do bem estar
das presentes e futuras gerações.
5.5 No atual momento da humanidade, não há como pensar em outro
modelo de desenvolvimento ideal que não seja o sustentável, na qual se apoia no
tripé econômico-financeiro, humano-social e ecológico-ambiental.
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43. POLÍTICA NACIONAL DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO E
AO CONSUMO SUSTENTÁVEIS: A GARANTIA DO DIREITO
DAS FUTURAS GERAÇÕES
MARCIA GUIMARÃES
Mestranda em Gestão de Políticas Públicas – UNIVALI.
Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível C
ROBERTA OLIVEIRA LIMA
Doutoranda em Direito e Sociologia- UFF. Mestre em Gestão de Políticas
Públicas- UNIVALI. Advogada
RICARDO STANZIOLA
Pós doutor em Direito Ambiental (Limoges – França) e Docente do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – UNIVALI

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo analisar o exagerado consumo e como
o Poder Público através de Políticas Públicas top down pode controlar ou até
mesmo diminuir o crescente consumismo por parte da população. Para tanto as
políticas públicas com viés no desenvolvimento sustentável são essenciais no
que tange preservação do meio ambiente para as gerações futuras.
Diante disto a análise do Projeto de Lei nº 3899, de 2012 que institui a Política
Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis se faz necessária,
uma vez que esta política se propõe a criar instrumentos relevantes para que os
objetivos do desenvolvimento sustentável sejam alcançados rapidamente.
O presente artigo se propõe a discutir os conceitos de políticas públicas
e sua implementação; bem como as abordagens sobre o desenvolvimento
sustentável; a relação entre consumo e consumismo e ao final fazer uma relação
com o Projeto de Lei nº 3899, de 2012.
1. BREVE ANÁLISE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
Políticas Públicas podem ser conceituadas como sendo as decisões do
Poder Público que de alguma forma podem influenciar na vida dos cidadãos.
Não é uma ação simples, pois uma política pública tem algumas fases a serem
percorridas, bem como podem ser implementadas de cima pra baixo (top down)
ou construída pela população que se beneficiará dela (bottom up).
O Dicionário de Políticas Públicas conceitua como sendo as “decisões
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que envolvem questões de ordem pública com abrangência ampla e que visam
à satisfação do interesse de uma coletividade”. As Políticas Públicas podem
ser compreendidas como estratégias de atuação pública, uma vez que a
responsabilidade de promovê-las é do Estado, mas tal encargo vem sendo cada
vez mais compartilhado com a sociedade civil por meio do desenvolvimento de
variados mecanismos de participação no processo decisório.2325
Em muitos casos a política pública construída com a população que será
afetada por ela e com a ajuda dos agentes do Estado pode e deve influenciar de
forma mais intensa o processo de planejamento desta política pública, sendo ela
justificada, primeiramente, por questões de efetividade e eficiência, já que esses
atores sabem exatamente o que acontece e o que seria melhor para alcançar os
resultados desta política.2326 Aqui temos o modelo bottom up, ou seja, é a política
construída pela população juntamente com os burocratas de rua.
No modelo top down as decisões são tomadas pelos gestores públicos
que têm certo controle do processo e decidem o que e como a política pública
será implementada2327. Este é o modelo que mais se adéqua as Políticas Públicas
vigentes em nosso Estado, ou seja, no Brasil na maioria das vezes a Política
Pública é top down.
Em resumo as Políticas Públicas têm contrapartida do Estado, sempre
para promover o bem estar da população como um todo, e que esta não se
faz sozinha, pois o Poder Público precisa dos atores privados que não possuem
vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado para que esta política
funcione para satisfação das necessidades demandadas pelos cidadãos2328.
Entretanto, não basta o Poder Público instituir uma política pública, de
cima para baixo, esta deve estar de acordo com as necessidades da população e
se possível ser desenvolvida com a participação de todos os envolvidos, uma vez
que a Política pública é a soma das atividades dos governos e esta influencia na
vida dos cidadãos.
Ocorre que as Políticas Públicas são programas de ação governamental
que são formulados com o objetivo de coordenar os meios disponíveis ao Estado
e as atividades de ordem privada, logo, estão voltadas ao atendimento das
necessidades socialmente relevantes e politicamente determinadas2329. Diante
disto torna-se inviável a participação da coletividade em muitas dessas ações e
2325 CASTRO, Carmem Lúcia Freitas de, et al. Dicionário de políticas públicas. Barbacena:
Ed UEMG, 2012, p. 390.
2326 PALUMBO, Dennis J; HARDER, Marvin A. Introduction. In: PALUMBO, Dennis J.;
HARDER, Marvin A. (Eds.). Implementing public policy. Lexington: Lexington Books, 1981.
2327 FERREIRA, P.A, ALENCAR, E, et al. Revisitando o modelo processual de análise de
políticas públicas a partir das relações entre Estado e Sociedade. Disponível em: http://goo.
gl/OawBa9. Acesso em abril de 2015.
2328 CALDAS, Ricardo Wahrendorff. Políticas Públicas: conceitos e práticas / supervisão por
Brenner Lopes e Jefferson Ney Amaral. Belo Horizonte: Sebrae/MG, p. 8-9.
2329 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo:
Saraiva, 2002.
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assim o modelo top down é o mais indicado
No caso do objeto deste estudo, qual seja: o projeto de Lei 3899/2012, que
institui a Política Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis se
dá pela via top down, uma vez que algo deve ser feito já que precisamos encontrar
formas de atender às nossas necessidades, sem comprometer a possibilidade
de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.
2. DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL À SUSTENTABILIDADE
Antes de adentrarmos no âmbito do Consumo Sustentável devemos
primeiramente abordar as nuances do Desenvolvimento sustentável ao longo do
tempo, bem como entender o que é Sustentabilidade.
Há muito tempo o homem se preocupa com os males causados pelo
desenvolvimento econômico e a escassez dos recursos naturais e diante
deste embate no ano de 1972 a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano se preocupou basicamente com este problema, tanto que
se convencionou uma carta de princípios que deverá ser usada pelas nações,
visando preservação e a melhoria do ambiente humano.
A declaração desta Conferência - conhecida como a Declaração de
Estocolmo - proclamou no seu parágrafo 6 a chegada de um momento da história
em que devemos orientar nossos atos em todo o mundo com particular atenção
às consequências que podem ter para o meio ambiente2330. Este parágrafo
demonstra a preocupação dos povos em relação ao que estava por vir caso a
população continuasse a consumir desenfreadamente, fato este que traria como
consequência o esgotamento dos recursos naturais.
Se olharmos a carta de princípios podemos perceber a preocupação com
a qualidade do ambiente para as futuras gerações. Ocorre que esta obrigação
de proteger e melhorar o meio ambiente é dever da população, conforme fica
evidenciado no princípio 1.
Princípio 1: O homem tem o direito fundamental à liberdade, à
igualdade, ao gozo de condições de vida adequadas num meio
ambiente de tal qualidade que permita levar uma vida digna
e gozar do bem-estar, e tem solene obrigação de proteger
e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e
futuras2331

No entanto esta proteção deve ser feita juntamente com a adoção de
um planejamento por parte do Estado que assegure a compatibilidade entre o
desenvolvimento e o meio ambiente humano, conforme prega o princípio 132332.
2330 ONU. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano – 1972. Disponível em: http://goo.gl/exJdcU. Acesso em março de 2015.
2331 ONU. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano – 1972. Disponível em: http://goo.gl/exJdcU. Acesso em março de 2015.
2332 Princípio 13: Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos
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Penna afirma que a busca do desenvolvimento sustentável exigirá sempre
que necessário, a intervenção dos governos nos campos social, ambiental e
econômico de modo a garantir um mínimo e qualidade de vida para todos, e
continua afirmando que
O desenvolvimento sustentável, por enquanto, é apenas um
conceito, uma formulação de objetivos, e tem sido incluído, cada
vez mais, na retórica desenvolvimentista, nos discursos dos que
pregam o crescimento econômico constante2333.

Para o autor o desenvolvimento sustentável é um novo instrumento de
propaganda para velhos e danosos modelos de desenvolvimento, por isso, corre
o risco de tornar-se uma quimera2334.
Percebe-se que até aqui há uma colisão entre o desenvolvimento
econômico e o meio ambiente, sendo o desenvolvimento sustentável uma meta
a ser desenvolvida pelos países. Somente em 1987 a Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento - Comissão Brundtland - publicou o relatório
“Nosso Futuro Comum” que apresentou o conceito de Desenvolvimento
Sustentável como sendo: aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades2335
Interessante notar que este conceito não impede o desenvolvimento
econômico, no entanto alerta para ele não comprometa as necessidades das
futuras gerações. KRANZ, afirma que o desenvolvimento sustentável envolve
muito mais coisas além da proteção ambiental, pois busca a reconciliação entre
as pressões aparentemente conflitantes do desenvolvimento econômico, da
proteção ambiental e da justiça social2336.
A declaração da ECO-92 - Cúpula da Terra - baseada também no
relatório Brundtland, foi construída tendo como foco central a necessidade
de se estabelecer diretrizes objetivando compatibilizar o desenvolvimento
com a imprescindibilidade da tutela dos bens ambientais. A relação entre
o meio ambiente e o desenvolvimento, e a necessidade imperativa para o
e melhorar assim as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado
e coordenado de planejamento de seu desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a
compatibilidade entre o desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio
ambiente humano em benefício de sua população. ONU. Declaração da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972. Disponível em: http://goo.gl/exJdcU.
Acesso em março de 2015.
2333 PENNA, Carlos Gabaglia. O estado do planeta: sociedade de consumo e degradação
ambiental. Rio de Janeiro: Record, 1999, P. 140.
2334 PENNA, Carlos Gabaglia. O estado do planeta: sociedade de consumo e degradação
ambiental. P. 140
2335 ONU. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro
Comum. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1991, p.46.
2336 KRANZ, Patrícia. Agenda 21 local. Disponível em: http://goo.gl/bzYQHR. Acesso em abril
de 2015.
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desenvolvimento sustentável foi vista e reconhecida em todo o mundo através
da Agenda 212337, na qual os governos delinearam um programa detalhado para
afastar o mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico,
direcionando para atividades que protejam e renovem os recursos ambientais,
do qual o crescimento e o desenvolvimento dependem, o que fica evidenciado
no princípio 42338.
Para o STF, o princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado
de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Para tanto
representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia
e as da ecologia, entretanto, em situações de conflito o direito à preservação do
meio ambiente, traduzido pelo bem de uso comum da generalidade das pessoas,
deve ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações.2339
Para Édis Milaré o desenvolvimento sustentável consiste na possível
e desejável conciliação de três metas indispensáveis, quais sejam: o
desenvolvimento integral, a preservação do meio ambiente e a melhoria da
qualidade de vida, ou seja, o desenvolvimento sustentável é um processo. Para
o autor melhor seria insistir na Sustentabilidade que é um atributo necessário a
ser respeitado no tratamento dos recursos ambientais, em especial dos recursos
naturais2340.
Ensina Bodnar que o conceito de sustentabilidade surgiu em 2002, na
Rio+10, realizada em Jonesburgo onde restou consagrada, além da dimensão
global, as perspectivas ecológica, social e econômica, como qualificadoras
de qualquer projeto de desenvolvimento, bem como a certeza de que sem
justiça social não é possível alcançar um meio ambiente sadio e equilibrado
na sua perspectiva ampla2341. Afirma o autor que somente a partir desta data
é que passa a ser adequado utilizar a expressão ‘sustentabilidade’, ao invés de
desenvolvimento com o qualificativo ‘sustentável’.
Isso porque a partir deste ano consolida-se a ideia de que
nenhum dos elementos (ecológico, social e econômico) deve
ser hierarquicamente superior ou compreendido como variável
2337 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Agenda 21.
Brasília: Câmara dos
Deputados, Coordenação de Publicações, 1995.
2338 Princípio 4: Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve
constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, e não pode ser considerada
isoladamente deste. ONU. Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível
em: http://goo.gl/O8fzO6. Acesso em março de 2015.
2339 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADI-MC: 3540 DF , Relator: CELSO DE MELLO, Data
de Julgamento: 01/09/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT
VOL-02219-03 PP-00528). Disponível em http://goo.gl/FmX8Ji. Acesso em março de 2015.
2340 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2007. p. 64- 70
2341 BODNAR, Zenildo. A sustentabilidade por meio do Direito e da Jurisdição. Revista
Jurídica CESUMAR – Mestrado, V. 11, n, 1, p. 325-343. jan./jun. 2011 – ISSN 1677-6402. p.329
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de segunda categoria. Todos são complementares, dependentes
e só quando implementados sinergicamente é que poderão
garantir um futuro mais promissor2342.

Diante disto os gestores públicos são responsáveis por implementarem
políticas públicas que impeçam os antigos padrões que já não se sustentam
por si só, e assim estimular novos padrões de produção e consumo, para que o
direito das futuras gerações sejam garantidos.
3. O CONSUMO EXAGERADO E A ATUAL SOCIEDADE DE CONSUMO
Segundo a literatura dominante “Consumo é alguém adquirir, aproveitar
bens, produtos, para satisfazer reais necessidades”, ou seja, o consumo se baseia
em necessidades primordiais para o homem e para a sociedade na qual vive fato
que pode variar de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade2343.
Ocorre que nos últimos tempos as pessoas estão mais preocupadas em
“ter” do que “ser”, o que encadeia no consumismo que pode ser classificado
como o ato, ou hábito, de adquirir produtos em geral supérfluos sem que haja
necessidade real, de maneira muitas vezes compulsiva2344.
Vê-se a diferença entre consumo e consumismo, neste é o ato de adquirir
produtos supérfluos, sem necessidade real, enquanto naquele está baseado nas
necessidades primordiais para sua sobrevivência, ou seja, o consumo é essencial
para a vida do ser humano.
Entretanto, vivemos em uma sociedade de consumo onde tudo (ou quase
tudo) é descartável. É a sociedade de facilidades, dos produtos industrializados,
da mídia constante influenciando na compra deste ou daquele produto, ocorre
que a cada dia surgem novas necessidades, novos produtos, novos sonhos2345.
Para Bauman a satisfação dos desejos humanos está num grau que
nenhuma sociedade do passado pode alcançar ou sonhar, mas a:
promessa de satisfação só permanece sedutora enquanto o
desejo continua insatisfeito; mais importante ainda, quando o
cliente não está “plenamente satisfeito” – ou seja, enquanto
não se acredita que os desejos que motivaram e colocaram em
movimento a busca da satisfação e estimularam experimentos
consumistas tenham sido verdadeira e totalmente realizados2346.

2342 BODNAR, Zenildo. A sustentabilidade por meio do Direito e da Jurisdição. p. 330
2343 FACCIOLLO, Marcus. Consumo E Consumismo: Diferenças, Necessidades e Reflexões.
Disponível em: http://goo.gl/YHnkpf. Acesso em março de 2015.
2344 FACCIOLLO, Marcus. Consumo E Consumismo: Diferenças, Necessidades e Reflexões.
Disponível em: http://goo.gl/YHnkpf. Acesso em março de 2015.
2345 FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O Significado da Modernidade. LEITE, José Rubens
Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros. (org.) Direito Ambiental Contemporâneo. Barueri, SP:
Manole, 2004.
2346 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 63
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Isto ocorre porque nas sociedades modernas, o grau de sucesso é medido
pelo padrão de posse e consumo de bens materiais. É comum ouvirmos: “Fulano
venceu na vida. Ele está rico”. Nas sociedades em que o dinheiro é um dos
componentes predominantes dos valores culturais, riqueza significa destaque
social, mesmo para o típico homem médio2347.
Entende FAGÚNDEZ que o universo vive em ciclos e a mudança é a grande
regra do jogo, que para se chegar da revolução industrial a atual sociedade de
consumo foi um passo, no entanto tudo está em movimento, o momento que se
vive não se repetirá e a sociedade de consumo é apenas uma passagem2348.
Hoje, vive-se numa sociedade em que a tecnologia ganha um
papel de destaque. Na sociedade capitalista há a necessidade,
para que haja a felicidade de, em cada lar, existir, pelo menos,
um televisor, um aparelho de vídeo cassete, um carro, etc. A
sociedade de consumo proporciona tudo, promete felicidade,
claro que mediante um determinado custo econômico2349.

Levadas pelas novidades tecnológicas, onde um produto comprado hoje
pode ser “velho” amanhã, as pessoas estão cada dia consumindo mais sem se
preocupar com o descarte destes produtos causando sérios danos ambientais.
Para o pesquisador LOUBET é a tecnologia avançada que leva ao consumo
desenfreado.
O avanço tecnológico faz com que a cada dia os produtos
eletrônicos tornem-se obsoletos com maior rapidez (...) toda essa
transformação de facilidades em necessidades leva ao incentivo
de consumo desenfreado, que, por sua vez, leva a necessidade
de aumento de extração de matérias primas para a produção e
também eleva a quantidade de descartes de tais bens2350.

LOUBET continua sua explanação afirmando que
um dos maiores
problemas da atualidade é justamente a geração de resíduos oriundos do
consumo em massa levado a efeito pela população e que este problema necessita
ser urgentemente enfrentado com mudanças de paradigmas. Pois, quanto mais
irresponsavelmente esta sociedade consumir, maior será a agressão ao meio
ambiente em toda a cadeia produtiva, desde a retirada das matérias primas para
gerar o bem de consumo, até o descarte do mesmo após ser consumido2351.

2347 PENNA, Carlos Gabaglia. O estado do planeta: sociedade de consumo e degradação
ambiental, p. 42-43.
2348 FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O Significado da Modernidade. LEITE, José Rubens
Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros. (org.) Direito Ambiental Contemporâneo. Barueri, SP:
Manole, 2004, p. 217-218.
2349 FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O Significado da Modernidade, p. 218.
2350 LOUBET, Luciano Furtado. Contornos Jurídicos da Responsabilidade Pós-Consumo.
In: FREITAS, Vladimir Passos de. (Coord.) Direito Ambiental em Evolução. Juruá Editora: Curitiba,
2008, p. 246.
2351 LOUBET, Luciano Furtado. Contornos Jurídicos da Responsabilidade Pós-Consumo,
p.245- 246.
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Ocorre que a maior parte da população não se deu conta de que esta
agressão ao meio ambiente trará sérias consequências no futuro. Tem-se aqui um
grande problema: a falta de consciência da população e a crescente promoção do
consumo por parte do gestor público para alavancar a economia do país.
De forma equivocada, no que diz respeito aos pilares da sustentabilidade,
as políticas econômicas e sociais dos países, em geral, direcionam-se para
a promoção do aumento do consumo. Tais políticas favorecem a febre do
consumismo, gerando uma dependência crescente de bens materiais, mas
comumente mostrando-se ineficazes em promover a democratização do
progresso material. Penna ressalta que
Governantes e economistas em geral aplaudem o aumento do
consumo como um indicador da vitalidade de suas economias
e da pujança de seus povos; priorizam a ampliação da produção
de bens de consumo, sob o argumento da necessidade de se
aumentar o Produto Nacional Bruto, em detrimento de uma
política voltada para o verdadeiro bem estar social2352.

No entanto, deve-se aliar o consumo com o desenvolvimento sustentável
e para tanto o Poder Público precisa ir ao encontro das necessidades básicas
da população. Não basta só aumentar o consumo com a intenção de melhorar
a economia, tem que implementar maneiras de preservar o meio ambiente, e a
possível Política Nacional de Estimulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis
talvez seja uma solução, já que os recursos naturais para a produção de bens de
consumo estão escassos.
3.1 POLÍTICA NACIONAL DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO E AO CONSUMO
SUSTENTÁVEIS2353.
O referido Projeto de lei é de responsabilidade da Dep. Federal Jandira
Feghali e foi apresentado em 22/05/2012 com o intuito incentivar da adoção de
práticas de consumo e produção ecológica e economicamente sustentáveis. O
que chama atenção Projeto de Lei nº 3899, de 2012 é que passados quase 03
(três) anos foi criada no dia 31/03/2015 uma Comissão Especial com 26 membros
destinada a proferir parecer ao Projeto.
É pertinente salientar que a referida Política Pública se propõe a observar o
que já foi garantido nos seguintes ordenamentos, quais sejam: Política Nacional
do Meio Ambiente; a Política Nacional de Educação Ambiental; a Política Nacional
de Recursos Hídricos; a Política Nacional sobre Mudança do Clima e a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Em termos de justificativa do projeto a deputada justifica a viabilidade do
2352 PENNA, Carlos Gabaglia. O estado do planeta: sociedade de consumo e degradação
ambiental, p. 49
2353 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei 3899/2012. Disponível em: http://goo.gl/
twFSR8. Acesso em abril de 2015.
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projeto nos seguintes termos:
Discutem-se, há alguns anos, os efeitos perversos do modelo
de crescimento econômico da sociedade moderna e formas
para compatibilizar a necessidade de uso dos recursos naturais
com o equilíbrio ambiental, de forma economicamente viável
e socialmente justa. Também está incluída nessa discussão os
direitos das gerações futuras quanto ao uso de tais recursos,
ou seja, devemos encontrar formas de atender às nossas
necessidades, sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras atenderem às suas próprias necessidades. (...) A Política
Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis
que ora propomos não apenas complementa o esforço do Poder
Executivo, mas também cria instrumentos relevantes para que
os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam alcançados
rapidamente.

A priori o referido projeto de lei está bem fundamentado e traz grandes
avanços no que tange aos princípios, diretrizes e instrumentos, sendo um
instrumento fundamental a criação de um Selo de Produção e Consumo
Sustentáveis, com o objetivo de estimular práticas de produção e consumo
sustentáveis e desestimular o consumo de bens e serviços que não atendam
aos princípios da sustentabilidade ambiental e da equidade social.
No que se refere aos conceitos básicos, traz um rol de termos importantes
para o entendimento da população. Para o referido projeto de Lei o consumo
sustentável é conceituado como sendo:
O uso de bens e serviços que atendam às necessidades básicas,
proporcionando melhor qualidade de vida, com o menor uso
possível de recursos naturais e materiais tóxicos e a menor
geração possível de resíduos e emissão de poluentes durante
todo o ciclo de vida do produto ou do serviço, de modo a não
colocar em risco as necessidades das futuras gerações.

Em relação à produção sustentável está pode ser considerada “a
incorporação, ao longo de todo o ciclo de vida, de bens e serviços das melhores
alternativas possíveis para minimizar impactos ambientais e sociais.”
Percebe-se que o consumo sustentável está longe do consumismo.
Aquele visa simplesmente atender as necessidades básicas, enquanto que o
consumismo se dá pelo ato de adquirir produtos supérfluos, sem necessidade
real. O mesmo ocorre com a produção, que no sistema comum pouco se importa
em buscar alternativas para minimizar os impactos ambientais e sociais.
No entanto,
os padrões atuais de desenvolvimento apresentam sérios riscos
para o ecossistema global. (...) O desejo insaciável de ter cada vez
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mais conforto material por parte dos economicamente afluentes
conduz, também, a graves tensões sobre o meio ambiente2354.

Diante do atual contexto, algo deve ser feito em relação à promoção do
consumo sustentável, enquanto instrumento para transformação do paradigma
de desenvolvimento, já que um dos princípios para uma vida sustentável é
modificar as atitudes e práticas pessoais. Se não fazemos de forma voluntária
que seja “de cima para baixo”.
Esta Política Pública caso seja implementada será num modelo top down,
uma vez que não foi discutida com a população e é de proposição do Poder
Público, ou seja, a Dep. Federal Jandira Feghali analisando o desenrolar do
consumismo atual, bem como a escassez dos recursos naturais procura instituir
uma política “de cima para baixo” para conter os avanços do atual modelo de
consumo.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1. Em se tratando de políticas públicas que visa à proteção do meio ambiente
para as futuras gerações estas devem ser implementadas de forma top down,
uma vez que se torna inviável a participação da coletividade.
4.2. A falta de consciência por parte da população no que tange ao consumo
exagerado tem preocupado o Poder Público, tanto é que estão criando normativas
para promover o desenvolvimento sustentável em sua integralidade.
4.3. O Poder Público é responsável por implementar Políticas Públicas que
impeçam os antigos padrões de consumo, bem como estimular novos padrões de
produção e consumo, para que o direito das futuras gerações sejam garantidos.
4.4. O projeto de Lei apresentado é indispensável no que tange a estimular práticas
de produção e consumo sustentáveis, bem como desestimular o consumo de
bens e serviços que não atendam aos princípios da sustentabilidade ambiental e
da equidade social.

2354
PARIKH, Jyoti et al. Padrões de Consumo: A força propulsora do esgotamento ambiental.
MAY, Peter Herman; MOTTA, Ronaldo Serôa (org.) Valorando a Natureza: Análise Econômica para
o desenvolvimento Sustentável. Editora Campus: Rio de Janeiro, 1994, p. 1.
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44. LEGISLAÇÃO DO DIREITO DOS DESASTRES
NO ESTADO DE SANTA CATARINA E AS CIDADES
RESILIENTES
MARIANA CAROLINE SCHOLZ
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC, bolsista CNPq,
membro do grupo de pesquisa EMAE/UFSC

1. INTRODUÇÃO
O Direito dos Desastres é um ramo relativamente novo, que se modifica
pelo próprio desenvolvimento da sociedade. O tema abordado por esta área
é extremamente relevante uma vez que interliga diversos elementos sociais,
políticos, jurídicos e ambientais em uma gestão de risco.
Uma analise da evolução da legislação do Direito dos Desastres no cenário
brasiLeiro, em especial no estado de Santa Catarina, possibilita um levantamento
dos principais tópicos abordados do tema pelo campo jurídico e possibilita
observar o cenário dos desastres na construção de cidades sustentáveis.
Nesse sentido, o objetivo geral desse artigo é compreender, através da
legislação federal e estadual de Santa Catarina, o desenvolvimento do Direito
dos Desastres e as medidas adotadas pela área jurídica para gestão de risco até
fulminar no surgimento da campanha de cidades resilientes e sua importância.
Trata-se de uma pesquisa que se caracteriza como um estudo bibliográfico e
documental, de abordagem qualitativa para a construção do tema.
O artigo aborda, para o alcance do objetivo geral, primeiramente, a
construção e conceitos de Desastre e Direito dos Desastres. Posteriormente,
é feito um levantamento histórico da legislação brasileira sobre o tema. Em
seguida, se realiza a analise da legislação do estado de Santa Catarina de Direito
sobre desastres.
E, por fim, se explica a campanha das cidades resilientes e sua aplicação
no estado de Santa Catarina, como um novo instrumento político e jurídico do
Direito dos desastres, de cunho internacional e nacional, caracterizado pela
capacidade das cidades de prevenir e se recuperar dos desastres com práticas
de desenvolvimento sustentável, diminuição de vulnerabilidades e redução de
riscos.
2. O DIREITO DOS DESASTRES
O direito dos desastres é uma área que evolui e muda de acordo com a
evolução da própria sociedade, o próprio conceito de desastre ganha diversos
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sentidos com o passar dos anos. Com isso em mente é preciso compreender
duas coisas, primeiro o que é desastre e segundo, o que é direito dos desastres.
Para o especialista em direito dos desastres Délton2355, o que marca
um sentido de desastre moderno é o terremoto de Lisboa de 1755, em que
os intelectuais e a população passaram a ver atos humanos como agentes dos
desastres o que resultou em demandas para o governo para regular a situação,
fugindo do paradigma antigo do desastre como um ato incontrolável ou divino.
O desastre pode ser entendido como evento que supera a capacidade
local ou regional de prestar resposta ao evento2356 ou ainda a soma de evento mais
vulnerabilidades2357, na qual seu impacto e magnitude criam uma relação com o
tipo de evento, seja ele climatológico, industrial ou causas hibridas combinado
com a situação e grau de vulnerabilidade da localidade atingida, vulnerabilidade
social e ecológica.
O sentido de um desastre para Délton encontra relação entre os elementos
“(i) causas e (ii) consequências altamente específicas e complexas, convergindo
para a descrição de fenômenos socioambientais de grande apelo midiático e
irradiação policontextual (econômica, política, jurídica, ambiental) capazes de
comprometer a (iii) estabilidade do sistema social” 2358.
Então, um desastre pode ser considerado como evento lesivo responsável
pelas perdas de vidas humanas e propriedades, além do comprometimento dos
recursos naturais e seus sistemas ecossistêmicos que exigem estruturação
política, social e jurídica2359. Inclusive, pode-se afirmar que os desastres fazem
parte de uma segunda geração de problemas ambientais complexos2360 que
apontam para a necessidade de uma reformulação dos pilares estruturais do
Estado de Direito.
Definido desastre, parte-se em busca da compreensão do Direito dos
Desastres. Após terremoto de Lisboa de 1755, o próprio Direito se inseriu como
área de regulamentação2361, ou seja, expandiu seu âmbito jurisdicional, pois se a
catástrofe não é mais vista como algo absolutamente além do poder de controle
do Direito, se torna um desafio para ele, um desafio que exige respostas jurídicas.
Portanto, para Délton2362 “[...] o direito dos desastres é a resposta do sistema
2355 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p.16.
2356 CARVALHO, Délton Winter de. As mudanças climáticas e a formação do direito dos
desastres. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 18, n. 3, p. 397-415, set/dez 2013. Disponível em:
<http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/5130/2690>. Acesso em: 20 jan.
2015. p. 403.
2357 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 17.
2358 Ibid, p. 25.
2359 Ibid, p. 28.
2360 Ibid, p. 100.
2361 CARVALHO, op. cit. p. 406.
2362 CARVALHO; DAMACENA, op. cit. p. 17.
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jurídico a essa espécie de complexidade social.”, na qual o direito também é
alterado no processo evolutivo da sociedade e deve normatizar um processo de
estabilização dinâmica dos desastres.
O Direito dos Desastres é uma área relativamente nova, que exige uma
estruturação diferente das demais matérias, pois requer uma integração entre
política e direito, a criação de instrumentos de gestão de risco e redução de
vulnerabilidades, assim como a propagação de uma cultura e racionalidade eficaz
e preventiva2363.
Falar em desastre é abordar os fatores de ampliação dos riscos e custos
dos desastres na sociedade contemporânea. Tais fatores se resumem em:
condições econômicas modernas, crescimento populacional, decisões acerca da
ocupação do solo, infraestrutura verde e construída e mudanças climáticas. Sem
dúvida, é fundamental o entendimento que a infraestrutura natural é essencial
para a prevenção de desastres e manutenção do ecossistema e qualidade de
vida.
De acordo com Delon2364, o direito dos desastres atual possui algumas
características principais, como multidisciplinariedade, gestão de risco e lei
reguladora. Pensar na regulamentação do direito para os desastres é se pensar
no papel de gerencia e manutenção da estabilidade e normatividade antes e após
um fato, ou seja, gestão de risco nas diversas fases de um desastre, começando
com medidas preventivas além de medidas emergenciais de socorro e mitigação
de efeitos2365.
Portanto, o Direito dos Desastres é constituído uma integração entre os
diversos estágios e estratégias que envolvem a descrição e a análise de um evento
desta natureza (prevenção e mitigação; resposta de emergência; compensação;
reconstrução) 2366, para englobar todas as fases que envolvem um desastre com
todos os agentes da sociedade e adotar medidas de antecipação e resposta de
risco.
Conclui-se que a estrutura base, publica e privada, para o enfrentamento
dos riscos de desastres é formada pela tríade: (i) circulo de gestão de risco,
(ii) prevenção lato sensu (prevenção e precaução) e (iii) integração das políticas
de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente,
mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura,
educação, ciência e tecnologia e demais políticas setoriais, tendo em vista a

2363 Ibid, p. 18.
2364 Ibid, p. 33.
2365 CARVALHO, Délton Winter de. As mudanças climáticas e a formação do direito dos
desastres. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 18, n. 3, p. 397-415, set/dez 2013. Disponível em:
<http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/5130/2690>. Acesso em: 20 jan.
2015. p. 407-409.
2366 Carvalho, Délton Winter de. Damacena, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 13.
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promoção do desenvolvimento sustentável2367.
Também é essencial a compreensão de vulnerabilidade e resiliência
no direito dos desastres. Pois apesar de considerados sinônimos, eles têm
conceitos diferentes, a vulnerabilidade é a condição de fragilidade e elemento
configurador do desastre e a resiliência é o um fator transversal relacionado
ao poder de reconstrução de uma comunidade local ou sistema destruído, em
suma significa “capacidade de um sistema acomodar condições variáveis e
inesperadas sem falha catastrófica, ou a capacidade de absorver choques sem
maiores distúrbios.” 2368.
Resiliência entende-se como a capacidade que um sistema apresenta de
tolerar perturbações sem alterar suas estruturas e identidades básicas retornando
ao status quo anterior ou ainda capacidade, em condições críticas, informar
e continuar funcionando ainda que um determinado elemento não esteja em
plenas condições, ou um recurso se torne escasso ou um determinado tomador
de decisão não esteja disponível2369.
Por fim, o Estado, comprometido com um meio ambiente saudável,
deve buscar uma postura integrada da matéria ambiental, política e do direito,
incorporando a temática de desastres para um plano centrado de atualização
e aperfeiçoamento das facetas de prevenção, assistência e recuperação.
Logicamente cada vez mais direcionada para prevenção e gestão de riscos pela
redução das vulnerabilidade sociais, econômicas e ambientais2370.
3. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
A legislação brasileira historicamente aborda assuntos envolvendo
desastres, mesmo que de maneira tímida, desde a época de império, em que
“A primeira Constituição do Império do Brasil, datada de 24 de março de 1824,
em seu artigo 179, fala em garantir os socorros públicos;” 2371 e “a primeira
Constituição da República, de 24 de fevereiro de 1891, em seu artigo 5º, diz que
“[...] incumbe à União prestar socorros ao Estado que, em caso de calamidade
pública, os solicitar [...]” 2372.
As constituições posteriores abordam diversos temas típicos de matéria
tratada pelo Direito dos Desastres, como socorro público, calamidade pública,
efeitos da seca e perigos iminentes. Mas apesar de algumas previsões legais,

2367
Ibid, p. 100.
2368
Ibid, p. 59.
2369
Ibid, p. 59.
2370
Ibid, p. 98.
2371
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Centro Universitário de Pesquisa e
Estudos sobre Desastres. Capacitação básica em Defesa Civil. Florianópolis: CAD UFSC, 2012.
p. 11.
2372
Ibid., p. 11.
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nunca houve nenhum órgão sobre para controle de desastres até 19422373.
Apesar do próprio Ministério da Integração2374 destacar como o primeiro
órgão do ligado ao tema a criação da Diretoria Nacional do Serviço de Defesa
Passiva Antiaérea. Diretoria subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, criada na época da 2º guerra mundial pelo Decreto-Lei nº 4.716, de 21
de setembro de 1942. Esse órgão dava mais foco a proteção de civis pela guerra,
tanto que foi alterado pelo Decreto-Lei n. 5.861, de 30 de setembro de 1943 para
se chamar Diretoria Nacional do Serviço de Defesa Civil. Inclusive após o termino
da Guerra, a diretoria e o serviço foram desativados.
Os problemas civis gerados especificamente por desastres ambientais
ganham destaque em 1960, a partir de quando o Brasil adota diversos atos
assistencialistas. O primeiro a ser ressaltado é a criação da Lei nº 3.7422375
para o ressarcimento dos prejuízos causados pela seca no nordeste, prevendo
a cooperação de órgãos federais para evitar prejuízos e disponibilizar auxilio
financeiro para as regiões e populações atingidas.
Outros desastres, como enchentes e deslizamentos em 1966 na região
sudeste, dão origem a dois documentos interessantes, o Decreto nº 59.124/1966
que cria o salário mínimo regional para pagar os trabalhos de assistência ao povo
vítima e o Decreto Estadual nº 1.373/1966 do Estado de Guanabara, atual cidade
do Rio de Janeiro, que organizou a Comissão Central de Defesa Civil do Estado,
fruto da criação de coordenadorias regionais de defesa civil e um plano diretor de
defesa civil estadual2376.
Em seguida, mais precisamente em fevereiro de 1967 é publicado o
Decreto nº 2002377, que organiza uma reforma administrativa e cria o Ministério
do Interior para gerir as situações de calamidade pública. Decreto que dá origem
ao Decreto nº 64.568/1969, que cria o grupo de trabalho cujo objetivo é fazer
um plano de defesa permanente contra calamidades, e posteriormente ao
Decreto-Lei nº 950/1969 que institui o Fundo Especial para Calamidades Públicas
(FUNCAP), logo em seguida regulamentado pelo Decreto nº 66.204/1970.
Nos anos 702378 que se consolidada a organização da defesa civil brasileira.
O Decreto nº 67.347/1970 cria o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades
Públicas (GEACAP), com pessoas especializadas em desastres. Esse órgão foi
alterado em 13 de dezembro de 1979 pelo Decreto nº 83.839 para ser subordinado
ao Ministério do Interior, então intitulado de Secretaria Especial de Defesa
Civil (SEDEC). Essa Secretaria centralizou as ações de apoio, coordenação e
assistência para prevenção e recuperação dos desastres, nessa lei que aparece
2373
Ibid, p. 12.
2374
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Histórico da Defesa Civil. Disponível em:
< http://www.integracao.gov.br/historico-sedec>. Acesso em: 10 jan. 2015.
2375
UNIVERSIDADE, op. cit., p. 12.
2376
BRASIL, 2015, loc. cit.
2377
UNIVERSIDADE, 2012, loc. cit.
2378
UNIVERSIDADE, op. cit., p. 13.
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a primeira vez o termo medida preventiva.
Então, em 5 de outubro de 19882379, entra em vigor a nova Constituição
Brasileira, que aborda no seu texto legal considerações de desastres, especialmente
o artigo 21º ao prever “[...] planejar e promover a defesa permanente contra
as calamidades públicas, especialmente a seca e as inundações;”, e também
no artigo 22º “[...] que compete privativamente à União legislar sobre defesa
territorial, aeroespacial, marítima, defesa civil e mobilização nacional;” e o artigo
148º paragrafo 3º que determina a abertura de crédito especial para despesas
imprevisíveis e urgentes como calamidade pública.
Em 1988, o Decreto nº 97.274 cria e regulamenta a organização do Sistema
Nacional de Defesa Civil (SINDEC), que representa uma gerencia estratégica de
redução de desastres, que determina os requisitos para reconhecimento de
estado de calamidade pública e situação de emergência.
E em 1989 o Brasil participa da assembleia geral da ONU que aprova a
Resolução 44/236, na qual estabelece o ano de 1990 como início da Década
Internacional para Redução dos Desastres Naturais (DIRDN), uma campanha
internacional para redução de riscos de desastres que deu origem ao plano
nacional de redução de desastres conhecido como Política Nacional de Defesa
Civil - PNDC estruturada em quatro pilares: prevenção, preparação, resposta e
reconstrução2380.
De 1990 até 19992381 a Secretaria de Defesa Civil tem diversas alterações
de sua subordinação, antes do Ministério do Interior, em 1990 é repassada ao
Ministério de Ação Social, depois ao Ministério da Integração Regional (1992). Em
1993 é reorganizado o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) pelo Decreto
nº 895, e reformula o Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC). Então em
1995 se extingue o Ministério da Integração Regional e se cria a Secretaria
Especial de Políticas Regionais com as atribuições de Defesa Civil, subordinada
ao Ministério do Planejamento e Orçamento (Medida Provisória nº 813/1995). Em
seguida, em 1996, se aprova a estrutura regimental do Departamento de Defesa
Civil, subordinado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Por último veio a
Medida Provisória nº 1.911-8/1999 que criou o Ministério da Integração Nacional
e definiu Defesa Civil como de sua competência.
Ainda nos anos 90 entra em vigor o Decreto nº 1.080/19942382 que
regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP) e dá outras
2379 BRASIL, Constituição Federal (1988). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 31 jan. 2015.
2380 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Histórico da Defesa Civil. Disponível em:
< http://www.integracao.gov.br/historico-sedec>. Acesso em: 10 jan. 2015.
2381 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Centro Universitário de Pesquisa e
Estudos sobre Desastres. Capacitação básica em Defesa Civil. Florianópolis: CAD UFSC, 2012.
p. 14.
2382 GOVERNO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Defesa Civil. Legislação
Federal. Disponível em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/banco-de-precos/cat_
view/16-documentos-diversos/3-legislacao/2-federal.html>. Acesso em 11 jan. 2015.
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providências. Assim como a Resolução Nº 3/1999 que dispõe sobre as regras
para o Manual para a Decretação de Situação de Emergência ou de Estado de
Calamidade Pública. Após é aprovada a Diretriz Ministerial nº 04/2001 dispõe
sobre o emprego e participação das Forças Armadas nas atividades relacionadas
com a Defesa Civil.
Continuando, em 20042383, o Decreto n. 4.980 de 4 de fevereiro, reorganizou
novamente o SINDEC e alterou procedimentos para o reconhecimento de
situação de emergência e estado de calamidade pública, além de regulamentar o
FUNCAP. E a Lei nº 10.954/2004 instituiu no Programa de Resposta aos Desastres,
o Auxílio Emergencial Financeiro para atendimento às populações atingidas por
desastres. A seguir, o Decreto nº 5.376/2005 atualizou a estrutura e organização
para o SINDEC e o CONDEC e o Decreto s/n de 27.09.2005 institui a Semana
Nacional de Redução de Desastres2384.
No ano de 2008, uma portaria do Ministério de Integração, de nº 912A2385 condicionou a transferência de recursos federais destinados às ações de
defesa civil à comprovação da existência e o funcionamento do órgão municipal
de defesa civil, Coordenadorias Municipais de Defesa Civil ou correspondente,
um requisito de integração e descentralização de desastres na política nacional.
E somente em 2009, que foi convocada a relevante I Conferência Nacional
de Defesa Civil e Assistência Humanitária2386 realizada na cidade de Brasília/DF, de
23 a 25 de março de 2010. Convocada pelo Decreto s/n de 27.10.2009 a conferencia
tratou do tema Defesa Civil com mais de 1.179 municípios, apresentando 1.495
delegados habilitados para a etapa Nacional, que aprovaram 104 diretrizes para
reformular o sistema de defesa civil no país.
Fruto da conferência foi editada a Medida Provisória nº 494/20102387,
consolidada em Lei nº 12.340/2010, que dispõe sobre o SINDEC, sobre o FUNCAP
discorre sobre transferência de recursos para ações de socorro, assistência
às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas
atingidas por desastres.
Em seguida o Decreto nº 7.257/20102388, regulamentou a Medida Provisória
nº 494/2010 revogando os Decretos nº 5.376/2005 e nº 6.663/2006 especialmente
para alterar o SINDEC, regulamentar melhor o reconhecimento de situação de
2383 UNIVERSIDADE, 2012, loc. cit.
2384 Ibid, p. 15.
2385 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Portaria nº 912-A, de 29 de maio de
2008.
Disponível
em:
<http://www.defesacivil.se.gov.br/modules/wfdownloads/visit.
php?cid=1&lid=3>. Acesso em: 15 jan. 2015.
2386 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Centro Universitário de Pesquisa e
Estudos sobre Desastres. Capacitação básica em Defesa Civil. Florianópolis: CAD UFSC, 2012.
p. 15.
2387 Ibid, p. 15.
2388 BRASIL. Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm>. Acesso em: 15 jan. 2015.
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emergência e estado de calamidade pública, as regras de transferências de
fundos e recursos para desastres. Esse Decreto foi alterado pelo Decreto nº
7.505/2011, que criou o Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC), com a
intenção de agilizar o processo de liberação de recursos.
Finalmente, a Lei nº 12.608/20122389 instituiu a Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil (PNPDEC), alterando o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC)
para Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o CONDEC para
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), o que criou o sistema
de informações e monitoramento de desastres.
Essa lei regula a competência da União, estados e municípios na forma
isolada e em conjunto e altera diversas Leis citadas anteriormente. Com uma
preocupação em prevenção, socorro, assistência e recuperação, o artigo 18º da
lei posiciona os agentes políticos e públicos do Estado como agentes de proteção
e defesa civil ensejando responsabilidade2390.
Para Délton2391, a Política Nacional instituída pela Lei avança em diversos
aspectos, principalmente nas diretrizes que determinam uma abordagem
sistêmica das ações de “prevenção, mitigação, preparação e resposta e
recuperação”, assim como toda a legislação é norteada pelas diretrizes de
redução de ricos de desastres a partir de uma gestão integrada do território, dos
recursos naturais e do planejamento das políticas publicas.
Estipula-se enfim, uma política integrada entre todos os entes estatais,
que devem articular, segundo o artigo 3º parágrafo único, os movimentos de
“ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente,
mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura,
educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista
a promoção do desenvolvimento sustentável” 2392 juntamente com a sociedade
civil e entidades privadas.
A referida lei ressalta como diretrizes, conforme artigo 4º inciso I ao VI2393,
além da atuação articulada: uma abordagem sistêmica das ações; a prioridade
às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres, adoção da bacia
hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de desastres
relacionados a corpos d’água; planejamento com base em pesquisas e estudos
sobre áreas de risco e incidência de desastres no território nacional; participação
da sociedade civil.
São arrolados como objetivos da Política Nacional, no artigo 5º, desde a
2389
BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de Abril de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso em: 15 jan. 2015.
2390
Ibid.
2391
Carvalho, Délton Winter de. Damacena, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 68.
2392
BRASIL, 2012, loc. cit.
2393
BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de Abril de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso em: 15 Jan. 2015.
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redução de riscos de desastres até as ações de socorro e assistência, assim
como recuperação das áreas afetadas. Também é previsto, incorporar a redução
dos riscos de desastres com outras ações de proteção e planejamento, assim
como estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos
sustentáveis das cidades. Como parte integrante de uma cidade resiliente é
previsto o objetivo de identificação, avaliação e monitoração de ameaças e eventos
potenciais de desastres. Por último os objetivos ainda abordam a conservação e
proteção da vegetação nativa e recursos hídricos, combate a ocupação de áreas
ambientalmente vulneráveis e repassar informações aos órgãos superiores2394.
A lei ainda prevê um cadastro nacional dos municípios para a gerência
de informações de áreas suscetíveis a desastre, e altera o Estatuto da Cidade
ao prever novos requisitos no plano diretor do município, para Délton2395 esses
requisitos novos passam a obrigar a existência de um plano diretor nas cidades
incluídas no cadastro nacional de municípios em áreas de riscos.
Por fim, um dos últimos documentos oficiais quanto a desastres publicado
é a Instrução Normativa GM/MI n. 1, de 24 de agosto de 20122396, que estabelece
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou
estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, e
para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas. A
instrução recria os formulários para desastres e os difere de acordo com o caso,
onde se tem: o Formulário de Informações do Desastre (FIDE); a Declaração
Municipal de Atuação Emergencial (DMATE); e a Declaração Estadual de Atuação
Emergencial (DEATE).
De acordo com a instrução para melhorar o fluxo de informação e
disponibilidade de dados os formulários serão inseridos no Sistema Integrado de
Informações sobre Desastres (S2ID), onde sistema permite criar um banco de
dados com todos os documentos do processo de solicitação e reconhecimento
do estado de emergência ou calamidade pública e o próprio sistema conta com
áreas para avaliação da situação e transferência de recursos.
Então, por último, a Lei nº 12.983 de 01 de junho de 20142397 altera a Lei
no 12.340/2010, para dispor 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 e de resposta e recuperação em áreas
atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas,
Proteção e Defesa Civil.
2394
Ibid.
2395
Carvalho, Délton Winter de. Damacena, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 93.
2396
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Centro Universitário de Pesquisa e
Estudos sobre Desastres. Capacitação básica em Defesa Civil. Florianópolis: CAD UFSC, 2012.
p. 18.
2397
BRASIL. Lei nº 12.983, de 01 de Junho de 2014. Disponível em: <http://www2.camara.
leg.br/legin/fed/Lei/2014/Lei-12983-2-junho-2014-778847-norma-pl.html>. Acesso em: 15 jan.
2015.
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4 LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE SANTA CATARINA
No Estado de Santa Catarina, a legislação para desastres começou a
ser formulada pouco depois da legislação nacional, esse tópico irá fazer um
levantamento das leis e suas previsões.
A Defesa Civil estadual foi criada pela Lei nº 4.841 em 18 de maio de
1973 , com a criação do Departamento Estadual de Defesa Civil (DEDC) com
vinculo ao gabinete da Casa Civil e respondia diretamente ao governador do
Estado. Essa Lei delegava ao departamento de defesa civil as ações de segurança
a vida e planejamento em situações de emergência.
2398

Posteriormente, em 1990, foi publicada a Lei nº 8.0992399, que criou o
Fundo Estadual de Defesa Civil (FUNDEC), de modo a existir verba disponível e
planejada para gerir qualquer situação de emergência no Estado, especialmente
socorro e restabelecimento dos serviços essenciais após a homologação de
Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.
Em 1998 se levantou a preocupação com produtos perigosos no estado,
motivo pelo qual, é editado em 20 de maio, o Decreto nº 2.8942400 para criar o
Programa Estadual de Controle do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
O artigo 2º esclarece os objetivos da Lei, que de maneira interessante já dispõe
sobre a necessidade de prevenção, fiscalização e atendimento rápido e eficaz de
emergências, assim como cria um centro de controle de emergências para tais
medidas. O inciso III do artigo 2º ainda ressalta a necessidade de colaboração
com os estados membros do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul
para o transporte de cargas perigosas.
Mas foi só em 1998 que houve um grande avanço na legislação estadual,
onde a Lei nº 10.925 de 22 de setembro de 19982401 formula um Sistema Estadual
de Defesa Civil (SIEDC) e reformula as disposições sobre o FUNDEC. Essa Lei foi
editada para o estado se adequar à legislação federal.
Assim o SIEDC, pelo artigo 1º, composto “por órgãos e entidades da
administração pública estadual e dos municípios, por entidades privadas e
pela comunidade, sob coordenação do órgão central de defesa civil” 2402. Mais
precisamente, a estrutura do sistema se resume, segundo o artigo 4º, em: Órgão
superior: Conselho Estadual de Defesa Civil (CEDEC); Órgão central: Diretoria
2398 ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 4.841, de 18 de maio de 1973. Disponível em:
<http://200.192.66.20/alesc/docs/1973/4841_1973_Lei.doc> Acesso em: 20 jan. 2015.
2399
ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 8.099, de 1 de outubro de 1990. Disponível em:
<http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/Leis/1990/Lei_90_8099.htm> Acesso em: 20 jan. 2015.
2400
ESTADO DE SANTA CATARINA. Decreto nº 2.894, de 20 de maio de 1998. Disponível
em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/banco-de-precos/doc_view/3-Decreto-n-2-894.
html. > Acesso em: 20 jan. 2015.
2401 ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 10.925, de 22 de setembro de 1998. Disponível
em: <http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/Leis/1998/Lei_98_10925.htm> Acesso em: 20 jan. 2015.
2402
Ibid.
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Estadual de Defesa Civil (DEDC); Órgãos regionais: Coordenadorias Regionais de
Defesa Civil (COREDEC); Órgãos municipais: Comissões Municipais de Defesa
Civil (COMDEC) e; Órgãos de apoio: Grupos Integrados de Ações Coordenadas
(GRAC).
Como objetivos do Sistema estão “Art. 2º São objetivos do SIEDC:
I – planejar e promover a defesa permanente contra desastres; II – prevenir
ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas por desastres e
recuperar áreas por eles deterioradas.” 2403. Portanto, em 1998 já se observa na
lei estadual medidas preventivas e assistenciais em relação a desastres.
Essa Lei, ainda define, no cenário estadual, conceitos de defesa civil,
desastre, situação de emergência e estado de calamidade pública. Assim,
segundo o artigo 3º, inciso I defesa civil é conceituada como “o conjunto de
ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar
ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a
normalidade social.” 2404.
Desastre, no mesmo artigo anterior, inciso II, como “[...] o resultado de
eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema,
causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos e sociais” 2405.
Situação de emergência como “o reconhecimento pelo Poder Público
de situação anormal por fatores adversos, cujo desastre tenha causado danos
superáveis pela comunidade afetada.”. E estado de calamidade pública como “o
reconhecimento pelo Poder Público de situação anormal, provocada por fatores
adversos, cujo desastre tenha causado sérios danos a comunidade afetada,
inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.”, artigo 3º, inciso III e IV
respectivamente2406.
A Lei define a competência do CEDEC, órgão superior, que pelo artigo 5º
é mais responsável por aprovar e recomendar normas, procedimentos, políticas
e diretrizes de defesa civil aos órgãos inferiores, deliberar sobre cooperação
e planos internacionais, assim como aprovar os critérios para a declaração e
homologação de situação de emergência ou estado de calamidade pública e
critérios para aprovação de obras e serviços.
À DEDC competem ações mais materiais, segundo o artigo 6º, de coordenar,
supervisionar e implementar as ações de defesa civil, promover capacitação
e distribuição de suprimentos. Ainda podem propor situação de emergência
ou estado de calamidade pública (inciso V) pelos critérios estabelecidos pelo

2403 Ibid.
2404 ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 10.925, de 22 de setembro de 1998. Disponível
em: <http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/Leis/1998/Lei_98_10925.htm> Acesso em: 20 jan. 2015.
2405 Ibid.
2406 Ibid.
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Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC e Conselho Estadual de Defesa
Civil – CEDEC.
Essa Lei autoriza, pelo artigo 7º, ao chefe do poder executivo a criação
e instalação das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDEC) em
municípios localizados em pontos estratégicos do território catarinense para
atuar e requisitar apoio dos órgãos superiores nas ações de defesa civil.
Às Comissões Municipais de Defesa Civil (COMDEC), pelo artigo 8º,
compete planos e campanhas de prevenção e defesa civil, desencadear as ações
de defesa civil em casos de situação de emergência ou estado de calamidade
pública, assim como notificar imediatamente a Diretoria Estadual situações
de perigo ou ocorrências, além de remeter à Diretoria diante da ocorrência de
desastres, relatório circunstanciado, com avaliação da situação.
Os artigos 10 e 11 da lei disciplinam a matéria do estado de emergência
ou de calamidade pública, ao qual incumbe ao prefeito declarar, por meio de
um Decreto municipal. O Decreto deve identificar os locais e áreas afetadas e
os efeitos do acontecimento e ser enviado à Diretoria Estadual de Defesa Civil.
Mas é recomendado que qualquer evento anormal, mesmo que não se enquadre
em decretação de situação de emergência ou estado de calamidade deve ser
notificado a DEDC, com o referendo da COMDEC. A homologação da situação de
emergência ou estado de calamidade pública é de competência do Governador
do estado, e a decretação pelo município não obriga sua homologação.
O artigo 13 ressalta que a Defesa Civil Estadual nas ações de socorro e
assistência e irá intervir somente quando for comprovando que o município não
dispõe mais de recursos para enfrentar o desastre e restaurar a normalidade.
A Lei ainda altera algumas questões do FUNDEC, o qual deve ser gerido
pelo Gabinete do Governador/Casa Militar (artigo 14), e o principal objetivo do
fundo é, segundo o artigo 15, “captar, controlar e aplicar recursos financeiros
de modo a garantir a execução das ações preventivas, de socorro e assistência
emergenciais e de recuperação e reconstrução às populações atingidas por
desastres.” 2407.
Outra determinação relevante da Lei está no artigo 19, ao definir que é
requisito essencial para a liberação de recursos destinados às ações preventivas
que exista uma COMDEC no município, assim como a apresentação de projeto
especifico. O parágrafo único do artigo 19 define ainda, que as ações de socorro
e assistência emergencial por parte do estado necessitam da homologação pelo
Governo do Estado da situação de emergência ou do estado de calamidade
pública decretado pelo município.
Apesar de todos as previsões importantes da Lei nº 10.925/1998, é
somente em 2011 que é criada a atual Secretaria de Estado da Defesa Civil,

2407 ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 10.925, de 22 de setembro de 1998. Disponível
em: <http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/Leis/1998/Lei_98_10925.htm> Acesso em: 20 jan. 2015.
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por meio da Lei complementar nº 534 de 20 de maio de 20112408, substituindo o
antigo DEDC. Antes departamento e então secretaria, isso possibilitou a criação
de duas diretorias, uma de prevenção e a outra de resposta aos desastres.
Em 27 de setembro de 2011 também é editado o Decreto nº 5532409,
para criar a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a
Emergências Ambientais com Produtos Perigosos (CE-P2R2), especializada para
lidar com prevenção e resposta a fatos com produtos perigosos. Essa comissão
é vinculada a Secretaria e é fruto de um plano nacional chamado Comissão
Nacional do P2R2 (CN-P2R2), integrado com os estados e com o CODESUL, de
modo a fornecer recursos humanos, materiais e financeiros, além de treinamento
e cooperação em planejamento e acompanhamento.
Ainda em 2011 foi publicado outro Decreto da matéria, em 13 de dezembro
saiu o Decreto nº 7282410, que com o objetivo de buscar cooperação e uma rede
descentralizada de ações contra desastres determina a criação de trinta e seis
Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, já previstas na Lei de 10.925/1998,
para responder à secretaria.
Mais recente, é publicada a Lei nº 15.9532411 de 7 de janeiro de 2013, que
substitui o antigo SIEDC para SIEPDEC, ou seja, Sistema Estadual de Proteção
e Defesa Civil.
O SIEPDEC, conforme o artigo 1º da Lei, mantém a composição do artigo
1º da Lei nº 10.925/1998, sendo que agora o órgão central não é mais a Diretoria
(DEDC) e sim a Secretaria (SDC). Mas ocorrem várias mudanças na estrutura do
Sistema, em relação àquela de 1998, observada no artigo 4º, que deixa de existir o
órgão superior, Conselho Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e passa a contar com
os seguintes órgãos: órgão central Secretaria de Estado da Defesa Civil (SDC);
órgão consultivo Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); órgãos
regionais Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR); órgãos municipais de
defesa civil: Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC) e; órgãos de
apoio, definidos em ato do Chefe do Poder Executivo.
Essa Lei adota como dever do estado e dos municípios realizar medidas
2408 ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei complementar nº 534, de 20 de maio de 2011.
Disponível
em:
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2F200.192.66.20%2Fale
sc%2Fdocs%2F2011%2F534_2011_Lei_complementar.doc&ei=mVckVZDWMYGnNt_jggN&usg=AFQjCNFhxuTE92K5DEh-oS63jCfD2WBbOA&bvm=bv.90237346,bs.1,d.cWc> Acesso
em: 20 jan. 2015.
2409 ESTADO DE SANTA CATARINA. Decreto nº 553, de 27 de setembro de 2011. Disponível
em: <ttp://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/banco-de-precos/doc_view/1-Decreto-n-553.html
> Acesso em: 20 jan. 2015.
2410 GOVERNO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Defesa Civil. A Secretaria.
Disponível em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/institucional/a-secretaria.html>
Acesso em: 20 jan. 2015.
2411 ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 15.953, de 7 de janeiro de 2013. Disponível em: <
http://200.192.66.20/alesc/docs/2013/15953_2013_Lei.doc> Acesso em: 20 jan. 2015.
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necessárias à redução dos riscos de desastres, e ressalta no parágrafo 2º do
artigo 2º que “A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para
a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco.”.
Como principais medidas de proteção e defesa civil para a redução dos
riscos dos desastres estão as ações de “Art. 3º I - ações de prevenção de
desastres; II - ações de mitigação de desastres; III - ações de preparação para
emergências e desastres; IV - ações de resposta a desastres; e V - ações de
recuperação voltadas à proteção e defesa civil.” 2412.
Então, se tem o Decreto nº 1.8792413 de 29 de novembro de 2013, que
regulamenta a Lei anterior. Em primeiro lugar ressalta os objetivos de planejar,
articular e coordenar as ações de defesa civil em Santa Catarina e define as
competências de todos os órgãos e entidades do SIEPDEC.
A Secretaria compete, conforme artigo 5º, executar a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil no âmbito do Estado (inciso I), articular e coordenar a
defesa civil para prevenção, mitigação, emergências, respostas e recuperação
de desastres (inciso II), elaborar e implementar diretrizes, planos, programas
e projetos voltadas à proteção e defesa civil (inciso III), apoiar a União e os
municípios nas ações de proteção e defesa civil (inciso IV e V), propor à autoridade
competente a decretação ou a homologação de situação de emergência e de
estado de calamidade pública (inciso VI).
E ainda, coordenar o Programa Estadual de Controle do Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos, o CE-P2R2 e as ações estaduais de ajuda
humanitária nacional e internacional (incisos VII, VIII e X), além de presidir e
secretariar, quando lhe couber o mandato, a Comissão Permanente de Defesa
Civil, do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (CODESUL) (inciso IX).
Ao CEPDEC fica designado a função de natureza consultiva e formulação
e recomendação de políticas e diretrizes a serem adotadas, segundo o artigo 4º
da referida Lei.
O Decreto ainda define como órgãos de apoio do SIEPDEC “Art. 3º V –
órgãos de apoio: a) o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC); e b) as Coordenadorias
Regionais de Proteção e Defesa Civil (COREDECs)” 2414. E como dois anos depois
do Decreto nº 728/2011 somente treze das trinta e seis COREDECs previstas
entraram em vigor, o Decreto nº 1.879/2013 fixa vinte coordenadorias em todo o
estado.
Aos COMDECs, é reformulada toda a competência, mantendo as
preocupações da Lei de 1998 de prevenção, assistência e reparação de desastres,
2412
ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 15.953, de 7 de janeiro de 2013. Disponível em:
<http://200.192.66.20/alesc/docs/2013/15953_2013_Lei.doc> Acesso em: 20 jan. 2015.
2413
ESTADO DE SANTA CATARINA. Decreto nº 1.879, de 29 de novembro de 2013. Disponível
em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/banco-de-precos/doc_view/307-dec-1879-2013regul-siepdec.html>. Acesso em: 20 jan. 2015.
2414
Ibid.
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assim como a necessidade de notificar a SDC sobre qualquer a ocorrência de
desastres, ainda que não caracterizada a situação de emergência ou o estado
de calamidade pública (Art. 8º inciso V). Nesse Decreto é incluída a competência
de “Art. 8º “IV – propor ao Chefe do Poder Executivo municipal a decretação de
situação de emergência ou estado de calamidade pública, quando caracterizado
o desastre, observados os critérios estabelecidos pela União;” 2415.
O presente Decreto mantém, no seu artigo 12º, que a Defesa Civil
estadual é de caráter supletivo à iniciativa do município. Ainda é disposto no
artigo 13º que o estado, por meio de Decreto do chefe do poder executivo, irá
homologar a situação de emergência ou estado de calamidade pública decretada
por município.
A penúltima Lei estadual, Lei nº 16.3322416 de 20 de janeiro de 2014
só altera o artigo 4º da Lei nº 15.953/2013 para incluir o inciso VI, e inserir na
estrutura do SIEPDEC os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil
(NUPDECs).
E a última Lei sobre o tema em Santa Catarina, é a Lei nº 16.4182417 de 24
de junho de 2014, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil
(FUNPDEC). O antigo Fundo Estadual de Defesa Civil (FUNDEC), criado pela Lei
nº 8.099/1990 passa a denominar-se Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil
(FUNPDEC) e fica vinculado a SDC.
Importante ressaltar, o artigo 2º da Lei, que amplia as possibilidades
de utilizar os recursos financeiros do fundo para uma gama de despesas para
execução de ações preventivas, entre projetos educativos, de divulgação,
capacitação, pesquisa, aquisição de materiais, execução de obras, monitoramento
e informatização. E em especial o artigo Art. 5º destaca que qualquer utilização
do fundo para as ações de socorro e assistência emergencial, necessita de
homologação da situação de emergência ou do estado de calamidade pública
decretado pelo Município pelo Chefe do Poder Executivo estadual.
Eis o panorama e as evoluções da legislação de Santa Catarina sobre
desastres.
5. CIDADES RESILIENTES
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), integrante
2415
ESTADO DE SANTA CATARINA. Decreto nº 1.879, de 29 de novembro de 2013. Disponível
em: <http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/banco-de-precos/doc_view/307-dec-1879-2013regul-siepdec.html>. Acesso em: 20 jan. 2015.
2416
ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 16.332, de 20 de janeiro de 2014. Disponível em:
<http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/banco-de-precos/doc_view/305-Lei-16332-2014-alt15953-siepdec.html> Acesso em: 20 jan. 2015.
2417
ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 16.418, de 24 de junho de 2014. Disponível em:
<http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/banco-de-precos/doc_view/340-Lei-16418-2014siepdec.html> Acesso em: 20 jan. 2015.
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do Ministério da Integração Nacional, lançou em 2011 a campanha nacional
“Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se Preparando” 2418 durante
a 7ª Semana Nacional de Redução de Desastres.
Essa campanha é fruto de uma estratégia internacional organizada pela
Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da United Nations Office for
Disaster Risk Reduction (UNISDR) ou em português Secretaria de Redução de
Riscos de Desastres da ONU, criada em 1999 para implementar uma estratégia
internacional para redução de desastres2419.
A estratégia internacional foi criada em 2005 pela Resolução A/RES/60/195
durante a Conferência Mundial de Redução de Desastres e se chama Hyogo
Framework for Action (HFA) 2420 ou marco de Ação de Hyogo, cujo objetivo é
construir nações e comunidades resilientes.
Os membros da ONU já adotavam desde 2000 a Estratégia Internacional
para a Redução de Desastres (EIRD/ISDR) para dar continuidade ao Decênio
Internacional sobre a Redução de Desastres Naturais (DIRDN) 1990-19992421. A
EIRD tem como objetivo a redução das perdas e dos desastres por meio de
nações e comunidades resistentes, e incorporou ao seu trabalho o HFA para
incentivar os países nos mecanismos de coordenação.
Mas o plano derivado da campanha internacional, é efetivado no Brasil
com a campanha “Construindo Cidades Resilientes”, que tem como principal
meta elevar a consciência e compromisso em com práticas de desenvolvimento
sustentável, diminuir as vulnerabilidades e propiciar bem estar e segurança
aos cidadãos, pois a redução de riscos e desastres garante igualdade social,
estabilidade financeira, melhoria na saúde e educação, assim como garante
ecossistemas equilibrados.
Como visto, a Lei nº 12.608/2012 arrolou como objetivo da Política Nacional
estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis
das cidades2422. Ainda prevê como parte integrante de uma cidade resiliente
os objetivos de identificação, avaliação e monitoração de ameaças e eventos
potenciais de desastres.
Uma cidade resiliente, é aquela que tem capacidade de “resistir, absorver
e se recuperar de forma eficiente os efeitos de um desastre e, de maneira
2418 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Construindo Cidades Resilientes. Disponível
em: <http://www.integracao.gov.br/cidades-resilientes> Acesso em: 30 jan. 2015.
2419 UNITED NATIONS. United Nations International Strategy for Disaster Reduction. History.
Disponível em: <http://www.unisdr.org/who-we-are/history> Acesso em: 30 jan. 2015.
2420 UNITED NATIONS. United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Hyogo
Framework for Action. Disponível em: <http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa > Acesso em:
30 jan. 2015.
2421 NAÇÕES UNIDAS. A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres. Disponível
em: <ttp://www.integracao.gov.br/cidadesresilientes/pdf/mah_ptb_brochura.pdf> Acesso em: 30
jan. 2015.
2422 Ibid.
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organizada, prevenir que vidas e bens sejam perdidos.” 2423.
O programa iniciado em 2011 busca a cooperação de governos e cidadãos
para os benefícios de se reduzir os riscos por meio da implementação de 10
passos ou providências para construir cidades resilientes. Os passos derivam
das cinco prioridades do Marco de Ação de Hyogo de 2005.
O primeiro passo é estabelecer mecanismos de organização e coordenação,
incentivando participação de comunidades e sociedade civil organizada para
compreenderem a redução de riscos e preparação para situações de desastres.
O segundo passo é elaborar documentos de orientação de redução do risco de
desastres e oferecer incentivos para toda a comunidade investir na redução de
riscos.
O terceiro passo é manter informações atualizadas de ameaças e
vulnerabilidades na cidade por meio de avaliações de risco, garantindo o acesso
à informação e espaço para discussão com a população. O quarto é manter uma
infraestrutura para redução de risco, como obras de drenagem.
O quinto passo é avaliar a segurança de todas as escolas e postos de saúde
da cidade. E o sexto aplicar regulamentos sobre construção e planejamento do uso
do solo, identificando áreas seguras para os cidadãos de baixa renda. O sétimo
é garantir investimento na criação de programas educativos e de capacitação em
escolas e na comunidade.
O oitavo passo consiste em proteger os ecossistemas e zonas naturais
do município, inclusive adaptando-se as mudanças climáticas. O nono passo é
instalar sistemas de alerta e fazer capacitação para situações de emergência,
simulados com toda a população.
O décimo e ultimo passo consiste em se planejar, para o caso de em
qualquer desastre velar pelas necessidades dos sobreviventes e reconstrução,
inclusive residências e meios de sustento2424.
Os municípios interessados devem se inscrever no site do governo da
campanha2425 e enviar os formulários e informações solicitadas, principalmente
um plano de trabalho com dez passos para construir cidades resilientes, que
devem ser encaminhados para a Estratégia Internacional para a Redução de
Desastres das Nações Unidas (UNISDR) e para a Secretaria Nacional de Defesa
Civil (SEDEC) 2426.

2423 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Construindo Cidades Resilientes. Disponível
em: <http://www.integracao.gov.br/cidades-resilientes> Acesso em: 30 jan. 2015.
2424 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. 10 Passos. Disponível em: <http://www.
integracao.gov.br/cidadesresilientes/#pos_conteudo> Acesso em: 30 jan. 2015.
2425 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Apresentação. Disponível em: <http://www.
mi.gov.br/cidadesresilientes> Acesso em: 30 jan. 2015.
2426 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Construindo Cidades Resilientes: Minha
cidade está se preparando. Disponível em: <http://www.mi.gov.br/cidadesresilientes/pdf/
modalidades_participacao_campanha.pdf> Acesso em: 30 jan. 2015.
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Fazer parte dessa campanha nacional e internacional significa que a cidade
poderá receber auxilio da UNISDR para alianças de trabalho, tanto regionais
como mundiais, na forma de “patronos de cidades resilientes”, e os “modelos
exemplares” de cidades participantes, ainda receberão apoio para organização
de diálogos sobre políticas, oficinas, centro de formação sobre risco urbano e
outras atividades relativas à informação e conhecimento nos âmbitos mundial e
regional.
No Brasil, somente o Distrito Federal e os estados de Rio de Janeiro,
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins possuem cidades inscritas no programa. E
o estado de Santa Catarina é o segundo estado a ter mais cidades inscritas como
cidades resilientes, são elas: Blumenau, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá
do Sul, Joinville, Lages, Ponte Alta, Rio do Sul e Tubarão2427. Essas são cidades
eixo, as principais metrópoles localizadas em diferentes regiões do estado.
Tal informação demonstra como Santa Catarina é um estado, não só em
legislação, mas em políticas engajado com os objetivos nacionais. Como visto
no tópico de evolução da legislação estadual, a lei se intercala e direciona suas
alterações para as previsões nacionais, e a inclusão das principais cidades do
estado de Santa Catarina na campanha de cidades resilientes não é fato estranho.
O estado, muito adiantado na politica de desastres em relação aos demais
entes federados, reconhece que tão fundamental quanto prevenir é garantir que
uma localidade se recomponha, e a capacidade de reestruturação é a resiliência2428
que as cidades de Santa Catarina estão em campanha.
O Direito dos Desastres como gestão de riscos, estratégias interconectadas
para prevenção, assistência e recuperação, pode se basear na campanha das
cidades resilientes para incorporar todos esses elementos. Afinal o objetivo das
cidades resilientes é preventivo na sua base, pois gerencia o risco de novos
desastres, mas também possibilita a adoção de respostas emergenciais e de
reconstrução2429.
Para Délton, reconhecer a parcela de responsabilidade humana diante
dos desastres fulmina em “repensar as ações, ter um plano de reconstrução
e desenvolver capacidades para implementá-lo ter seguros e priorizar uma
reestruturação eficaz diante de futuras intempéries.” 2430. Essas são medidas da
campanha da resiliência, essas são as medidas nas quais as principais cidades
do estado de Santa Catarina está inserido e, portanto, se vislumbra um futuro
2427 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Municípios. Disponível em: <http://www.
mi.gov.br/cidadesresilientes> Acesso em: 30 jan. 2015.
2428 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 60.
2429 CARVALHO, Délton Winter de. As mudanças climáticas e a formação do direito dos
desastres. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 18, n. 3, p. 397-415, set/dez 2013. Disponível em:
<http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/5130/2690>. Acesso em: 20 jan.
2015. p. 409.
2430 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 61
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melhor para os sistemas recomporem-se de situações divergentes.
Assim, tendo em vista as cidades resilientes como uma campanha que
comporta e se transforma em um instrumento do Direito dos Desastres, sem
dúvida é um dos instrumentos mais interessantes para integrar as medidas de
prevenção e mitigação, resposta de emergência, compensação e reconstrução,
tão relevantes para esse ramo do direito.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 O Direito dos Desastres é uma área relativamente nova, que exige uma
estruturação diferente das demais matérias, pois requer: uma integração entre
política e direito; a criação de instrumentos de gestão de risco; a redução de
vulnerabilidades; a propagação de uma cultura e racionalidade eficaz e preventiva;
a integração entre os diversas estratégias que envolvem prevenção e mitigação,
resposta de emergência, compensação e reconstrução.
6.2 A analise da legislação brasileira e estadual de Santa Catarina fulmina no
reconhecimento da evolução do tema de desastres na legislação, cada vez mais
com cunho preventivo, sistêmico e integrado, o que resulta em uma gerencia de
riscos de desastres mais consciente e efetiva;
6.3 A campanha das cidades resilientes pode ser considerada um dos
principais instrumentos do Direito dos Desastres atual, no qual o estado de Santa
Catarina está bem avançado ao se verificar a quantidade de participantes e que
suas principais cidades estão inseridas na campanha.
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45. O desenvolvimento sustentável:
compreensão do termo e a Reconstrução
necessária
MARIANA CAROLINE SCHOLZ
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC, bolsista CNPq,
membro do grupo de pesquisa EMAE/UFSC

1. INTRODUÇÃO
O presente estudo visa compreender o termo Desenvolvimento
Sustentável, sua origem, significado e implicações segundo a ecologia política.
Ou seja, pretende-se analisar as palavras desenvolvimento, sustentabilidade,
meio ambiente e as definições que por fim compõe o termo. Portanto o problema
apresentado é compreender qual o real significado do termo Desenvolvimento
Sustentável, e suas devidas consequências. Partindo de tais pressupostos,
o problema que se levanta é compreender qual o real significado do termo
Desenvolvimento Sustentável e suas devidas consequências.
Busca-se construir esse estudo a partir de uma analise histórica e
conceitual das palavras de forma isolada e posteriormente em conjunto,
inclusive do contexto e suas implicações. Nesse sentido, tanto desenvolvimento
quanto sustentabilidade já foram conceituados e permearam várias áreas de
conhecimentos humanos antes de sua junção em prol do meio ambiente. Esse
percurso tem fundamental importância para a compreensão de qualquer idéia
atual de Desenvolvimento Sustentável.
Ademais, além de se conhecer as origens do termo, é fundamental
também conhecer suas consequências, caso contrário o conhecimento não será
devidamente assimilado e não gerará resultados na realidade. As características
tão peculiares do Desenvolvimento Sustentável, como a complexidade e a
vinculação com várias as áreas, por fim, precisa ser repensado para realmente
possuir considerações realmente favoráveis ao meio ambiente.
Para o desenvolvimento do tema, a metodologia empregada consiste em
uma abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica e documental, na qual
se aproveitou principalmente obras de autores de Direito Ambiental e Ecologia
Política, assim como artigos científicos publicados.
Num primeiro momento, é traçada uma construção histórica do
conceito e implicações de desenvolvimento; em seguida, é analisado a palavra
sustentabilidade e o conceito de meio ambiente; por fim, se avalia o termo
Desenvolvimento Sustentável no Contexto do Direito Internacional sob o prisma
da ecologia política, do qual se extrai a conclusão da necessidade de reconstrução
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do que se entende como Desenvolvimento Sustentável.
2. A noção de Desenvolvimento
O conceito de desenvolvimento é utilizado indiscriminadamente hoje em
dia, mas poucas são as pessoas que param para pensar no termo e seu conceito.
Para alguns autores, como Esteva2431, essa palavra representa o contrário
daquilo que as pessoas querem expressar, e pior, esse termo tão enraizado tem
implicações severas na organização social.
Desenvolvimento é a palavra utilizada para descrever o processo pelo
qual são liberadas as potencialidades de um objeto ou de um organismo, a fim de
alcançar sua forma natural, completa e amadurecida2432. Logo, a origem histórica
do termo se encontra na biologia, uma metáfora para explicar o crescimento
natural de plantas e animais, melhor elucidado pelas primeiras teorias biológicas:
Na biologia, o desenvolvimento, ou a evolução dos seres vivos, referese ao processo através do qual organismos atingiam seu potencial
genético: a forma natural daquele ser, prevista pelo biólogo. Frustravase o desenvolvimento todas as vezes que a planta ou animal não
lograssem cumprir seu programa genético, ou o substituíssem por
outro. Nos casos de fracasso, o crescimento era considerado não
como desenvolvimento e sim como uma anomalia: um comportamento
patológico, ou até antinatural.2433

Em seguida, entre 1759 e 1859, é que os cientistas começam a utilizar
evolução e desenvolvimento como sinônimos, pois o conceito de desenvolvimento
evolui de “[...] transformação considerada como um movimento na direção da
forma apropriada para o ser.” para “considerar essa transformação como um
movimento na direção de uma forma sempre mais perfeita daquele mesmo
ser.”2434.
Posteriormente, esse conceito biológico começou a ser empregado na
esfera social, principalmente, segundo Esteva2435, por Jusus Moser, ao utilizar
a palavra desenvolvimento para designar um processo gradual de mudança
social, ou melhor, para dar a entender que a transformação de alguma situação
política é um processo natural. Esteva ainda cita Helder, um teórico que “Em
suas elaborações, passou a aplicar a noção organológica de desenvolvimento
cunhada nos debates científicos da época, utilizando, com bastante freqüência,
o germe como uma imagem que descreveria o desenvolvimento de formas
organizacionais.”. O que ele faz é uma junção da teoria da natureza com a
filosofia da história, no qual o desenvolvimento histórico seria a continuação do
2431 ESTEVA, Gustavo. Desenvolvimento. In: SACHS, Wolfgang (org.). Dicionário do
Desenvolvimento: Guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia M. Joscelune,
Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. p.59.
2432
ESTEVA, op. cit., p.62.
2433
ESTEVA, loc. cit.
2434
ESTEVA, loc. cit.
2435
ESTEVA, loc. cit.
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desenvolvimento natural.
Se junta com isso a era do iluminismo, da “queda de Deus” e das
concepções de Hegel e Darwin, no qual “[...] o sujeito humano (é) agora autor
de seu próprio desenvolvimento e livre dos desígnios divinos.”2436. Inclusive para
Marx, o desenvolvimento se tornou um processo histórico que se desdobra com
o mesmo caráter das leis naturais. Este desenrolar, de acordo com Esteva:
Converteu a história em um programa: um destino necessário e
inevitável. O modo de produção industrial, que nada mais que uma
entre as muitas formas de vida social, tornou-se por definição o estágio
final de um caminho unilinear para a evolução social. Esse estágio, por
sua vez, passou a ser visto como a culminação natural de potenciais já
existentes no homem neolítico e como a sua evolução lógica. Assim, a
história foi reformulada nos termos do Ocidente.
A metáfora do desenvolvimento deu hegemonia global a uma
genealogia da história puramente ocidental, roubando de povos com
culturas diferentes a oportunidade de definir as formas de sua vida
social.2437

Trata-se, assim, de uma associação entre desenvolvimento e
colonialismo. Além dessa concepção do que seria o desenvolvimento, essa
palavra se popularizou e passou a ser utilizada em vários sentidos no século XIX,
o que dissolveu sua origem e significado. O que permaneceu foi uma noção do
desenvolvimento como o caminho natural da sociedade, o caminho dos países
industrializados.
Já no século XX, outros significados incorporam o termo, principalmente
uma conotação positiva e correta de desenvolvimento, onde pode se citar a
alteração de lei das colônias do governo britânico, em que “Com a intenção
de dar à filosofia do protetorado colonial um sentido positivo, os britânicos
sustentavam que seria necessário assegurar níveis mínimos de nutrição, saúde
e educação aos nativos.”, assim um duplo mandado para o conquistador começou
a ser esboçado, “[...] o conquistador deveria ser capaz de desenvolver a região
conquistada economicamente e, ao mesmo tempo, de aceitar a responsabilidade
de cuidar do bem-estar dos nativos.”, por fim “[...] o nível de civilização passou a
ser identificado com o nível de produção, o duplo mandato deu lugar a apenas
um: o desenvolvimento.” 2438.
Além desses manifestos a favor do desenvolvimento, é no final da
segunda Guerra Mundial, que também se fixa o termo desenvolvimento como
característica própria dos países. Esse termo é colocado pela ONU como uma de
suas missões, na Carta que a funda na Conferência de São Francisco de 1945:
“favorecer condições de progresso e desenvolvimento econômico e social”2439.
2436
Ibid., p.63.
2437
ESTEVA, loc. cit.
2438
ESTEVA, op. cit., p. 64.
2439
VEIGA, José Eli. A desgovernança mundial da sustentabilidade. São Paulo: Editora 34,
2013. p. 14.
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E ainda, segundo Veiga2440, em 20 de janeiro de 1949, o presidente
Truman dos Estados Unidos, em sua posse, dá um discurso posicionando o país
como o modelo de sucesso, o modelo exemplar da era do desenvolvimento,
ainda afirmando que era preciso um programa para que os avanços científicos
e progressos industriais fossem disponíveis para o progresso dos países
subdesenvolvidos. Com esse discurso se cria a diferença que perdura até hoje:
países desenvolvidos e países em desenvolvimento.
De forma gritante, “o próprio sentido da palavra desenvolvimento,
tal como foi aceito, contém nele e provoca o subdesenvolvimento” 2441, cujo
desenvolvido é o modelo norte-americano, e assim mais da metade da população
mundial passou a ser subdesenvolvida. E em toda o globo a diversidade deixou
de ser diferente – cultura diferente – para ser uma realidade diversa dos Estados
Unidos e, portanto, inferior, negativa e que deve ser combatida. Trata-se, na
verdade, de uma nova forma de colonialismo, na qual escapar da condição de
subdesenvolvimento e se igualar aos países “desenvolvidos” se tornou a nova
meta.
De acordo com Esteva, vários políticos perceberam os resultados
negativos que tal política geraria para dois terços da população mundial e tentaram
diminuir os efeitos nocivos:
Quando Neyerere – ciente da loucura que era correr no encalço de
metas estabelecidas por outros – sugeriu que desenvolvimento
deveria significar a mobilização política de um povo para atingir
seus próprios objetivos; ou quando Rodolfo Stavenhagen propõe o
etnodesenvolvimento ou o desenvolvimento com autoconfiança, ciente
de que precisamos “olhar para dentro” e “buscar nossa própria cultura”
em vez de usar visões alheias emprestadas; ou quando Jimoh OmoFadaka sugere um desenvolvimento “de baixo para cima” ciente de
que todas as estratégias baseadas em um modelo “de cima para baixo”
não conseguiram atingir os objetivos que essas próprias estratégias
haviam explicitamente formulado; ou quando Orlando Fals-Borda e
Anisur Rahman insistem que o desenvolvimento deve ser participativo,
cientes das exclusões feitas em nome do desenvolvimento; ou ainda
quando Jun Nishikawa propõe um “outro” tipo de desenvolvimento para
o Japão, ciente de que a era presente está chegando ao fim; quando
esses e tantos outros qualificam o desenvolvimento e usam a palavra
com advertências e restrições como se estivessem caminhando em
terreno minado. O terreno minado já explodiu.2442

Infelizmente, essa política do desenvolvimento se espalhou, carregou o
fardo do subdesenvolvimento e permeou vários Estados, atos, decisões, relatórios
e áreas de conhecimento. No fim, se tornou uma palavra empregada em todo
lugar e impossível de ser definida precisamente. E ainda assim, indissociável, em
qualquer contexto, de um sentido de mudança favorável, do pior para o melhor,
2440
Ibid., 15.
2441
MORIN, Edgar. Terra-Pátria. Tradução de Paulo Neves da Silva. 6 ed. Porto Alegre:
Sulina, 2011.
2442
ESTEVA, op. cit., p.61.
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uma progressão para sair do subdesenvolvido, o remédio para todos os males, o
avanço na direção da meta desejável. No fim:
Hoje, para dois-terços dos povos do mundo, o subdesenvolvimento
é uma ameaça que já foi executada; uma experiência de vida de
subordinação, de discriminação e de subjugação, e de ter sido enganado.
A mera associação de nossos projetos de vida com o desenvolvimento
tende a anulá-los, contradizê-los, escravizá-los. Ela impede que
pensemos sobre nossos próprios objetivos, como queria Neyerere; ela
corroi a autoconfiança e a confiança na nossa própria cultura, como
Stavenhagen exige; ela clama por aquele tipo de gerenciamento
de cima para baixo, contra o qual Jimoh se rebelou; e a converte a
participação em um truque manipulativo para envolver indivíduos em
conflitos para obter algo que os poderosos querem lhes impor, que era
exatamente o que Fals-Borda e Rahman queriam evitar.2443

O interessante, é que a partir da noção de subdesenvolvimento as
tentativas de explicar os países atrasados e pobres, em sua grande parte, não
levaram em conta que tais países se encontravam em tal situação “[...] graças
às pilhagens passadas do processo de colonização e ao estupro contínuo da
exploração capitalista, em nível nacional e internacional a que esses países estavam
submetidos: o subdesenvolvimento era a criação do desenvolvimento.”2444. Ou
seja, fruto do processo de evolução e unicidade do mundo.
E o problema em torno do termo desenvolvimento fica ainda pior,
pois desenvolvimento ainda sofreu mais uma alteração, passou a simbolizar
crescimento puramente econômico. Como observa Esteva2445, Lewis em 1955
ressalta a importância de crescimento econômico na política de desenvolvimento,
e Paul Baran em 1957 define crescimento ou desenvolvimento como aumento na
produção per capita de bens materiais; nessa linha, Wlater Rostow apresentou
o manifesto não-comunista em 1960 partindo do pressuposto de crescimento
econômico como a variável importante de toda a sociedade.
Ou seja, o termo desenvolvimento se relacionou intimamente com o
crescimento econômico, ou ainda, o crescimento do Produto Nacional Bruto.
Durante muitos anos, o desenvolvimento era o crescimento econômico, e
a situação social do país melhoraria somente com esse fator, mesmo se para
isso fossem necessários alguns sacrifícios e permitir barbáries em prol do
desenvolvimento. Morin2446 explica que o desenvolvimento, por um lado, é um
mito global pelo qual as sociedades industrializadas atingiriam o bem estar e
reduziriam a suas desigualdades, e de outro lado, o crescimento econômico “é
o motor necessário e suficiente de todos os desenvolvimentos”. O que ignora,
como visto, os problemas humanos de “identificação, comunidade, solidariedade
e cultura.” 2447.
2443
2444
2445
2446
2447

ESTEVA, loc. cit.
ESTEVA, loc. cit.
Ibid., 66.
MORIN, op. cit., p. 78.
Ibid., p.78.
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Apesar dessa opinião majoritária, diversos estudiosos e relatórios
continuavam apontando para a necessidade de se associar ações sociais e
econômicas de modo equilibrado para o desenvolvimento. Mas, para Esteva2448,
foi somente no final da década de 60 que se tornou óbvio que o crescimento
econômico também gerava desigualdades, a ponto dos economistas verem
aspectos sociais como obstáculos sociais para o crescimento econômico, e se
tornou claro que a globalização do capitalismo ou liberalização de mercado não
solucionava todos os problemas sociais, ao contrário, criava mais exclusões e
pobrezas.
Morin2449 destaca a tragédia do desenvolvimento, que economicamente
“o futuro radioso naufraga” com os problemas socialistas, o atolar das
economias ocidentais e os fracassos do desenvolvimento no terceiro mundo
com estagnações, fomes e guerras.
A separação de fatores econômicos e sociais para o desenvolvimento,
principalmente com o foco em crescimento econômico, atingiu uma beco sem
saída, que precisava voltar a ser íntegro e considerar aspectos sociais. Ou, ainda,
o desenvolvimento não pode significar desenvolvimento econômico, de ganho e
produtos, mas sim um desenvolvimento voltado para a satisfação humana, bemestar e felicidade.
Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas buscou uma abordagem
unificada ao fazer uma resolução nos anos 70 buscando conciliar todas as esferas
da vida econômica e social para políticas e programas. Apesar dessa resolução
não ter gerado muitos resultados fáticos, foi o começo de um movimento para a
compreensão da complexidade, e de vários movimentos para unificar conceitos
ou ainda tentar buscar o desenvolvimento do ser humano e não das coisas2450.
De qualquer forma, qualquer conceito de desenvolvimento mantido
nos anos 70, 80 e 90 ainda pressupõe um impulso na direção dos países
“desenvolvidos”, no qual reina o teor econômico, que mitigava qualquer outra
consideração social ou humana para a satisfação do mercado, ainda pela
complexidade de se medir uma satisfação não-econômica do desenvolvimento.
As alterações de políticas pelas quais todos os países passaram nos anos 90
também foram prioritariamente econômicas, como o crescimento de novos
mercados e o re-desenvolvimento de áreas.
Hoje, o próprio termo de desenvolvimento sustentável, que será melhor
explorado adiante, é um estratégia para sustentar o desenvolvimento, não para dar
apoio ao florescimento ou manutenção de uma vida natural e social infinitamente
variada e sem moldes ideais ou perfeitos do termo, o que mantém os problemas
sociais. Segundo Morin2451 existe uma crise mundial do desenvolvimento, em
que “O problema do desenvolvimento depara-se diretamente com o problema
2448
2449
2450
2451

ESTEVA, op. cit., p. 68.
MORIN, op. cit., p.76.
ESTEVA, op. cit., p.70.
MORIN, op. cit., p.70.
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cultural/civilizacional e o problema ecológico.”.
E mais, muitas dessas crises podem ser consideradas como um
“[...] conjunto policrísico em que se entrelaçam e se sobrepõem crise do
desenvolvimento, crise da modernidade, crise de todas as sociedades”, algumas
crises “[...] arrancadas de sua letargia, de sua autarquia, do estado estacionário,
outras acelerando vertiginosamente seu movimento, arrebatadas num devir
cego, movidas por uma dialética dos desenvolvimentos da tecnociência e dos
desencadeamentos dos delírios humanos.”2452.
Ou seja, os problemas levantados pelo desenvolvimento e sua crise
chega ao ápice de todos os problemas humanos considerados isoladamente,
que ignoram as diferentes crises derivadas dos diversos problemas humanos:
saúde, demografia, meio ambiente, modo de vida, civilização, entre outros. E a
política permanece procurando soluções isoladas para causas complexas e interrelacionadas.
3. Sustentabilidade e meio ambiente
Parte fundamental dos principais problemas enfrentados pela sociedade
se baseia na sustentabilidade. A palavra sustentável tem seu significado na
ideia de sustentar, ou seja, manter e conservar, ou ainda permanecer existente.
Quando se fala em sustentabilidade, se fala de uma manutenção da sociedade
humana, que para isso necessita de considerações sociais, econômicas e
também ambientais.
Historicamente, o conceito de sustentabilidade está intrinsecamente
ligado com a evolução do tema meio ambiente, como explica Bacha, Santos e
Schaum:
[...] os primeiros estudos teóricos sobre a sustentabilidade iniciaram-se
no campo das ciências ambientais e ecológicas, trazendo à discussão
contribuições de diferentes disciplinas, tais como Economia, Sociologia,
Filosofia, Política e Direito. No entanto, a questão da sustentabilidade
ambiental passou a ocupar lugar de importância no debate acadêmico
e político, sobretudo a partir do final dos anos 1960, porém, as
duas últimas décadas testemunharam a emergência do discurso da
sustentabilidade como a expressão dominante no debate que envolve
as questões de meio ambiente e de desenvolvimento social em sentido
amplo2453.

Assim, a sustentabilidade foi empregada pela ecologia, nasceu
dos questionamentos da sociedade industrial quanto ao desenvolvimento
desenfreado e suas consequências, preocupações das quais brotou o próprio
Direito Ambiental Internacional.
2452 MORIN, loc. cit.
2453 BACHA, Maria de Lourdes; SANTOS, Jorgina; SCHAUN, Angela. Considerações teóricas
sobre o conceito de Sustentabilidade. VII SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e
Tecnologia, 2010. Disponível em <http://www.aedb.br/seget/artigos10/31_cons%20teor%20
bacha.pdf> Acesso em 29 Jul. 2014. p. 5.
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Para se ter um ponto de partida para o debate de sustentabilidade,
Morin
cita o relatório Meadows, realizado pelo Clube de Roma em 1972.
Também conhecido como Limites do Crescimento, tal documento fala do perigo
ecológico pelos recursos limitados do planeta, assim como a necessidade de
estabilidade econômica e ecológica.
2454

Mas toda a discussão sobre meio ambiente em si tem seu desenrolar
nos anos 70, principalmente pelo cenário pós-segunda guerra mundial, no qual a
preocupação pelos esgotamentos de recursos e problemas da poluição derivado
do comércio e indústrias, assim como o impacto do ambiente no crescimento
econômico, é abordada no âmbito internacional. Segundo Sands2455, as condições
que contribuíram para o surgimento do Direito Ambiental Internacional são
facilmente identificadas e resumidas em: diversos problemas ambientais
acompanhados do reconhecimento da nossa dependência ecológica e problemas
que não respeitam barreiras nacionais. Problemas ambientais antes tratados
como questão interna dos Estados começam a ter implicações internacionais,
seja bilateral, regional ou global, que precisam de regulação internacional.
Para Sands2456, “Nos anos 70 as consequências regionais da poluição e
destruição de flora e fauna eram óbvias, e no final dos anos 80 os tratados de
Direito do Meio Ambiente eram parte da agenda na comunidade internacional
devido a evidências científicas das consequências da camada de ozônio,
mudanças climáticas e perda da biodiversidade.”. Os problemas locais passaram
a ser considerados em suas consequências transfronteiriças, regionais e por fim
globais.
Nesse cenário, alguns acontecimentos são relevantes para o
desenvolvimento do tema, principalmente a Conferência de Estocolmo em
1972 e a RIO 92, devidamente exploradas no tópico a seguir: desenvolvimento
sustentável. Pois, se a sustentabilidade ganha relevância juntamente com o
Direito Internacional Ambiental, essa sustentabilidade já começa a ser trabalhada
dentro dos aspectos desenvolvimentistas.
Quanto ao conceito de sustentabilidade, para Capra foi “[...] criado no
começo da década de 1980 por Lester Brown, fundador do Instituto Worldwatch,
que definiu a sociedade sustentável como aquela que é capaz de satisfazer suas
necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das gerações
futuras.” 2457. Esse conceito trabalha os aspectos sociais, mas deixa de lado os
fundamentos de uma sociedade sustentável, como o meio ambiente, tanto que,
mesmo dentro do movimento ambientalista, tem havido muita confusão sobre
o sentido de “sustentabilidade”, pois “A chave de uma definição operativa
2454 MORIN, op. cit., p.68.
2455 SANDS, Philippe. Principles of international environmental law. 2. ed. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003. p. 3.
2456 SANDS, loc. cit.
2457 CAPRA, Fritjof. As Conexões Ocultas: Ciência para uma vida sustentável. Tradução
Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2002. p. 215.
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de sustentabilidade ecológica é a percepção de que nós não precisamos
inventar comunidades humanas sustentáveis a partir do nada; podemos moldálas segundo os ecossistemas naturais, que são comunidades sustentáveis de
vegetais, animais e microorganismos.”2458.
Ou seja, para Capra, a chave da sustentabilidade das sociedades é a
consideração ambiental, e ainda, o caminho de como ser sustentável se encontra
na observação dos próprios ecossistemas da natureza. Enfim, sustentabilidade,
pode ser conceituada, segundo Capra, como “A característica marcante da
“casa Terra” é a sua capacidade intrínseca de sustentar a vida. Na qualidade
de membros da comunidade global de seres vivos, temos a obrigação de nos
comportar de maneira a não prejudicar essa capacidade intrínseca.”2459.
Eis o sentido essencial da sustentabilidade ecológica, no qual “O que é
sustentado numa comunidade sustentável não é o crescimento econômico nem
o desenvolvimento, mas toda a teia da vida da qual depende, em longo prazo,
a nossa própria sobrevivência.”. E uma comunidade sustentável é aquela feita
“[...] de tal forma que seus modos de vida, seus negócios, sua economia, suas
estruturas físicas e suas tecnologias não se oponham à capacidade intrínseca da
natureza de sustentar a vida.”2460.
Vale ressaltar que, assim como o desenvolvimento, a sustentabilidade
é genérica e, pela ideia de manutenção da existência, pode ser empregada em
qualquer lugar, como de fato o foi. Entretanto, mesmo com a ampla gama de
coisas que podem ser sustentáveis, o termo hoje remete automaticamente para
uma conotação amigável ao meio ambiente: produtos sustentáveis, empresas
sustentáveis, todos empregam o sentido de favoráveis ao meio ambiente sem
de fato considerar questões ambientais e levar em consideração uma noção
sustentável de ecossistemas.
A sustentabilidade, do ponto de vista ecológico, ainda enfrenta vários
problemas, como bens comuns, reservas energéticas e de matéria prima, locais
para depósito de resíduos, etc. Para Altvater2461 “[...] os recursos naturais limitados
evitam que as torres babilônicas da sociedade industrial (pois, desenvolvimento
significa industrialização) arranhem os céus em todas as direções”. E é impossível
dar continuidade às estratégias de desenvolvimento e industrialização das
décadas passadas, essencialmente pelas limitações do meio ambiente, que não é
ilimitado e nem tem capacidade de receber todos os produtos da industrialização
sem se alterar.
Altvater2462 ainda ressalta que só a manutenção do sistema vigente já
2458
CAPRA, loc. cit.
2459
Ibid., 200.
2460
CAPRA, loc. cit.
2461
ALTVATER, Elmar. O preço da Riqueza: Pilhagem ambiental e a nova (des)ordem mundial.
Tradução de Wolfgang Leo Maar. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995.
p. 27.
2462
ALTVATER, op. cit., p. 29.
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depende de recursos naturais em uma dimensão nunca antes vista, além da
poluição decorrente deste processo nos ecossistemas. Segundo o autor, mesmo
o crescimento zero, defendido por alguns, ainda incorre em gasto de matéria
prima e energia, e até pode ocorrer do ônus ambiental ser maior, pelo corte de
custos.
Deve ser ressaltado, que na discussão de sustentabilidade, toma lugar
a noção de consumo de recursos e modelos sociais, mais especificamente a
compreensão de que todo e qualquer consumo de recursos naturais depende
dos modelos sociais estabelecidos: o que produzimos, comemos, extraímos é
uma questão social. E falar de sustentabilidade é repensar a relação de consumo,
do que é necessário para a sociedade, quais são as necessidades básicas dos
seres humanos. Esse questionamento direciona para a consideração do que
deve ser preservado, interrompido ou diminuído por um lado, e de outro o que
deve ser promovido, replantado ou reconstruído.
A própria crise do desenvolvimento, já vista, pode ser encarada como uma
crise de sustentabilidade. Pode-se dizer que o desenvolvimento baseado em um
modelo de industrialização capitalista é insustentável. Como explica Altvater2463,
é um modelo não universalizável, afinal não parece viável, nem possível espalhar
pelo mundo inteiro “[...] um modo de vida e de trabalho, que, em primeiro lugar,
se baseia em um elevado consumo energético e material” que em segundo
lugar precisa “[...] dispor de sistemas energéticos e de transformação material
eficientes e inteligentes” e que em terceiro “[...] precisa realizar e organizar nesta
base uma prática de vida européia-ocidental, com os correspondentes modelos
ideológicos e de pensamento e instituições políticas e sociais reguladoras.”
Ademais, os sistemas industriais e as riquezas dos Estados não são
facilmente constituídos e reproduzidos, são frutos de uma longa evolução da
organização mundial. E a insustentabilidade da industrialização global se mostrou,
por exemplo, na tentativa de industrialização da América Latina nos anos 60 e 70,
que apesar do processo industrializatório acelerado, não chegou ao patamar dos
países “desenvolvidos” e ainda deixou uma dívida de investimentos, sem falar
na poluição gerada. Dessa forma, a sustentabilidade deve se basear na esfera
ambiental para o modo de “regulação do “metabolismo”, da troca de material
entre natureza, indivíduo e sociedade.”2464, como já conceituou Capra.
Hoje, o homem não precisa se preocupar somente com a exploração e
poluição momentânea, ele ainda é limitado por toda a poluição anterior, a qual
continua interferindo no meio ambiente, às vezes de maneira permanente, como
o caso de extinção de espécies.
Trata-se de uma sociedade de mitigação de consequências passadas, e
ainda consideração de implicações das explorações presentes, mesmo que seja
para a manutenção da sociedade, na qual as leis da natureza são o fundamento
da reprodução social e individual.
2463
2464

Ibid., p. 25.
Ibid., p. 29.
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É por isso, segundo Altvater2465, que se fundiu nas doutrinas o
desenvolvimento e sustentabilidade, em uma noção na qual “[...] as estratégias
de desenvolvimento econômico e social, inclusive as adotadas por um Estado
nacional, precisam ser encaradas como elementos de um modelo global de
acumulação, desenvolvimento e crescimento.”, mas é extremamente necessário
incluir “[...] o modo de utilização da natureza como fonte de recursos e como
recipiente de rejeitos, ou seja, o modo de se comportar em relação à propriedade
comunitária global”.
4. O Desenvolvimento Sustentável
Nos tópicos anteriores, procurou-se analisar isoladamente a construção
histórica, conceito e problemas derivados de cada palavra: desenvolvimento e
sustentabilidade. Nesta parte, a integração de ambos no termo conhecido como
Desenvolvimento Sustentável é trabalhada, se ressaltando que aqui tudo se
complementa e se torna mais complexo.
Se a palavra sustentabilidade foi empregada e ganhou relevância pela
ecologia justamente na época do nascimento do Direito Internacional do Meio
Ambiente, desde esse momento é formulado o conceito de Desenvolvimento
Sustentável. E é o Direito Internacional que trabalhava com o termo e forneceu
os mecanismos para elaboração de regras de cunho cooperacional entre os
Estados, para regular e proteger o meio ambiente.
Segundo Sands2466, o desenvolvimento sustentável pode ser verificado
em alguns documentos de forma expressa ou implícita há muito tempo, muito
antes do Relatório de Brundtland em 1987, ou da Conferencia de Estocolmo de
1972, como na Conferência de Canberra de 1971 e na resolução 2849 (XXVI) da
Assembleia Geral das Nações Unidas.
A Conferência de Estocolmo, ou Stockholm Conference, foi designada
pela Assembleia Geral da ONU em 1968, e ocorreu de 5 a 16 de Junho de 1972
na cidade de Estocolmo na Suécia, contando com a presença de 114 Estados e
um amplo número de organizações internacionais2467.
Como resultado do evento, se teve três instrumentos: uma Resolução
sobre aspectos financeiros e institucionais no âmbito da ONU, a Declaração de
Estocolmo, contendo vinte e seis princípios gerais, e um Plano de Ação para o
Meio Ambiente com 109 recomendações. Essa conferência foi considerada um
sucesso, devido ao amplo processo preparatório, e possibilitou uma concordância
nos tópicos prioritários da conferência, que incluem elementos significativos e
inovadores, como uma redefinição dos problemas internacionais, uma justificativa
para cooperação, a re-abordagem de responsabilidade internacional e atualização
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das relações organizacionais internacionais2468.
Trata-se da Conferência que marcou o cenário internacional, para
influenciar legal e institucionalmente o desenvolvimento do tema meio ambiente,
seja em atividades regionais ou globais, ao fornecer oportunidades ordenadas
e coerentes de discussões de um assunto de interesse comum2469. É a partir
desse momento que ocorre em evidência a integração de meio ambiente e
desenvolvimento.
A Declaração de Estocolmo direciona para a relação de considerações
ambientais e econômicas, apesar de não usar o termo Desenvolvimento
Sustentável. Outros artigos do mesmo documento estão recheados de
preocupação em harmonizar meio ambiente e desenvolvimento. De uma
perspectiva legal, Sands2470 explica que Estocolmo gerou significativos movimentos
para o estabelecimento de mecanismos e recomendações ambientais.
Entretanto, é o Relatório de Brundtland de 19872471 que é o marco no
qual Desenvolvimento Sustentável se torna um objetivo da política global. O
relatório define Desenvolvimento Sustentável como “desenvolvimento que
se encontra com as necessidades das presentes gerações sem comprometer
as necessidades das futuras gerações”. Desse conceito, se extrai a ideia de
necessidades para a presente geração e ao mesmo tempo uma limitação sobre
os atos, especialmente de cunho ambiental, para essas necessidades serem
supridas nas futuras gerações também.
Para Lago2472, o relatório publicado pela Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, instituída pela Assembleia das Nações Unidas
em 1983, deu novos enfoques e consolidou o conceito de desenvolvimento
sustentável, “objetivo que exige equilíbrio entre “três pilares”: as dimensões
econômica, social e ambiental.”.
Esse relatório também foi a base para a realização da RIO 92, ou Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
1992, a maior reunião de chefes de Estados da História, com a presença de
cerca de 116 chefes de Estados e de Governos, 172 países representados por
aproximadamente 10.000 mil pessoas e 9 mil organizações não governamentais,
que teve como principal tema a discussão sobre o desenvolvimento sustentável.
Desse evento, derivaram alguns documentos: A Declaração do Rio
sobre Ambiente e Desenvolvimento; Declaração de Princípios sobre Florestas;
Agenda 21; O tratado da Convenção da Biodiversidade e; o tratado da Convenção
2468 SANDS, loc. cit.
2469 Ibid., p. 74.
2470 Ibid., p. 10.
2471 SANDS, loc. cit.
2472 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo: O Brasil e as três
conferências ambientais das Nações Unidas. Brasília: Funag, 2006. Disponível em http://www.
funag.gov.br/biblioteca/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=27&Itemid=41.
Acesso em 13 de Mar de 2014. p.18.

902

903

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

de Mudanças Climáticas2473. Nesses documentos o termo Desenvolvimento
Sustentável é explicito e abordado por diversos artigos.
Na Declaração do Rio2474, se destacam vários artigos citando
Desenvolvimento Sustentável, começando com o Princípio 1, no qual “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.”. E o
Princípio 4, que diz que “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção
ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não
pode ser considerada isoladamente deste.”.
Tais artigos fundamentam o tema, mas ao mesmo tempo já se observa
os vícios derivados da sustentabilidade e do desenvolvimento, ao colocar os seres
humanos no centro das preocupações em harmonia com a natureza, quando na
verdade estão em uma relação de dependência dela, e é inconcebível pensar em
sustentabilidade sem proteção ambiental. E a declaração continua:
Princípio 7 - Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria
global, para a conservação, proteção e restauração da saúde e da
integridade do ecossistema terrestre. Considerando as diversas
contribuições para a degradação do meio ambiente global, os Estados
têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países
desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca
internacional do desenvolvimento sustentável, tendo em vista as
pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global
e as tecnologias e recursos financeiros que controlam2475.

Nessa parte, uma compreensão evoluída dos problemas ambientais é
demonstrada, ao ressaltar a responsabilidade dos países desenvolvidos de modo
histórico para os problemas relacionados a qualquer tipo de desenvolvimento
sustentável. E, no Princípio 8, é explicado que “Para alcançar o desenvolvimento
sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem
reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover
políticas demográficas adequadas.”2476.
Entretanto, olhando mais atentamente para esse princípio, se observa
como a vontade de uma qualidade de vida mais elevada cai no velho problema
de desenvolvimento: qual a qualidade de vida mais elevada? A dos países
dito desenvolvidos? Esse artigo só mantém o velho entendimento de que o
desenvolvimento é a resposta para os males sociais, e que o desenvolvimento é
uma progressão para sair do subdesenvolvimento. Outros princípios brilhantes da
Declaração são aqueles que reconhecem a complexidade do tema, a interconexão
com várias áreas ao afirmar:
2473 SANDS, op. cit., p.10.
2474
BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Disponível em <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/decl_
rio92.pdf> Acesso em 29 Jul. 2014.
2475 BRASIL, loc. cit.
2476 BRASIL, op. cit.
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Princípio 20 - As mulheres têm um papel vital no gerenciamento
do meio ambiente e no desenvolvimento. Sua participação plena é,
portanto, essencial para se alcançar o desenvolvimento sustentável.
Princípio 21 - A criatividade, os ideais e a coragem dos jovens do mundo
devem ser mobilizados para criar uma parceria global com vistas a
alcançar o desenvolvimento sustentável e assegurar um futuro melhor
para todos.
Princípio 22 - Os povos indígenas e suas comunidades, bem como
outras comunidades locais, têm um papel vital no gerenciamento
ambiental e no desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos
e de suas práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer
e apoiar adequadamente sua identidade, cultura e interesses, e
oferecer condições para sua efetiva participação no atingimento do
desenvolvimento sustentável.
Princípio 27 - Os Estados e os povos irão cooperar de boa fé e
imbuídos de um espírito de parceria para a realização dos princípios
consubstanciados nesta Declaração, e para o desenvolvimento
progressivo do direito internacional no campo do desenvolvimento
sustentável2477.

Diante do exposto, após a Conferência do Rio, o debate político
utiliza algumas palavras-chave que dirigem a atenção do público e as energias
intelectuais: desenvolvimento sustentável e globalização2478. E definitivamente, a
sustentabilidade se torna o novo paradigma do desenvolvimento.
É claro, hoje, que desenvolvimento e meio ambiente caminham juntos,
toda atividade econômica transforma o meio ambiente e este direciona o
desenvolvimento econômico e social. A consideração de proteção ambiental no
desenvolvimento é o que se traduz do termo desenvolvimento sustentável.
Para Morin2479, Desenvolvimento Sustentável se traduz na tentativa
de conciliar as necessidades de proteção ecológica e as necessidades de
desenvolvimento econômico, no qual “A ideia de desenvolvimento sustentável
põe em dialógica a ideia de desenvolvimento, que comporta o aumento das
poluições, e a ideia de meio-ambiente, que requer limitações das poluições”.
Todavia, os problemas levantados pelos conceitos de desenvolvimento
e de sustentabilidade se mantêm. Morin ainda fundamenta que a ideia de
desenvolvimento continua tragicamente subdesenvolvida, carregada dos erros
e problemas já vistos na construção histórica do termo. No mesmo sentido,
entende Lago:
O desenvolvimento associado à globalização, no entanto, não segue os
preceitos do desenvolvimento sustentável. A globalização, em sua fase
atual, parece corresponder mais ao capitalismo selvagem do que à visão
mais humanista contida no conceito de desenvolvimento sustentável.
Na realidade, com a proposta de equilíbrio entre seus três pilares –
econômico, social e ambiental –, o desenvolvimento sustentável
2477
2478
2479
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apresenta-se como uma fórmula politicamente aceitável de promoção
de “valores” econômicos, políticos e éticos do Ocidente, resultado de
processos negociadores no âmbito das Nações Unidas.2480

Dessa forma, a repetição do termo só nutre a ignorância do seu real
sentido e implicações, com uma falsa conotação positiva, uma falsa conotação
de preservação ambiental, que não é aplicada realmente como amigável ao meio
ambiente. Diante disso, de modo a driblar esse problema, o que se necessita
é uma reconstrução do que é Desenvolvimento Sustentável, um conceito e
caminho que não ignore os problemas trazidos pela sua construção.
Assim, Morin2481 aponta para um abandono da noção de desenvolvimento
como progresso. Afinal, progresso para aonde? E mesmo sem se ter essa
resposta, uma coisa é fato – “Precisamos portanto enfrentar duas injunções
contraditórias: salvar a extraordinária diversidade cultural que a diáspora da
humanidade criou e, ao mesmo tempo, alimentar uma cultura planetária comum
a todos.”. Afinal, é essa diversidade que pode fornecer as bases para realmente
se aplicar a junção do social, econômico e ambiental. E quem sabe desligar o
termo Desenvolvimento Sustentável como o direcionamento para ser um “país
desenvolvido”.
E mais, precisamos abandonar mitos ocidentais modernos, como a
conquista da natureza-objeto pelo homem sujeito do universo e o falso infinito
para o qual se lançava o crescimento industrial, desenvolvimento e o progresso.
É preciso abandonar as racionalidades parciais, fechadas, abstratas e delirantes
que consideram como irracional toda crítica; é preciso livrar todos do paradigma
“[...] pseudoracional do Homo sapiens faber segundo o qual ciência e técnica
assumem e levam a cabo o desenvolvimento humano.”2482.
Para Morin, se deve existir algum desenvolvimento, esse deve ser
humano, deve ser concebido como o desenvolvimento de nossas potencialidades
psíquicas, espirituais, éticas, culturais e sociais:
O desenvolvimento deve ser concebido de maneira antropológica. O
verdadeiro desenvolvimento é o desenvolvimento humano.
Cabe portanto retirar a noção de desenvolvimento de sua ganga
economística. Não cabe mais reduzir o desenvolvimento ao crescimento,
que, como disse Jean-Marie Pelt, “tornou-se uma ex-crescência”. A
noção de desenvolvimento deve tornar-se multidimensional, ultrapassar
ou romper os esquemas não apenas econômicos, mas também
civilizacionais e culturais ocidentais que pretendem fixar seu sentido
e suas normas. Deve romper com a concepção do progresso como
certeza histórica para fazer dele uma possibilidade incerta, e deve
compreender que nenhum desenvolvimento é adquirido para sempre:
como todas as coisas vivas e humanas, ele sofre o ataque do princípio
de degradação e precisa incessantemente ser regenerado.2483
2480
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No sentido de se desligar da lógica econômica no Desenvolvimento
Sustentável, Esteva2484 argumenta que a solução dos problemas da nossa
civilização consiste em se desligar da lógica econômica de mercado, se liberar
das cadeias econômicas que nos prendem; já que é essa lógica que mantém os
problemas, ela mesma deve ser combatida, com uma reformulação das nossas
necessidades, de comunidades e meios de produção alternativos e pessoais.
Assim, não é preciso ser radical e abandonar ou ignorar o termo
Desenvolvimento Sustentável, mas sim buscar sua reconstrução, no sentido de
ganhar considerações de fato sustentáveis e ter aspectos individuais e plurais,
descritivos de várias formas de culturas e organizações sociais – enfim, não ser
cego em relação às riquezas culturais das sociedades arcaicas ou tradicionais.
Se o desenvolvimento é uma finalidade, deve deixar de ser uma finalidade
míope ou uma finalidade-término, porque “A finalidade do desenvolvimento
submete-se ela própria a outras finalidades. Quais? Viver verdadeiramente. Viver
melhor. Verdadeiramente e melhor, o que significa isso? Viver com compreensão,
solidariedade, compaixão. Viver sem ser explorado, insultado, desprezado.”2485.
E assim, conclui-se que as finalidades do desenvolvimento dependem
de imperativos éticos, nos quais o econômico deve ser controlado por normas
antropo-éticas, o que significa que nossos objetivos exigem um ética do
desenvolvimento, sobretudo por não haver mais promessa nem certeza absoluta
de uma lei do progresso2486.
Outro ponto relevante da sustentabilidade, vista como a consideração
da futura geração, também necessita de uma reformulação, pois, como explica
Morin2487, a relação de passado, presente e futuro se encontra seca, atrofiada
e bloqueada em toda parte, assim “Precisamos portanto de uma revitalização
dessa relação que respeite as três instâncias sem hipertrofiar nenhuma delas.
A renovação e complexificação da relação passado/ presente/ futuro deveriam
assim se inscrever como finalidades da política de hominização.”.
Nesse ponto, a política de hominização representa a humanidade que
se realizaria enquanto tal numa sociedade ou comunidade das nações, para isso
revolucionando as relações entre humanos, consigo mesmo, com os próximos,
com a natureza em uma concepção de integralidade. Essa revolução de relações
deve existir também no contexto passado/ presente/ futuro, no qual:
A relação com o presente, a do viver e do gozar, não poderia ser
sacrificada a um passado autoritário ou a um futuro ilusório. Hoje ela
comporta a tele-participação na vida do planeta e a possibilidade de
ligação – turn on – nos circuitos das diversas culturas do mundo, bem
como na própria cultura e no folclore planetários. Por outro lado, e
sobretudo, é exatamente no presente que se dão as manifestações
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do viver que transcendem o desenvolvimento. A circulação dialógica
passado/ presente/ futuro restaura a intensidade concreta do viver
que é a plataforma giratória do presente. Como dizia Santo Agostinho:
“Existem três tempos: o presente do passado, o presente do presente,
o presente do futuro.” Enfim, a relação com o futuro deve ser revitalizada
na medida em que a busca da hominização é ela própria tensão voltada
ao futuro. Não mais o futuro ilusório do progresso garantido: um futuro
aleatório e incerto, mas aberto a inúmeros possíveis, em que podem
se projetar as aspirações e as finalidades humanas sem no entanto
haver promessa de desejos satisfeitos. Nesses termos novos, a
restauração do futuro é de importância capital e de urgência extrema
para a humanidade.2488

Por fim, pode-se levantar o aspecto da complexidade, no qual a crise do
desenvolvimento, a crise do meio ambiente não deve mais procurar soluções
isoladas, é preciso uma política de intervenção sobre as interações entre os
vários problemas. Os problemas são interdependentes no tempo e espaço,
apesar das pesquisas os isolarem. É verdade que há, especialmente no que
concerne ao meio-ambiente e ao desenvolvimento, uma primeira tomada de
consciência que leva a promover pesquisas interdisciplinares, mas, apesar de
uma importante destinação de recursos para essa finalidade, os resultados são
escassos porque os diplomas, carreiras e sistemas de avaliação se fazem no
quadro das disciplinas. Há, sobretudo, uma resistência dos padrões e diretrizes
universitárias ao pensamento trans-disciplinar.
Esse tema, que envolve várias áreas, só pode ser tratado de forma
complexa para gerar efeitos significativos na sociedade, de modo a promover
o bem estar à vida humana e tratar dos objetivos ainda divergentes de duas
políticas em ascensão – a economia global e a política ecológica – nas quais “O
objetivo da economia global é o de elevar ao máximo a riqueza e o poder de
suas elites; o objetivo do projeto ecológico é o de elevar ao máximo a
sustentabilidade da teia da vida.”2489. Portanto, o grande desafio do século XXI e
do Desenvolvimento Sustentável é “[...] uma mudança do sistema de valores
que está por trás da economia global, de modo a torná-lo compatível com as
exigências da dignidade humana e da sustentabilidade ecológica.”2490.
Assim, a reconstrução que se busca é de uma comunidade humana
sustentável integrada com os ecossistemas vivos, em que o Desenvolvimento
Sustentável unificado com o meio ambiente tenha por base o respeito a
diversidade cultural e valores humanos.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. A origem do termo desenvolvimento traz efeitos nocivos,
principalmente: de colocar sociedades diferentes como subdesenvolvidas, em
2488
2489
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uma corrida para buscarem ser desenvolvidas; o mito da solução de todos os
problemas pelo desenvolvimento; crescimento econômico como o fator de
medição de desenvolvimento, e; a falta de integração dos aspectos econômicos
do desenvolvimento com considerações sociais, ambientais etc.
2. O termo sustentabilidade é genérico, baseado na ideia de manutenção
da existência. Hoje, remete automaticamente para uma conotação amigável ao
meio ambiente, produtos, empresas etc. que empregam o sentido de favoráveis
ao meio ambiente sem de fato ter consideração ambiental, principalmente dos
ecossistemas da natureza.
3. O Desenvolvimento Sustentável tem seu surgimento juntamente com
o nascimento do Direito Internacional do Meio Ambiente, e sua ideia central
é desenvolvimento e meio ambiente juntos, que basicamente se resume em
conciliar crescimento econômico, fatores sociais e proteção ecológica.
4. Com a compreensão isolada do desenvolvimento, da sustentabilidade,
e do Desenvolvimento Sustentável e problemas trazidos por cada um, é possível
compreender que o real significado do termo Desenvolvimento Sustentável foi
formulado a partir de noções distintas às considerações ambientais favoráveis e
carregou todos os equívocos do desenvolvimento e da sustentabilidade como
consequência disso.
5. Nesse contexto, o que se vê como necessário é uma reconstrução
do termo, para atender aquilo que é ignorado, mas tão importante, um
Desenvolvimento de fato Sustentável, que: considere a diversidade cultural
ao ditar o caminho do desenvolvimento e a sustentabilidade; tenha uma nova
concepção do que é ser desenvolvido; tenha uma visão de desenvolvimento
humano e não econômico; que desligue a lógica econômica da solução dos
problemas da civilização; revitalize a relação de gerações passadas, presentes e
futuras; e, considere a complexidade do tema com várias áreas que devem ser
trabalhadas.
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INTRODUÇÃO
Considerando que o dever do Estado e de cada membro da comunidade
política perante o meio ambiente e todos os seus componentes não se esgota
no que foi consagrado no Texto Constitucional, o qual pode sofrer abertura moral,
conceitos de outros campos do ordenamento jurídico podem e devem ser
estendidos para uma mais eficiente tutela de valores ambientais importantes.
Nesse sentido, o presente ensaio propõe que, por meio de um diálogo
com a legislação consumerista, o conceito de sujeito vulnerável seja estendido
aos animais não humanos, para assim possibilitar uma melhor hermenêutica
ambiental na proteção de outras formas de vida, na esteira do que já vem
ocorrendo com o meio ambiente, levando em conta os interesses das futuras
gerações.
Para tanto, a primeira questão inserida é o contexto de crise ambiental
que justifica a proteção do meio ambiente e dos animais não humanos como
vulneráveis, demonstrando a fragilidade de ambos.
Em seguida, apresenta-se como a ideia de vulnerabilidade tem favorecido
a proteção do meio ambiente e, por consequência, das futuras gerações, no
sentido jurisprudencial.
Por fim, é aventada a possibilidade de consideração dos animais não
humanos como sujeitos vulneráveis, tendo como alicerce o princípio da precaução
e o princípio in dubio pro natura, mas, especialmente, o princípio da dignidade
como guia.
A pesquisa desenvolvida utilizou o método dedutivo e, tendo-se por
métodos de procedimento, a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica
e documental. A construção do tema também se deu com abordagem qualitativa.
Em tempos de degradação ambiental e de violações da vida não humana,
cuida-se de um tema que contribui para as respostas dos exegetas na aplicação
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da legislação constitucional e infraconstitucional, bem como na efetivação da
proteção de todas as formas de vida.
1. VULNERABILIDADE DOS ANIMAIS E DA NATUREZA NO CONTEXTO DE
CRISE AMBIENTAL
Vive-se uma situação ambiental erigida no esgotamento dos modelos
de desenvolvimento econômico e industrial até aqui experimentados, dos quais
muito embora tenham advindo benefícios tecnológicos, sobreveio também
devastação indiscriminada do meio ambiente.
Nesse sentido, é possível afirmar que os modelos de desenvolvimento
econômico e de exploração dos recursos naturais são responsáveis de forma
especial pela origem dos problemas de mudanças climáticas, de desertificação, de
poluição, de extinção de espécies, e de outros prejuízos ambientais, perceptíveis
ou imperceptíveis.
Pode-se afirmar, outrossim, que a degradação ambiental tem sua
origem em decisões e iniciativas humanas. A corroborar, vale tomar o exemplo
do aquecimento global, a respeito do qual foi divulgado relatório do IPCC2491
dissipando qualquer dúvida no sentido de ser ele uma realidade incontestável,
provocada pelo homem. Outro exemplo extraído de estudos publicados2492 é a
confirmação da hipótese de que o homem está desencadeando a sexta extinção
em massa de espécies.
Este último quadro alarmante é ratificado pela lista vermelha de animais
ameaçados de extinção e pelo relatório anualmente elaborado pelo IUCN2493, que
demonstram continuar ascendente o risco de extinção de espécies.
Aliás, em vista do atual estágio e suas consequências, o próprio homem
está ameaçado. Assim também sustenta Aragão: “Esta situação absurda reflecte
alguma ‘miopia’ dos agentes econômicos, que, incapazes de ver ao longe, não se
apercebem de que, tomando decisões econômicas com base em dados de curto
prazo, estão a cavar a ‘própria sepultura’”.2494
Conquanto seja patente que a raça humana necessita dos ecossistemas
naturais equilibrados para a sua própria sobrevivência, ainda assim ela constitui
2491 INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate change 2014:
synthesis report. Disponível em: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_
FINAL_full.pdf. Acesso em: 4 abr. 2015.
2492 Estudo publicado na revista Nature reforçou a hipótese de que o homem está
desencadeando a sexta extinção em massa da história da Terra. Cf.: VEJA. Metade das espécies
pode desaparecer até 2100. Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/ate-2100metade-das-especies-pode-desaparecer/. Acesso em: 4 abr. de 2015.
2493 INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE. 2013 IUCN Annual Report.
Disponível em: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/IUCN-2014-017.pdf.
Acesso em: 4 abr. 2015.
2494 ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. O princípio do poluidor pagador. Coimbra: Coimbra
Editora, 1997. p. 24.
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uma relação exploratória com o meio que a rodeia.
Animais são explorados com pretextos esportivos, recreativos, religiosos,
culturais e científicos. São inúmeros os casos de práticas que transformam
em fonte de dor e sofrimento a vida de seres destituídos de racionalidade e
linguagem, porém sensíveis e vulneráveis à ação do homem.
É certo que a visão de que os animais existem para servir ao homem,
atender a seus desejos e satisfazer as suas necessidades é incoerente com o
entendimento de que não vivemos sozinhos, de que homem e natureza têm um
vínculo, sendo que um não reduz o outro. Não é demais reforçar que, de acordo
com Molinaro, “é condição da liberdade do humano para com o mundo da vida a
responsabilidade para com o vivente”.2495
Verifica-se que o modo de exploração do meio ambiente com seus
integrantes colocam em risco a sobrevivência de todas as espécies. Natureza e
animais não humanos encontram-se em condição de vulnerabilidade, diante do
modelo de exploração baseado nos valores de mercado.
Os animais não humanos estão vulneráveis especialmente porque,
no atual contexto, não são permitidos de viverem de acordo com aquilo que
realmente são, estão privados de exercerem suas condições básicas.
Ademais, mister se faz ressaltar que a degradação ambiental erigida
da tensão entre o desenvolvimento econômico e a proteção do ambiente, não
afeta apenas aqueles que participam da atual comunidade política, mas ainda as
futuras gerações.
Esses fatos demonstram a natureza multifacetária da crise ambiental,
que atinge um vasto universo de vítimas, diferentes no sentido ético e temporal,
bem como a sua natureza multipolarizada, por ter implicações reproduzidas em
escala local e global.
O desafio, então, é conferir correta valoração ao que é merecedor de
proteção no campo do Direito Ambiental, que se funda em um pluralismo moral.
Nessa vertente, cumpre ao Estado e aos agentes privados a missão de
tomarem uma posição em relação às ameaças que comprometem a sobrevivência
humana e não humana e que expõem valores ambientais merecedores de
proteção. Como bem acentuam Leite e Ayala, “[...] a crise ambiental vivenciada
pela modernidade traz consigo uma nova dimensão de direitos fundamentais,
a qual impõe ao Estado de Direito o desafio de inserir entre as suas tarefas
prioritárias a proteção do meio ambiente”.2496
Perante a constatação de ameaças que podem comprometer a existência
de todas as formas de vida, é imperioso que o Estado tenha como tarefas
2495 MOLINARO, Carlos Alberto. Têm os animais direitos? Um breve percurso sobre a
proteção dos animais no direito alemão. In: Sarlet, Ingo Wolfgang (Org.). Estado Socioambiental
e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 156.
2496 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao
coletivo extrapatrimonial. 6 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014. p. 43.
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prioritárias valores ambientais, que são importantes. Conforme salienta Kloepfer:
“Um Estado apto a subsistir precisa hoje de mais do que um povo, um poder e
um território estatal. Ele necessita de um meio ambiente no e em torno do seu
território que não ponha em risco a continuidade de sua existência”.2497
Em um Estado que se encontra exposto aos efeitos de problemas
ambientais, deve ser concebida uma proteção reforçada para todos os membros
que ainda não participam da comunidade política, como os animais não humanos
e as futuras gerações.
Sob o plano do Estado de Direito, o qual normalmente protege e favorece
as pessoas, a proteção deve ser estendida à vida não humana. O Estado deve
alcançar, em suas tarefas, a proteção da vida não humana.
Abraçando o paradigma do Estado de Direito Ambiental, um novo modo
de aferição de valores, no que diz respeito à proteção ambiental, especialmente
à proteção dos animais, é salutar na busca de justiça para animais não humanos.
Nesse passo, constata-se competir igualmente ao Direito restabelecer o
equilíbrio e a segurança nas relações ambientais, uma vez que este é decorrente
das transformações e situações sociais e ambientais vivenciadas.
Para que o discurso de proteção do ambiente seja potencializado, o
que é imprescindívelanteas mudançasambientais levadas a efeito pelo homem,
conceitos jurídicos podem e devem ser estendidos, a fim de garantir uma maior
efetividade na tutela do meio ambiente, de forma particular e nova na salvaguarda
de animais não humanos.
2. A APLICAÇAO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COMO
UM REFORÇO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DAS FUTURAS
GERAÇÕES
A proteção de valores ambientais deve ser tarefa prioritária do Estado,
assegurada constitucionalmente, tendo em vista que, como ensina Amado
Gomes, “num Estado de Direito, a procura da selecção de bens jurídicos
relevantes para a comunidade deve começar pelo texto constitucional”2498. De
fato, a Constituição é um instrumento que permite que seja definido o que é
importante e como protegemos o que foi escolhido como importante.
Nesse sentido, a Constituição brasileira, no artigo 225, caput, ao preceituar
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder
2497 KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental? A transformação do sistema político
e econômico da República Federal da Alemanha através da proteção ambiental especialmente
desde a perspectiva da ciência jurídica. In: Sarlet, Ingo Wolfgang (Org.). Estado Socioambiental e
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 40.
2498 AMADO GOMES, Carla. Desporto e proteção dos animais: por um pacto de não agressão.
Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/files/papers/cej-animais_revisto.pdf. Acesso em:
4 abr. 2015.
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Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”2499, trouxe um nível de sensibilidade ecológica.
Tal dispositivo consagra um direito e um dever fundamental de proteção
do meio ambiente, reunindo a cooperação do Estado e dos particulares para
consecução dessa pretensão de forma duradoura e permanente, e indica a
abertura da nossa ordem jurídica para valores ambientais.
Diante da situação de crise ambiental, o aplicador do direito terá o papel
de tornar as normas constitucionais ambientais vigentes no mesmo contexto
mais efetivas, dado que, principalmente no âmbito do Direito Ambiental, as
decisões tomadas no presente guardam um estreito vínculo com o futuro.
Nas palavras de Chacón, “ante esta realidad el operador jurídico deberá
flexibilizar las normas que en su aplicación, no sirvan para dar respuesta rápida,
real, y efectiva a las diversas situaciones que se presentan frente a los desafios
ambientales de nuestro tiempo”.2500
É cediço que interpretar sempre envolveu ao menos a busca pelo fim
da norma, considerando o sistema que a envolve, bem como a realidade social,
econômica e histórica em que está inserida.
Além desse método clássico, que há muito serve de norte para o exegeta,
costuma-se dizer que os princípios também auxiliam na busca de soluções justas
e adequadas para a interpretação de normas.
Como exemplo de uma hermenêutica jurídica ambiental que propiciou
uma eficaz tutela do meio ambiente merece ser citado acórdão de relatoria da
lavra do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Trata-se do acórdão proferido no Recurso Especial 883.656/RS2501, em
que se debatia a inversão do ônus da prova na situação de responsabilidade civil
facegraves danos ambientais causados por contaminação de mercúrio.
O acórdão consignou que, a despeito de o regime geral, ou comum,
de distribuição da carga probatória ser o assentado no artigo 333, caput, do
Código de Processo Civil - CPC, este modelo sofre abrandamento sob o influxo
do ônus dinâmico da prova, visando corrigir eventuais iniquidades práticas, como
a chamada probatio diabolica, que inviabiliza legítimas pretensões, sobretudo dos
sujeitos vulneráveis, e instituir um ambiente ético-processual virtuoso.
Com isso, considerou que, em razão da posição de destaque assumida
2499 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 4
abr. 2015.
2500 CHACÓN, Mario Peña. Hacia una nueva hermeneutica ambiental. Texto inédito.
2501 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 883.656/RS. Rel. Min. Herman Benjamin.
Recte: Alberto Pasqualini Refap S/A. Recdo: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
Julgamento em: 9 mar. 2010. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/
mediado/?componente=ATC&sequencial=8253735&num_registro=200601451399&data=20120
228&tipo=51&formato=PDF. Acesso em: 4 abr. 2015.
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pelos interesses supraindividuais e pela dificuldade de o lesado se desincumbir
do onus probandi, necessária a flexibilização do rigor da distribuição prevista no
CPC para aplicação da regra contida no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa
do Consumidor – CDC.
Ademais, em suma, avaliou que no campo do Direito Ambiental aplicáveis
com maior razão os fundamentos teórico-dogmáticos do ônus dinâmico, pela
própria natureza indisponível do bem jurídico protegido (o meio ambiente),
de projeção intergeracional, para favorecer a salvaguarda dos interesses dos
incontáveis sujeitos-ausentes, por vezes toda a humanidade e as gerações
futuras; pelo cunho processual do artigo 6º, inciso VIII do CDC, que liberta essa
regra da vinculação exclusiva ou confinamento à relação jurídica de consumo; e
pela incidência do princípio da precaução, transmissor por excelência de inversão
probatória, base do princípio in dubio pro natura.
Sobre o princípio da precaução, ficou consignado que, diante do dever
genérico e abstrato de conservação do meio ambiente, um regime ético-jurídico
em que o exercício de atividade potencialmente poluidora, sobretudo quando
perigosa, conduz à inversão das regras de gestão da licitude e causalidade da
conduta, com a imposição ao empreendedor do encargo de demonstrar a sua
inofensividade.
No rastro do princípio da precaução, foi citado o princípio in dubio pro
natura, por carregar uma forte presunção em favor da proteção da saúde humana
e da biota, colocando a responsabilidade pela demonstração da segurança
naqueles que conduzem atividades potencialmente perigosas.
Ainda, o acórdão considerou que a inversão do ônus da prova por
hipossuficiência seria plenamente cabível ao substituto processual, o Ministério
Público, pela natureza coletiva ou difusa das vítimas, titulares do bem jurídico a
ser protegido.
O relatado acórdão, por meio do diálogo com institutos do CDC, como a
inversão do ônus da prova e a hipossuficiência dos titulares do bem de natureza
difusa ou coletiva, não se contentando com iniciativas materiais e processuais
retóricas, cosméticas ou de fantasia, como nele mesmo exposto, buscou
uma tutela judicial abrangente, eficaz e eficiente sempre reclamada pelo meio
ambiente.
Na mesma linha, merecem ser enaltecidos os seguintes julgados do STJ:
REsp 1.060.753/SP, REsp 972.902/RS e REsp 1.049.822/RS, os quais igualmente
entenderam que alguns dos direitos do consumidor devem ser estendidos às ações
que visam resguardar e reparar o patrimônio de uso coletivo consubstanciado no
meio ambiente, agregando, além disso, o princípio da precaução.
O CDC tem como ponto de partida a afirmação da vulnerabilidade do
consumidor, mecanismo que visa a garantir a igualdade formal e material aos
sujeitos da relação jurídica de consumo e que alcançou o status de princípio.
Nessa proposta, os valores ambientais estão situados em igualdade
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axiológica, em razão da inclusão da natureza na comunidade moral, como
merecedora de proteção jurídica especial por meio da consideração de um
valor intrínseco, forçando a abertura do ordenamento constitucional brasileiro,
pois, diferentemente de alguns modelos andinos, aqui não foram reconhecidos
Direitos da Natureza (Pachamama).
Do princípio da precaução, um dos princípios estruturantes do Estado
de Direito Ambiental, decorre a tutela dos interesses das futuras gerações, cuja
vulnerabilidade, como salientam Marques e Miragem, “se dá pela impossibilidade
de reivindicar hoje a proteção dos seus interesses. Expressa-se como uma decisão
de respeito à liberdade das futuras gerações, exigindo um comportamento ativo
das gerações atuais na preservação desses interesses”.2502
O princípio da dignidade igualmente auxilia no desenhar de novas direções
e possibilidades para as construções no plano jurídico, com o fim de fortalecer
o elo entre humano e natureza e garantir nossa existência futura, como bem
sustentam Fensterseifer e Sarlet: “o reconhecimento da dignidade das futuras
gerações humanas, assim como da dignidade dos animais e da Natureza em
si, surge como mais um elemento a formatar e ampliar a noção (e o alcance da
proteção e reconhecimento pelo Direito) [...]”.2503
A extensão do conceito de vulnerabilidade para o meio ambiente e para
as futuras gerações manifesta um tratamento diferenciado que se justifica pelo
contexto de degradação ambiental, favorecendo que se realize o Estado de
Direito Ambiental, sendo que não há impedimento para que seja ampliado para
animais não humanos.
3. EXTENSÃO DO CONCEITO DE VULNERABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR PARA UMA MAIS EFETIVA PROTEÇÃO
JURÍDICA DOS ANIMAIS NÃO HUMANOS NO DIREITO AMBIENTAL
A Constituição brasileira prevê a proteção da fauna no seu artigo 225,
§1º, VII, dispondo que “incumbe 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 das espécies ou submetam os animais a crueldade”.2504
Vale frisar, o artigo 225, §1º, VII da Constituição Federal tem o desígnio de
proteger a vida, a liberdade e a integridade física dos animais, reconhecendo-os
como seres que precisam ser protegidos contra atos desumanos e maus-tratos
praticados pelo homem. Por enquanto, até esse ponto vai a responsabilidade de
cada um e de todos com a vida não humana.
Constata-se que a Constituição brasileira demonstrou um nível de
2502 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos
vulneráveis. 2 ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014. p. 179.
2503 FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional Ambiental. 3 ed.
rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013. p. 52.
2504 BRASIL. Constituição (1988). op. cit.
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preocupação ao enumerar medidas que buscam proteger a vida não humana,
todavia, essa proteção pode ser estendida, por meio da aplicação de outros
conceitos do ordenamento jurídico, no sentido de buscar potencializar o nível de
proteção já conferido aos animais, por exemplo, com a extensão da vulnerabilidade
expressamente reconhecida no artigo 4º, inciso I do CDC.
Dessarte, como salientam Marques e Miragem:
A vulnerabilidade não é, pois, o fundamento das regras de
proteção do sujeito mais fraco, é apenas a “explicação”
destas regras ou da atuação do legislador, é a técnica para
as aplicar bem, é a noção instrumental que guia e ilumina
a aplicação destas normas protetivas e reequilibradoras,
à procura do fundamento da Igualdade e da Justiça
equitativa.2505
Da mesma forma que foram estendidos conceitos do âmbito
consumerista para a proteção dos interesses do meio ambiente e das futuras
gerações, assim pode se dar com animais não humanos que sentem a vida
como boa ou desagradável, visando assegurar-lhes uma justiça verdadeiramente
global, o que requer, conforme Nussbaum, “que olhemos tanto em nossa própria
nação quanto em todo o mundo, por outros seres sencientes cujas vidas estão
entrelaçadas inseparável e complexamente às nossas”.2506
Ora, se possível a extensão do conceito de vulnerabilidade para a proteção
do meio ambiente e das futuras gerações por intermédio da consideração do
princípio da precaução, in dubio pro natura e dignidade como princípios protetivos,
não há que se vislumbrar óbice na extensão dessa mesma proteção a animais
não humanos.
Segundo enfatiza Miragem: “a noção de vulnerabilidade no direito
associa-se à identificação de fraqueza ou debilidade de um dos sujeitos da
relação jurídica em razão de determinadas condições ou qualidades que lhe são
inerentes [...]”.2507
Outrossim, explicam Marques e Miragem que:
[...] a vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um estado
inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva
de interesses identificados no mercado, é uma situação
permanente ou provisória, individual ou coletiva, que
fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando
a relação.2508
2505 MARQUES; MIRAGEM, op. cit., p. 120.
2506 NUSSBAUM, Martha C. Fronteiras da justiça: deficiência, nacionalidade, pertencimento
à espécie. São Paulo: Martins Fontes, 2013. p 497.
2507 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
RT, 2013. p. 114.
2508 MARQUES; MIRAGEM, op. cit., p. 120.
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É evidente a situação de vulnerabilidade dos animais não humanos nesse
cenário de crise ambiental, oriundo do modelo de desenvolvimento baseado
nos valores de mercado, considerando que estes seres, além de sofrerem
crueldade, práticas que colocam em risco a sua função ecológica e provoquem
a sua extinção, não podem viver como aquilo que realmente são, têm as suas
potencialidades frustradas e são colocados em situação de risco, porque a nós
faltou a percepção do outro.
Justifica-se, de outra banda, a abordagem precaucional à vida não humana
como medida tendente a conter a exposição da fauna a eventos potencialmente
perigosos e irreversíveis para sua conservação e reprodução, lembrando que o
princípio da precaução impõe que quando houver ameaça de danos graves ou
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada para o
adiamento das medidas cabíveis, e com referido princípio segue outro, do in
dubio pro natura, operando o benefício da dúvida em favor da natureza, no caso,
dos animais, que, na incerteza, devem ser respeitados.
Nesse sentido, oportuno citar o entendimento de Felipe: “O silêncio ou
omissão, por parte da ciência, da filosofia, da teologia e do direito, não podem
constituir prova alguma contra os fatos da existência animal [...]”.2509
Com efeito, pode-se considerar que o ordenamento constitucional
brasileiro, embora não tenha afirmado expressamente a identidade do princípio da
precaução, apresentou um conjunto de deveres que favorecem a implementação
do princípiono que tange aos animais não humanos, como a proibição de práticas
cruéis, de atividades perigosas, de eventos que provoquem a extinção de
espécies, de práticas e comportamentos capazes de influir negativamente sobre
as funções ecológicas e que coloquem em risco a sua variabilidade genética.
Assim é a lição de Ayala, que afirma: “consideradas tais medidas, sustentase que constituem expressão do reconhecimento de condições específicas para
a execução do princípio da precaução no domínio da proteção da fauna”.2510
Imperioso registrar, ainda, que a proteção dos animais não humanos como
sujeitos vulneráveis na esteira do CDC, deve advir notadamente da aplicação do
princípio da dignidade para além da pessoa humana, tendo em consideração que
tal valor reclama uma nova concepção moral.
O princípio da dignidade pode ser reconhecido para animais não humanos

2509 FELIPE, Sônia T. Liberdade e autonomia prática. Fundamentação ética da proteção
constitucional dos animais. In MOLINARO, Carlos Alberto; MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura
de; SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTENSEIFER, Tiago. A dignidade da vida e os direitos
fundamentais para além dos humanos: uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008.
p. 74.
2510 AYALA, Patryck de Araújo. O princípio da precaução na Constituição brasileira: aspectos
da proteção jurídica da fauna. Disponível em: http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/
revista_direito_e_liberdade/article/view/97/85. Acesso em: 4 abr. 2015.
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por meio da abordagem das capacidades2511, pelo ângulo da autonomia prática2512,
pela atribuição de valor intrínseco2513 ou de outra maneira, mas garantindo uma
compreensão ecológica apta a também auxiliar na efetiva proteção dos animais
não humanos.
Portanto, parece que a proteção dos animais não humanos como sujeitos
vulneráveis atende aos desafios expostos pela crise ambiental, colaborando na
efetividade do regime constitucional de proteção dos animais não humanos,
com a finalidadede concretizarum Estado de Direito Ambiental dirigido a todas
as formas de vida.
CONCLUSÕES ARTICULADAS
Diante do exposto, conclui-se que:
1. A situação de crise ambiental hodiernamente vivenciada, oriunda dos
modelos de exploração baseada nos valores de mercado, demonstra a
vulnerabilidade do meio ambiente e dos animais não humanos, o que
clama uma resposta do direito no sentido de se fazer justiça, com o fim
de realizar o Estado de Direito Ambiental.
2. Por meio da extensão de alguns dos direitos do consumidor, da
aplicação do princípio da precaução, do qual decorre o princípio in
dubio pro natura, e do princípio da dignidade, pode ser proporcionada
maior possibilidade de resguardo do meio ambiente e, por via reflexa,
das futuras gerações.
3. Nada impede que, do mesmo modo, sejam estendidos institutos
da legislação consumerista, com igual consideração do princípio da
precaução e, especialmente, do princípio da dignidade para além
da pessoa humana, visando uma mais efetiva proteção jurídica dos
animais não humanos.

2511 Cf.: NUSSBAUM, Martha C. Fronteiras da justiça: deficiência, nacionalidade, pertencimento
à espécie. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
2512 Cf.: WISE, Steven. Drawing the line: science and the case for animal rights. Nova York:
Paperback, 2003.
2513 Cf.: FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional Ambiental. 3
ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013.
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INTRODUÇÃO
A crise ambiental instaurada na atualidade, geradora de preocupações
e receios por parte de toda a sociedade, nada mais é do que resultado do modelo
de exploração adotado pelo homem durante séculos. Há que se ter em mente, no
entanto, que esta crise ambiental se vincula ainda a uma crise social, em função
do abuso desenfreado imposto pelo homem ao homem, que busca transformar
seu semelhante em meio à disposição do capital.
O que se vislumbra são violações constantes não somente do meio
ambiente, mas também dos direitos mínimos dos trabalhadores, que em sua
maioria, não tem condições decentes de trabalho, sendo vítimas de situações
que degradam sua dignidade, potencializadas pela degradação ambiental e
trazendo à pauta discussões sobre a (in)justiça socioambiental a que os grupos
vulneráveis, como os trabalhadores, estão submetidos.
Ainda que haja esse patente desrespeito, bem como cada vez mais
desempregados e subempregados, surgem ações que buscam mudar essa
realidade. Internamente, há que se dizer que, ao considerar o meio ambiente
do trabalho como direito fundamental, a Constituição Federal de 1988 caminhou
bem, uma vez que se mostra urgente a proteção do ambiente laboral, garantia
de condições adequadas de saúde e segurança, promovendo o resguardo à
integridade física e psíquica dos obreiros.
No Brasil, não são poucos os exemplos de trabalhadores submetidos
a condições degradantes de trabalho, em especial levando-se em consideração
a sociedade de consumo atual, que gera toneladas de resíduos, os quais não
tem uma destinação adequada, colocando em evidência a importância social dos
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, cujas condições de trabalho são
as piores possíveis.
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Ademais, há uma preocupação interna crescente com o fomento do
trabalho decente e de condições dignas de trabalho, inspirados nas propostas da
Organização Internacional do Trabalho - OIT, que possui na promoção do trabalho
decente um dos maiores desafios para o século XXI.
Neste contexto, o presente trabalho objetiva verificar se a promoção
do trabalho decente aos trabalhadores em condições degradantes, como os
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tem a possibilidade de garantilhes um meio ambiente de trabalho hígido, em um contexto de justiça ambiental.
Para atingir tal objetivo, foi feito primeiramente um estudo acerca do
meio ambiente do trabalho como objeto de proteção do Estado Ambiental na
ordem jurídica brasileira. Em seguida, foram verificadas as condições de trabalho
dos catadores, em um contexto de justiça ambiental, trazendo ainda a questão
sobre os empregos verdes, para, por fim, discutir a promoção do trabalho decente
como forma de efetivar o direito ao meio ambiente do trabalho a esses grupos
vulneráveis. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental,
em organismos nacionais e estrangeiros, o que demonstra a complexidade e
interdisciplinaridade do tema.
meio ambiente dotrabalho como objeto de proteção do estado
ambiental
A crise ambiental não é novidade. Os efeitos da degradação causada
pela humanidade na natureza começam a ser sentidos pelos efeitos da poluição,
com a diminuição da qualidade do ar, da água e do solo, pela percepção inicial
acerca da perda da biodiversidade, esgotamento de recursos naturais, pelos novos
riscos trazidos pelo desenvolvimento tecnocientífico, tais como os agrotóxicos,
os organismos geneticamente modificados, pelas mudanças climáticas, e pelo
excesso de produção de resíduos pela produção e consumo desenfreados.
Em vista da percepção de que a natureza é essencial para a
continuidade da vida no planeta, os movimentos ambientalistas passaram a
reivindicar sua proteção e preservação, culminando com diversas conferências
internacionais, precedidas pela Conferência de Estocolmo em 1972, que levaram
à constitucionalização do meio ambiente pelos Estados.
Assim, diante dessa nova realidade de riscos e de situações reais de
degradação e necessidade de preservação do meio ambiente, o Estado passa
a ter uma reconfiguração para um Estado Ambiental. Para Kloepfer, o Estado
Ambiental “pretende definir primeiramente um Estado que faz da incolumidade
do seu meio ambiente sua tarefa, bem como o critério e a meta procedimental
de suas decisões”, podendo também ser caracterizado “por uma proteção do
meio ambiente sustentada mais fortemente pelo setor não estatal” 2514.
2514 KLOEPFER, Michael. A caminho do estado ambiental? A transformação do sistema
político e econômico da República Federal da Alemanha através da proteção ambiental
especialmente desde a perspectiva da ciência jurídica. In: SARLET, Ingo Wolfgang. (org.). Estado
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O Estado Ambiental não se trata de um novo Estado, mas sim de uma
ordem constitucional jurídico-política que coloque em uma posição fundamental
a proteção do meio ambiente, ou seja, continua sendo um Estado de Direito,
Constitucional e Democrático, sendo a democracia um valor essencial, na
medida em que a participação na gestão dos riscos é compartilhada entre Estado
e sociedade, bem como a garantia de direitos humanos e fundamentais deve ser
compatibilizada com a proteção ambiental.
Leite e Ferreira, citando a doutrina de Canotilho, trazem alguns
pressupostos essenciais para a edificação de um Estado Ambiental, destacando
a adoção de uma concepção integrada de meio ambiente; a institucionalização
de deveres fundamentais ambientais; e o agir integrativo da administração2515. A
esses pressupostos acrescenta-se a concepção do meio ambiente como direito
e dever fundamental; a solidariedade; a cooperação; a educação ambiental; o
sistema de responsabilidades compartilhadas; a reparação integral do dano; os
direitos a informação e participação; e a justiça ambiental.
A adoção de uma concepção integrada de meio ambiente é fundamental
para o presente estudo e deve significar não somente os elementos naturais,
bióticos e abióticos, mas também o artificial, o cultural, o social e o do trabalho,
tendo em vista que o homem faz parte da natureza, em uma visão de interação
e equilíbrio.
Relativamente recente é a preocupação com o meio ambiente do
trabalho, a qual possui raízes no período da Revolução Industrial, momento
em que surge uma preocupação com a saúde do trabalhador em virtude das
condições de trabalho oferecidas nas indústrias, onde era patente a exploração
dos obreiros que eram submetidos a péssimas condições de trabalho. Salientase que remontam a este período os denominados direitos humanos de segunda
geração, os quais nada mais são do que os direitos sociais, que representavam
garantias mínimas para os trabalhadores, em especial para os operários das
indústrias.
É necessário deixar claro que a preocupação relativa à promoção do
meio ambiente do trabalho equilibrado tem como propósito a garantia da saúde e
da segurança do trabalhador. Desta feita, são normas que visam à proteção de sua
incolumidade e, em última instância, a proteção de sua vida. Portanto, as normas
que tratam de condições relativas à proteção do meio ambiente do trabalho,
em especial as relativas à saúde e segurança, serão de observância obrigatória,
independente de a relação laboral encontrar-se sob o amparo da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT ou se tratar de prestação de serviços informal, entre
outras situações. Em qualquer relação em que haja uma prestação de serviço
socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 43.
2515
FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. A expressão dos objetivos do
estado de direito ambiental na constituição federal de 1988. In: LEITE, José Rubens Morato;
FERREIRA, Heline Sivini; CAETANO, Matheus Almeida. (Org.). Repensando o estado de direito
ambiental. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012, p. 20.
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deverão ser observadas as normas relativas à proteção do meio ambiente do
trabalho.
Oportuno acrescentar, na esteira de Fiorillo2516, que o meio ambiente
do trabalho se constitui como o local em que as pessoas desempenham
suas atividades laborais, remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na
salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade
físico-psíquica dos trabalhadores, independente da condição que ostentem.
Neste caminhar, menciona-se que a proteção ao meio ambiente do
trabalho equilibrado tem previsão constitucional, constando dos arts. 200, VIII e
225, caput, bem como no rol de direitos previsto pelo art. 7º, todos da Constituição
Federal de 1988 – CF/88. Necessário destacar que as previsões relativas ao meio
ambiente do trabalho equilibrado estão amplamente relacionadas às normas
relativas à saúde e segurança do trabalhador, a exemplo do que ocorre no art. 7º,
XXII, CF/88.
Deve ser destacado, que a proteção promovida pelo direito do trabalho
se distingue da proteção oferecida pelo meio ambiente do trabalho, uma vez que
esta se liga essencialmente ao local em que o obreiro presta serviços e visa
proteger sua incolumidade, aplicando-se, conforme já dito, a qualquer relação
em que haja prestador e tomador de serviço, que se revela o ponto crucial da
distinção, uma vez que a CLT só se aplica às relações de emprego propriamente
ditas.
Cabível acrescentar que, a CLT traz, em seu Título II, Capítulo V,
disposições acerca da segurança e saúde do trabalhador, consequentemente
relacionadas ao meio ambiente do trabalho hígido, com destaque para
normas relativas às condições de iluminação, conforto térmico, distribuição de
equipamentos de proteção individual – EPIs, e atividades insalubres e perigosas.
A CLT apresenta desde medidas de prevenção até as possibilidades de embargo
ou interdição, bem como penalidades pela não observância destes preceitos.
Destaca-se que, por força da previsão do art. 200 da CLT, o diploma
consolidado determina que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
estabelecer disposições complementares às normas celetistas, tendo em vista
as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho. Em função desta
previsão foi editada a Portaria nº 3.214 de 1978, aprovando as NRs (normas
regulamentadoras) relativas a esta temática. Atualmente, o MTE já conta com 36
NRs, que abrangem os mais diferentes setores de atividade, visando dar especial
relevo à proteção a saúde e segurança dos trabalhadores.
Cabe salientar, na esteira de Santos2517, que as condições de segurança
são relativas à adaptação do meio ambiente do trabalho em sua dimensão físicoespacial, ligando-se à proteção da integridade do trabalhador no exercício da
2516
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 77.
2517
SANTOS, Adelson Silva dos. Fundamentos do direito ambiental do trabalho. São
Paulo: LTr, 2010, p. 136.
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atividade. O objetivo destas é resguardá-lo a fim de que sua atividade laboral
não acarrete danos à sua integridade física. Há que se acrescentar que nelas
estão abrangidas as condições de periculosidade. No que tange às condições
de salubridade, visam resguardar o obreiro garantindo seu bem-estar físico e
mental, buscando eliminar ou diminuir os agentes nocivos.
Neste sentido, importa mencionar ainda que o meio ambiente de
trabalho foi erigido a princípio fundamental, posto que há previsão expressa
na CF/88 no sentido de sua promoção e proteção, bem como está claramente
vinculado à promoção de condições de vida dignas para o trabalhador, que deve
ser resguardado no exercício de sua atividade laboral. Ademais, importa repisar
que a preocupação primordial relativa ao meio ambiente do trabalho, diz respeito
à saúde do trabalhador, posto que a promoção do meio ambiente do trabalho
equilibrado visa zelar pela integridade física e psíquica do obreiro.
Não se pode olvidar que o modelo de desenvolvimento econômico
tem o condão de afetar sobremaneira o meio ambiente do trabalho, uma vez que
muitos tomadores de serviço acabarão por privilegiar o lucro em detrimento das
condições de trabalho a que está submetido o trabalhador, a exemplo do que
ocorre no crime de redução às condições análogas a de escravo, em que, na
busca de lucro, o tomador degenera os direitos mais básicos do trabalhador, que
acabará por ter sua dignidade violada. No entanto, conforme Santos2518, há que se
ter em mente que o conteúdo essencial do direito ao ambiente do trabalho hígido
não poderá restar suprimido no confronto com o direito ao desenvolvimento.
Ainda segundo o autor, não é necessário para a produção de riqueza
a externalização de lesão à saúde e segurança do trabalhador – e a exploração
do homem pelo homem, pois “há na pessoa humana do trabalhador algo de
irredutível que precisa ser protegido com primazia e prevalência sobre o lucro, a
sua saúde e segurança”.2519
Assim, no que atine ao direito fundamental ao ambiente equilibrado, é
essencial ter em mente que, para que se concretize, será necessária a proteção
da dignidade da pessoa humana e a promoção do trabalho decente, que se
caracteriza por ser o trabalho em que os direitos mínimos do trabalhador são
respeitados. Neste sentido, Santos afirma que o “meio ambiente do trabalho só
alcança o marco inicial de equilíbrio se for continuidade ou extensão do trabalho
decente. Por conta disso, não garantido o trabalho decente inexoravelmente
estará degradado o meio ambiente do trabalho”.2520
Direitos sociais e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
fazem parte de um dever geral de solidariedade para com as presentes e futuras
gerações, (arts. 3º, I e 225, caput, ambos da CF/88), “mensagem emancipatória
que foi considerada no âmbito de um projeto político de sociedade que prioriza
e enfatiza o bem-estar coletivo como tarefa determinante da qual depende a
2518
2519
2520

Ibidem, p. 111.
Ibidem, p. 139.
Ibidem, p. 124.
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manutenção da ordem pública e social”, ganhando relevo o princípio da dignidade
da pessoa humana, que trouxe modificações substanciais no projeto de ordem
social proposto pela atual Constituição brasileira2521.
É dever do Estado ainda proporcionar um mínimo de condições
existenciais para que se atinjam os objetivos de proteção do meio ambiente e
dos direitos sociais, o que encontra óbice na desigualdade social, na falta de
acesso a direitos básicos e à pobreza.
Os efeitos dos danos causados ao meio ambiente tem a potencialidade
de atingir a todos, vez que ninguém está imune à poluição, às mudanças
climáticas, aos efeitos catastróficos de um possível acidente nuclear, dentre
tantos outros. Contudo, atingem de formas distintas, principalmente pessoas,
comunidades ou grupos vulneráveis, dentre as quais se inserem o trabalhador,
trazendo à discussão o problema relacionado à (in)justiça ambiental.
justiça SOCIOambiental e condições degradantes de trabalho
dos catadores DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS
A importância da participação na proteção ambiental é decorrência do
princípio democrático e está intrinsecamente relacionada com a problemática da
justiça ambiental, movimento que critica o modelo desenvolvimentista brasileiro,
assinalando que os trabalhadores e grupos sociais marginalizados e de baixa
renda, pela ausência de saneamento em seus bairros, estão mais expostos aos
riscos decorrentes, pois esses grupos são os mais privados dos recursos naturais
que dependem para viver2522.
A vulnerabilidade social de grupos marginalizados não ocorre apenas
pela falta de saneamento básico, pela falta de informação acerca dos riscos a
que estão expostos, por morarem em áreas industriais, contaminadas ou com
risco de desastres, dentre outros, ocasionados por não possuírem condições
econômicas de buscarem melhores locais. Tais grupos são atingidos ainda de
forma agravada todos os dias ininterruptamente em seu modo de sobrevivência
também degradante: em seu meio ambiente do trabalho.
Os efeitos dos danos atingem de forma desigual ricos e pobres, em
razão de que são as comunidades carentes as que vivem em áreas de risco,
encostas de morros, próximas a áreas industriais, não têm acesso a saneamento
básico e trabalham em condições insalubres e perigosas, em um meio ambiente
de trabalho extremamente aviltante, casos bem conhecidos no Brasil, como a
situação dos catadores.
Nesse mesmo sentido, afirmam Sarlet e Fensterseifer que o
enfrentamento dos problemas ambientais passa “pela correção do quadro
2521 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; AYALA, Patryck de Araújo. Cooperação internacional
para a preservação do meio ambiente: o direito brasileiro e a convenção de Aarhus. Rev. direito
GV [online]. 2012, vol.8, n.1, p. 302.
2522 ACSELRAD, Henri. O que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 39-42.
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alarmante de desigualdade social e da falta de acesso, por parte expressiva
da população brasileira, aos seus direitos sociais básicos, o que, é importante
destacar, também é causa de aumento – em determinado sentido – da degradação
ambiental”2523.
A injustiça ambiental é um fenômeno de imposição desproporcional
dos riscos ambientais às populações menos dotadas de recursos financeiros,
políticos e informacionais. Assim, a noção de justiça ambiental implica o direito
a um meio ambiente seguro, sadio e produtivo para todos, considerando o meio
ambiente em sua totalidade, como destacado anteriormente2524.
O Movimento de Justiça Ambiental teve sua origem nos Estados Unidos
da América, nos anos 1980, ao denunciar que os depósitos de lixo tóxico e de
indústrias poluentes concentravam-se nas áreas habitadas pela população negra.
Entretanto, nos anos 1960, já havia movimentos contra condições inadequadas de
saneamento, contaminação química de locais de moradia e trabalho e disposição
indevida de lixo tóxico e perigoso – equidade geográfica – configuração espacial e
locacional de comunidades próximas a contaminação ambiental. Nessa mesma
época, análises sobre a distribuição dos riscos ambientais concluíram que os
impactos dos acidentes ambientais estão distribuídos de forma desigual por
raça e por renda, ou seja, áreas de concentração de minorias raciais têm uma
probabilidade desproporcionalmente maior de sofrer com riscos e acidentes
ambientais2525.
Observa-se que as reinvindicações por justiça ambiental não se
iniciaram por motivos específicos de desigualdades baseadas na renda, na qual
grupos menos favorecidos economicamente estariam sujeitos a maiores riscos
ambientais, mas por critérios de raça, vez que, na sociedade norte-americana,
as comunidades de afrodescendentes recebiam a maior carga de efeitos da
degradação ambiental.
O Movimento de Justiça Ambiental “elevou a ‘justiça ambiental’ à
condição de questão central na luta pelos direitos civis”, ao mesmo tempo em que
ele “induziu a incorporação da desigualdade ambiental na agenda do movimento
ambientalista tradicional”2526.
A partir da pesquisa acerca da maior distribuição locacional dos rejeitos
perigosos em comunidades negras que o reverendo Benjamin Chavis cunhou a
expressão “racismo ambiental” para designar “’a imposição desproporcional –
intencional ou não – de rejeitos perigosos às comunidades de cor’”, cujas causas
podem ser encontradas nas terras baratas, na falta de oposição da população, na
fraqueza organizativa, na carência de recursos políticos, na falta de mobilidade
2523 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo
existencial (ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang. (org.). Estado
socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 13.
2524 ACSELRAD, op. cit., p. 9-17.
2525 Ibidem, p. 17-18.
2526 Ibidem, p. 19.
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espacial das minorias, e na sub-representação dessas comunidades nos setores
governamentais responsáveis pelas decisões2527.
Durante a Primeira Cúpula Nacional de Lideranças Ambientalistas
de Cor, ocorrida de 24 a 27 de outubro de 1991, em Washington (EUA), foram
elaborados 17 princípios de justiça ambiental, que servem como um documento
de referência para as bases crescentes do movimento por justiça ambiental.
Dentre eles, o princípio 8 dispõe que a “Justiça Ambiental afirma o direito de
todos/as os/as trabalhadores/as a um ambiente de trabalho seguro e saudável,
sem que sejam forçados/as a escolher entre um trabalho de risco e o desemprego.
Afirma também o direito daqueles/as que trabalham em casa de estar livres dos
perigos ambientais”2528.
No Brasil, foi criada a Rede Brasileira de Justiça Ambiental após o
Seminário Internacional Justiça Ambiental e Cidadania, em 2001, que definiu
injustiça ambiental como “o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto
de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do
desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados,
aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas
e vulneráveis”.
A Rede Brasileira ressalta que ainda há pouca pesquisa e indicadores
acerca da desigualdade ambiental no Brasil2529. Contudo, nota-se que a questão
da justiça ambiental relaciona-se com a vulnerabilidade econômica e social de
alguns grupos que, por não possuírem recursos ou porque suas demandas não
recebem o reconhecimento necessário, estão sujeitos de forma mais acentuada
aos riscos e efeitos da degradação ambiental, como os catadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis que, além de trabalharem em um meio extremamente
degradante e perigoso, como os lixões – ainda uma triste realidade brasileira –,
não têm sua importância reconhecida pela sociedade.
Há que se salientar, no que tange aos catadores de materiais
recicláveis, que na atualidade trata-se de ocupação em que a situação de miséria
dos obreiros é recorrente e a conjuntura que se apresenta para o trabalho pode
ser caracterizada como trabalho em condições degradantes, posto que não
há respeito pelas normas de saúde e segurança do trabalho, bem como sua
integridade física, por vezes, encontra-se comprometida. Além disso, muitas
vezes há trabalho infantil nesta atividade.
No entanto, é ocupação que tem alto potencial para contribuir com
a atenuação dos efeitos da crise ambiental, por visar o reaproveitamento de
resíduos e a redução do impacto de seu descarte. Atenta a esta situação, a OIT
lançou em 2008 o programa de fomento à criação dos “empregos verdes”. Estes
2527 Ibidem, p. 20.
2528 PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA AMBIENTAL. Disponível em: http://www.justicaambiental.
org.br/projetos/clientes/noar/noar/UserFiles/17/File/17_principios.pdf. Acesso em 23 mar. 2015,
p. 2.
2529 ACSELRAD, op. cit., p. 41.
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empregos verdes seriam um meio de enfrentar a crise ambiental e social que se
apresenta forte no século XXI, por meio de uma transformação na economia, nas
empresas, nos ambientes de trabalho e nos mercados laborais. Assim, haveria
uma conjunção de três fatores: empresas sustentáveis, redução da pobreza e
recuperação econômica centrada no emprego. O programa se baseia, portanto,
na junção entre trabalho decente e desenvolvimento econômico sustentável.
A OIT deixa claro, no entanto, que não são todos os empregos que
contribuem com o meio ambiente que podem ser considerados verdes, pois muitas
vezes não há o trabalho decente. Assim, o organismo internacional defende que
“embora a ‘ecologização’ da economia ‘não garante automaticamente trabalhos
decentes, seguros e saudáveis’, oferece ‘a oportunidade de aumentar a saúde e
a segurança no emprego ao mesmo tempo em que beneficia o meio ambiente e
a sociedade’”. Neste caminhar, a OIT afirma que para que seja possível a transição
para uma economia verde será necessário o estabelecimento de normas mais
estritas de proteção ao meio ambiente, concomitantes com a proteção da
segurança e saúde dos trabalhadores, que é essencial para o processo2530.
No que tange ao trabalho decente, salienta-se que é um conjunto
mínimo de direitos aptos a garantir condições de dignidade ao trabalhador, que
estarão voltados inclusive à promoção do progresso social, à redução da pobreza
e a um desenvolvimento equitativo e integrador.
Na atualidade, é um grande desafio a promoção do trabalho e a inclusão
social. Segundo relatório divulgado pela OIT, aproximadamente, 1,3 bilhão de
pessoas no mundo possui renda inferior a dois dólares por dia, encontrandose abaixo da linha da pobreza, os quais representam mais de 43% da força de
trabalho mundial2531. Ademais, a quantidade de desempregados e subempregados
é imensa e tem seu crescimento intensificado a cada dia.
De outro norte, no que tange ao desenvolvimento sustentável,
necessário ter em mente que se trata de uma junção entre a expansão da
atividade econômica, associada à preservação ambiental, pautada pelo princípio
da precaução. Atrelada a este conceito surge a economia de baixo consumo de
carbono, que apresenta formas de desenvolvimento de baixo impacto ambiental,
capazes de frear a crise ambiental que assola a humanidade. Sob esta perspectiva,
haveria uma redução do impacto das empresas e dos setores econômicos no
meio ambiente a níveis sustentáveis.
Desta forma, os empregos verdes constituem uma relação direta entre
a preservação do meio ambiente e o fomento a oportunidades de trabalho em
condições dignas. Segundo relatório apresentado pela OIT em 2012, relativo aos
2530 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT diz que empregos na economia
verde devem ser seguros e saudáveis. Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/node/818
Acesso em: 06 abr. 2015.
2531 PNUMA; OIT; OIT; CSI. Empregos Verdes: Trabalho decente em um mundo sustentável
e com baixas emissões de carbono. Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/
topic/green_job/pub/empregos_verdes_rumos_257.pdf Acesso em: 04 abr. 2015.
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impactos do programa empregos verdes após quatro anos de sua implementação,
o setor de reciclagem se apresenta como um dos setores chaves para transição
para economia verde2532.
Há que ser destacado que, no Brasil, a fim de buscar a valorização de
seu trabalho, os catadores organizaram-se no Movimento Nacional dos Catadores
de Materiais Recicláveis – MNCR2533, visando ainda garantir a independência
da classe, contribuir para a construção de sociedades justas e sustentáveis,
lutar contra a incineração e a privatização do lixo, minimizando seus impactos
ambientais.
Por tais motivos, a Lei nº 12.305/2012 instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos – LPNRS, dispondo sobre princípios, objetivos, instrumentos
e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos
e às responsabilidades dos geradores e do poder público, trazendo o desafio de
inclusão social dos catadores.
Dentre os dispositivos da Lei que visam tal inclusão, o art. 7º, XII, traz
como um dos objetivos da norma a integração dos catadores nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e
como um de seus instrumentos o incentivo à criação e ao desenvolvimento de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores, conforme art.
8º, IV. Além disso, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve incluir em seu
conteúdo mínimo metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à
inclusão social e à emancipação econômica dos catadores. Importante ressaltar
ainda a previsão no art. 42, III, da implantação de infraestrutura física e aquisição
de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores
formadas por pessoas físicas de baixa renda como um de seus instrumentos
econômicos.
Assim, observa-se a importância da LPNRS, a qual compatibiliza a
proteção do meio ambiente, por meio da redução, reutilização, reciclagem e
destinação adequada dos resíduos, com a busca de melhores condições de
trabalho e de vida dos catadores. Para Lemos2534, “é preciso deixar claro que o
principal objetivo da tutela dos resíduos é exatamente impedir que venham a
prejudicar o meio ambiente e a saúde humana e animal”, devendo ser classificados
como bens socioambientais, que representam o meio de sobrevivência desta
camada marginalizada da sociedade formada pelos catadores.
A situação dos catadores evidencia a necessidade de superação da
questão da justiça distributiva como o principal desafio para a busca da democracia
2532 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Transição para uma economia
verde pode criar até 60 milhões de empregos. Disponível em: http://www.ilo.org/global/aboutthe-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_182077/lang--en/index.htm Acesso em: 05 abr. 2015.
2533 MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. Disponível
em: http://www.mncr.org.br/box_1/o-que-e-o-movimento. Acesso em: 23 mar. 2015.
2534 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pósconsumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 100.

928

929

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

e da igualdade na distribuição dos riscos e ônus da degradação ambiental, que
acaba ignorando muitos elementos importantes para compreensão de injustiças,
para construir uma compreensão a partir da luta moral impulsionada por processos
de recusa por reconhecimento, tese defendida por Baggio, a partir da ampliação
da concepção da justiça ambiental pela teoria do reconhecimento de Honneth2535.
Para Baggio, “a problemática de se tratar a questão da justiça social
a partir dessa perspectiva distributiva é que os juízos sociais acabam vinculados
à análise sobre o que as pessoas têm, o quanto elas têm, e como essas posses
podem ser comparadas com aquilo que outras pessoas têm” 2536, sendo necessário
trabalhar o conceito a partir de conceitos como opressão e dominação. Assim, a
autora explica que a teoria do reconhecimento de Honneth afirma que a “ausência
de uma distribuição justa é indicativa de uma experiência de desrespeito que
caracteriza um processo de negação dos padrões de reconhecimento” 2537.
Nesse contexto, há um elemento comum entre as manifestações
reivindicatórias ao longo da história ocidental, caracterizada pela ofensa moral da
condição de existência de pessoas ou grupos e também a violação das expectativas
de alcançar uma situação de reconhecimento social que se considera legítima
em termos morais e que, ao ser negada, transforma-se em motor da organização
popular. Para Baggio, portanto, a teoria do reconhecimento fornece três princípios
orientadores de uma concepção plural de justiça, quais sejam o princípio da
necessidade, da igualdade e do êxito, correspondentes respectivamente ao
reconhecimento pelo afeto, pelo direito e pela estima social2538.
Assim, as situações caracterizadas como geradoras de injustiças
ambientais podem ser identificadas, geralmente, pela presença de dois fatores:
um processo de degradação ambiental e um processo de exclusão social,
consequente daquele2539. Por tais motivos é que se pode considerar o MNCR
como um movimento que busca não somente uma distribuição equitativa dos
bens ambientais, mas seu reconhecimento como grupo importante na sociedade
e que deve ter participação ativa nas decisões públicas, em busca de inclusão
social e garantia de melhores condições de trabalho e de vida.
A GARANTIA De TRABALHO DECENTE COMO FORMA DE EFETIVAR O
DIREITO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO HÍGIDO
Conforme já restou salientado, o direito ao meio ambiente do trabalho
equilibrado é direito fundamental do trabalhador, com previsão constitucional. É
necessário ter em mente que, para que este direito se concretize será necessária
2535 BAGGIO, Roberta Caminero. Justiça ambiental entre redistribuição e reconhecimento:
a necessária democratização da proteção da natureza. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.
2536 Ibidem, p. 193.
2537 Ibidem, p. 214.
2538 Ibidem, p. 216/237.
2539 Ibidem, p. 244.
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a proteção da dignidade da pessoa humana, bem como a promoção do trabalho
decente.
Neste sentido, para Santos, o “meio ambiente do trabalho só alcança
o marco inicial de equilíbrio se for continuidade ou extensão do trabalho decente”,
o qual, caso não garantido estará degradado o meio ambiente do trabalho 2540.
Neste caminhar, para tratar do trabalho decente é necessário analisar
os requisitos indispensáveis para que o trabalhador atinja esta condição. Para
a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho decente será atingido pela
convergência de quatro objetivos do organismo internacional, quais sejam:
o respeito aos direitos no trabalho, a promoção do emprego produtivo e de
qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social2541.
O professor Brito Filho2542, a seu turno, afirma que o trabalho decente
se caracteriza por ser um conjunto mínimos de direitos do trabalhador que
extrapolam a previsão da OIT, os quais correspondem “ao direito ao trabalho; à
liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho com condições justas,
incluindo a remuneração e que preservem sua saúde e segurança; à proibição do
trabalho infantil; à liberdade social; e à proteção contra os riscos sociais.”
Desta feita, nota-se que, para que haja trabalho decente, será
necessário um conjunto mínimo de fatores capazes de promover condições de
dignidade ao obreiro. Conforme assevera Gosdal2543, a garantia de condições
de trabalho decente está ligada à promoção do progresso social, à redução da
pobreza e a um desenvolvimento equitativo e integrador.
Percebe-se que o fomento do trabalho decente apresenta-se como
fundamental para que o trabalhador possa gozar de condições de dignidade.
Afinal, conforme leciona Barrroso2544 o conteúdo mínimo da dignidade da pessoa
humana se dá a partir do reconhecimento do valor intrínseco a todo ser humano,
pelo respeito a sua autonomia, bem como por limites impostos pela sociedade
em prol do bem comum. Assim, não há como entender a dignidade desvinculada
do trabalho, uma vez que o trabalho em condições dignas apresenta-se como o
substrato para que o indivíduo consiga alcançar todos os demais direitos.
Sobre o tema, Santos afirma que a dignidade do trabalhador abrange
tanto o trabalho exercido, que deve ser digno, quanto garante que ocorra em
2540 SANTOS, op. cit., p. 124.
2541 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho decente Brasil. Disponível
em: http://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm Acesso em: 06
abr. 2015.
2542 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração,
trabalho escravo e outras formas de trabalho indigno. 3. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 55.
2543 GOSDAL, Thereza Cristina. Dignidade do trabalhador: um conceito construído sob o
paradigma do trabalho decente e da honra. São Paulo: LTr, 2007, p. 130.
2544 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. MELLO,
Humberto Laport (trad.). Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 72.
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meio ambiente do trabalho saudável. Afinal, o trabalhador deve ser respeitado
como indivíduo, havendo uma vedação a que seja identificado como fator de
produção a serviço do capital. Assim, possui direito a sua integridade física e
mental no âmbito laboral, sendo que uma afronta a este direito será uma clara
afronta aos preceitos constitucionais. 2545
Neste caminhar, é cabível mencionar que, formalmente, há previsão
normativa dos direitos mínimos dos trabalhadores, inclusive o valor social do
trabalho é alçado a fundamento da República Federativa do Brasil, conforme se
depreende do art. 1º, IV da CF/88, que, associado ao rol do art. 7º, apresentam
extensiva proteção aos direitos dos trabalhadores. No entanto, há um abismo
entre o previsto na legislação e a realidade. Segundo Brito Filho2546, não há como
se falar em direito ao trabalho no Brasil para significativa parcela da população
e as iniciativas para solucionar o problema do desemprego crescente em nosso
país ainda são sobremaneira escassas.
Assim, é de extrema urgência a promoção e o fomento de programas
que visem à inclusão da população que se encontra marginalizada, afinal o
trabalho dignifica e proporciona meios para que seja possível a inserção no meio
social. No entanto, mais do que o acesso ao emprego, é necessário que este
acesso se dê em respeito às condições mínimas de dignidade do trabalhador.
Reconhecidamente, um dos grandes desafios do século XXI é a
promoção do trabalho decente, a nível mundial, conforme comprovam os
documentos da OIT, que tem no trabalho decente uma de suas maiores
bandeiras2547. Há que se salientar que na atualidade uma das maiores afrontas ao
trabalho decente e ao meio ambiente do trabalho se caracteriza pelo trabalho em
condições degradantes.
Cabível mencionar que o trabalho em condições degradantes é um
dos meios previstos pelo Código Penal brasileiro, aptos a configurar o crime de
redução do trabalhador à condição análoga a de escravo, conforme a tipificação
do art. 149.
No que tange ao conceito do trabalho em condições degradante,
há que ser destacada a grande celeuma doutrinária em seu entorno. Muitos
autores defendem, a exemplo de Greco2548, que o trabalho ocorre em condições
desumanas, ofensivas ao mínimo ético exigido. No mesmo sentido, Capez, ao
afirmar que o trabalhador será submetido a condições subumanas e não terá
2545
SANTOS, op. cit., p. 117.
2546
BRITO FILHO, op. cit., p. 59.
2547
Conforme já mencionado, o trabalho decente se vincula a quatro objetivos estratégicos
da OIT (o respeito aos direitos no trabalho, a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a
extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social). No Brasil, já há significativas
iniciativas para a promoção do trabalho nestas condições, a exemplo da Agenda Nacional do
Trabalho Decente, Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, bem como Agendas Estaduais
(a exemplo da Agenda da Bahia e Mato Grosso).
2548
GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial, volume II: introdução à teoria
geral da parte especial: crimes contra a pessoa. 9. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 520.
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condições de interromper a relação empregatícia voluntariamente2549. No entanto,
quando se fala em condições subumanas e mínimo ético, invariavelmente se
recairá em uma imprecisão conceitual, posto que são critérios de extrema
subjetividade.
Contudo, Brito Filho traz conceito que se apresenta como o mais
completo para definir as violações que podem ser abrangidas por este meio de
execução do crime, ao afirmar que o trabalho em condições degradantes será
aquele em que “há a falta de garantias mínimas de saúde e segurança, além da falta
de condições mínimas de trabalho, de moradia, higiene, respeito e alimentação”,
condições que devem ser garantidas conjuntamente. Afirma que, se a prestação
de serviços ocorrer com exposição do trabalhador, gerando riscos para sua saúde
e segurança, ficará caracterizado o trabalho em condições degradantes, pois “se
as condições de trabalho mais básicas são negadas ao trabalhador, como o direito
de trabalhar em jornada razoável e que proteja sua saúde, garanta-lhe descanso
e permita o convívio social, há trabalho em condições degradantes.” Ademais,
menciona que ,se houver limitações na alimentação, higiene ou moradia, o crime
também restará caracterizado. Aduz finalmente que “se o trabalhador não recebe
o devido respeito que merece como ser humano, sendo, por exemplo, assediado
moral ou sexualmente, existe trabalho em condições degradantes.” 2550
Cabe destacar que Miraglia2551 entende que o trabalho em condições
degradantes relaciona-se, conforme explicado anteriormente, não apenas com o
meio ambiente do trabalho, mas ao desrespeito às normas de saúde e segurança.
A autora acrescenta ainda que esta modalidade de trabalho é realizada em
condições subumanas, ofensivas a dignidade da pessoa humana2552.
Assim, é patente que o trabalho em condições degradantes representa
uma afronta a segurança e saúde do trabalhador, configurando, por conseguinte,
violação ao meio ambiente do trabalho equilibrado, o qual resta claro ao se analisar
as condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis,
que manuseiam resíduos sólidos, tóxicos, perigosos, de construção, dentre
outros, sem os equipamentos de proteção adequados.
Ademais, a situação se agrava quando os catadores trabalham em
lixões a céu aberto, uma triste realidade brasileira. A degradação do meio ambiente
e dos direitos sociais são patrocinados, assim, pela sociedade de consumo atual,
os quais promovem transformações no comportamento humano e exorbitam
as capacidades do planeta em absorver o que lhe é despejado como inservível,
imprestável, cujos resultados são amplamente comprovados pela existência dos

2549 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 2, parte especial, dos crimes contra
a pessoa, a dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (arts. 121 a
212). 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 372.
2550 BRITO FILHO, op. cit., p. 78.
2551 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. Trabalho escravo contemporâneo: conceituação à
luz do princípio da dignidade da pessoa humana. São Paulo: LTr, 2011, p. 140.
2552 Ibidem, p. 145.
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grandes lixões espalhados nos vários cantos do mundo2553.
Nesta sociedade de hiperconsumo e de risco atual, o meio ambiente e
as populações mais vulneráveis são uma vítima direta, contribuindo o consumidor
para sua degradação tanto pela quantidade de produtos que consome, quanto
pela escolha dos mesmos, cada vez mais descartáveis e produzidos em um
processo que não leva em conta a sustentabilidade.
A utilização intensa dos recursos naturais, finitos e limitados, para
satisfazer um crescimento econômico insustentável e um consumo desenfreado,
além de causar seu esgotamento para as futuras gerações, produz um excesso
de resíduos sólidos, os quais não são destinados corretamente, ocasionando
problemas de saúde humana e poluição ambiental, mormente para aqueles que
os manuseiam, como os catadores, em especial nos lixões a céu aberto, nos
quais os resíduos são queimados sem qualquer tipo de controle.
A LPNRS, visando a destinação correta dos resíduos sólidos, dispõe
em seu artigo 47 algumas formas proibidas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos, tais como o lançamento em praias, no mar ou em
quaisquer corpos hídricos; in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de
mineração; queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos
não licenciados para essa finalidade.
Assim, a Lei citada concedeu prazo até 2 de agosto de 2014 para que
a destinação final ambientalmente adequada de resíduos e rejeitos estivesse
implantada no País, com a extinção dos lixões, o que não ocorreu, conceituados
por Milaré como “forma arcaica e prática condenável de disposição final, sendo os
resíduos lançados ao solo, em área a tal destinada, sem qualquer estudo prévio,
monitoramento ou tratamento”, cujo impacto ambiental geralmente consiste em
contaminação do solo por chorume, podendo atingir o lençol freático e cursos de
água, e supressão da vegetação2554, bem como produz grandes impactos sociais.
Contudo, a gestão de resíduos sólidos no Brasil ainda é muito precária.
Segundo a 11ª Edição do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil
2013, do relatório anual da ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em pesquisa a 404 municípios, o País
registra a presença de lixões em todos os estados da federação e cerca de
60% dos municípios brasileiros ainda encaminham seus resíduos para locais
inadequados. O Panorama informa ainda que, em 2013, houve um aumento de

2553 PITOMBEIRA, Sheila Cavalcante. Saneamento ambiental: a responsabilidade
decorrente do consumo. In: Congresso Internacional de Direito Ambiental. Direito ambiental,
mudanças climáticas e desastres: impactos nas cidades e no patrimônio cultural. BENJAMIN,
Antonio Herman; LECEY, Eladio; CAPPELLI, Silvia. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo, 2009, p. 273.
2554 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foto: doutrina, jurisprudência
glossário. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 243.
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4,1% em relação a 2012, índice bastante superior àquele verificado em anos
anteriores2555.
Conforme os dados do Panorama, a destinação final é o ponto mais
deficiente no sistema de gestão de resíduos brasileiro, sendo que 41,7% do
que é coletado é depositado em lixões e aterros controlados, que pouco se
diferenciam daqueles, em termos de impacto ambiental. O Panorama informa
ainda que 3.344 municípios ainda fazem uso de locais impróprios para destinação
final de resíduos, dos quais 1.569 utilizam lixões, sendo que, embora expressiva
quantidade de municípios tenham iniciativas de coleta seletiva, são restritas
geralmente à disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com
cooperativas de catadores2556.
Nota-se, portanto, que, apesar de a LPNRS prever a inclusão social
dos catadores, ainda são necessárias muitas políticas públicas para que tenham
garantidas suas condições hígidas e seguras de trabalho, o que não ocorrerá sem
que haja uma interação entre proteção do meio ambiente e dos direitos sociais,
mediante a completa extinção dos lixões e seja feita a destinação final adequada
dos resíduos. Ademais, a educação ambiental e a conscientização acerca da
necessidade de redução da produção e consumo são medidas prioritárias para
que a sociedade possa modificar essa visão linear e degradadora do planeta e da
humanidade.
CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. A crise ambiental fez com que os Estados passassem a se preocupar
com a proteção ambiental, colocando o meio ambiente em posição fundamental,
surgindo a concepção de Estado Ambiental, construção teórica que tem como
um de seus pressupostos uma concepção integrada de meio ambiente, na qual
se insere o meio ambiente do trabalho, visto que busca compatibilizar a proteção
ambiental com os direitos sociais.
5.2. Os riscos e consequências negativas da degradação ambiental
não atingem a todos da mesma forma, afetando de forma mais intensa as
pessoas, grupos e populações vulneráveis, o que traz a discussão sobre a justiça
socioambiental, a qual busca não somente uma melhor distribuição dos bens e
riscos ambientais, mas também um reconhecimento desses grupos.
5.3. Na atualidade, os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis
se ocupam de atividade em que a situação de miséria é recorrente e a conjuntura
que se apresenta para o trabalho pode ser caracterizada como trabalho em
condições degradantes, em função das violações às normas de saúde e
segurança, bem como direitos mínimos do trabalhador.
5.4. Visando a promoção do trabalho decente, bem como atenta à
2555 ABRELP. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2013. Disponível em: http://www.
abrelpe.org.br/. Acesso em: 23 mar. 2015.
2556 Idem.
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situação de crise ambiental, a OIT criou o Programa Empregos Verdes, que visa
um esverdeamento da economia, pautado por iniciativas que garantam o trabalho
decente em atividades de baixo consumo de carbono, na qual se inserem os
catadores, contribuindo tal iniciativa ainda para a promoção de melhoria do
tratamento dos resíduos sólidos.
5.5. É necessário garantir aos trabalhadores desenvolver sua atividade
com dignidade, pautada no trabalho decente, em especial aos catadores que,
não raras vezes, trabalham em lixões a céu aberto, triste realidade brasileira, que
potencializa a degradação ambiental e fere a dignidade desses grupos vulneráveis.
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48. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
NA PNRS
Marylisa Pretto Favaretto
Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
Professora do Curso de Graduação em Direito pela UNOCHAPECÓ.

1. A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
O grande crescimento urbano das cidades brasileiras, nos últimos anos,
trouxe atrelado a ele, um excessivo consumo pela população de produtos oriundos
da indústria e equipamentos eletrônicos. E esses produtos em determinada fase
se transformarão em resíduos sólidos. Os resíduos, também chamado de “lixo”,
no século atual, são considerados um grave problema ambiental.
O volume diário de resíduos sólidos produzidos nas cidades brasileiras
cresce a cada ano e o tema dos resíduos transformou-se em problema de
necessidade pública. Quando determinados problemas atingem patamares
elevados, para sua solução, a legislação brasileira busca criar políticas nacionais,
que são instrumentos, dirigidos a resolver problemas específicos e que envolve
todo o país. Na legislação brasileira existem outras políticas públicas sociais a
exemplo da saúde, da assistência social, da habitação, de emprego, de renda ou
previdência. Há, também, as políticas públicas macroeconômicas, podendo citar
a política pública fiscal, a monetária, a cambial, a industrial, bem como outras
políticas, tais como: a científica e tecnológica, cultural e agrícola. (GELINSKI e
SEIBEL, 2008, p. 228)2557.
Toda política pública é concebida com um conjunto de princípios, objetivos
e diretrizes que serão à base das ações governamentais nos três níveis:
municipal, estadual e federal. A norma é criada para ser trabalhada em suas áreas
de aplicação de forma conjunta nas três esferas havendo uma sintonia da norma
em todo o país.
Diante dessa problemática o tema dos resíduos sólidos foi incluído no
programa político e finalmente em 05/08/2010 foi aprovada a Lei de Política
Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) sob n. 12.305/10, estabelecendo princípios,
objetivos, instrumentos, bem como, sobre gestão e gerenciamento integrado
dos resíduos sólidos para atendimento do objetivo principal da norma de dar um
destino/disposição sustentável aos resíduos sólidos e rejeitos. A PNRS faz parte
2557
GELINSKI, Carmen Rosário. SEIBEL, Erni José. Formulação de políticas públicas:
questões metodológicas relevantes. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, EDUFSC, v.
42, n. 1 e 2, Abril e Outubro de 2008.
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das políticas sociais públicas de infraestrutura, na área do saneamento básico
incluindo: água, esgoto e resíduos sólidos.
Com a entrada em vigor desta lei os municípios brasileiros, independente
do tamanho e número de habitantes, agregaram várias obrigações no que diz
respeito à gestão e gerenciamento dos resíduos, bem como sobre a disposição
ambientalmente correta dos rejeitos.
A Lei Federal 12.305/10, elegeu, como uma das principais metas a
eliminação dos lixões, e, estabeleceu uma data limite que foi alcançada em
parte, além de inúmeras outras iniciativas, tais como: a implementação de
consórcios públicos intermunicipais, objetivando a realização de ações para
implantação da coleta seletiva, oferecendo prioridade aos catadores de material
reciclado; implantação do sistema de logística reversa; programas de divulgação
da educação ambiental.
Para incentivo dos instrumentos legais da PNRS, com relação ao serviço
público, estabeleceu-se que no momento da compra de produtos, deverá ser
priorizada a aquisição de produtos reciclados e recicláveis. Também, com relação
aos serviços e obras, enfatizou privilegiar a contratação de serviços e empresas
que considerem padrões de consumo sustentável.
Outra questão importante da lei 12.305/10 é no tocante a responsabilidade.
A obrigação pela coleta, destinação dos resíduos e disposição dos rejeitos sempre
foi de responsabilidade exclusiva do poder público. Na impossibilidade do ente
público sozinho resolver o problema do lixo a nova norma inovou atribuindo
responsabilidade a vários atores. A respeito do assunto leciona Guerra que após
a entrada em vigor da norma dos resíduos sólidos a divisão de responsabilidades
entre a área pública e a área empresarial passou a ser tratada de forma relevante. É
certo que, dando ao problema dos resíduos um tratamento de maneira integrada,
com a inclusão dos vários atores envolvidos, a resposta será mais eficaz em
atenção à produção, gestão e eliminação dos resíduos. Por esta razão, além de
outras, a PNRS se mostra como um importante instrumento para ditar os direitos
e as obrigações do setor público, do setor privado, e dos consumidores sobre a
gestão dos resíduos. (GUERRA, 2012, p. 45)2558
2. Princípios da PNRS
A Lei 12.305/2010, em seu artigo 6º dispõe sobre os princípios e os objetivos,
bem como das diretrizes já mencionadas, da PNRS que são instrumentos
importantes para a adequada administração dos resíduos sólidos no país.
A PNRS trás princípios já acolhidos pelo direito ambiental e inova em
outros, citando-se entre eles: prevenção e precaução; poluidor-pagador e
protetor-recebedor; visão sistêmica; desenvolvimento sustentável; ecoeficiência;
cooperação entre os diferentes setores; responsabilidade compartilhada pelo
2558

GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos – Forense, 2012.
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ciclo de vida dos produtos; reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda
e promotor de cidadania; respeito às diversidades locais e regionais; direito da
sociedade à informação e ao controle social; razoabilidade e proporcionalidade.
Há, também, na PNRS outros princípios que não estão discriminados no artigo 6º
da Lei 12.305/10, mas, em outros dispositivos, tais como: princípio da correção
na fonte e da autossuficiência (OLIVEIRA, 2013)2559.
Na lei da PNRS, apresenta os princípios expressos na regra, sendo esta
uma questão positiva, pois, o aplicador da norma tem um norte mais seguro a
seguir na interpretação e aplicação da mesma, ou, ainda, em casos de lacunas.
(OLIVEIRA, 2013).
Os princípios expressos no artigo 6º da lei de PNRS, ao serem aplicados,
necessitam de interpretação e esta deverá ocorrer em conformidade com o corpo
da lei, ou seja, considerando as definições do artigo 3º, os objetivos do artigo 7º,
as disposições gerais do artigo 4º, os instrumentos do artigo 8º, e as disposições
preliminares do capítulo I do título III.
As disposições preliminares referidas no artigo 9º, indicam a sequência de
prioridade na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos. Essa sequência
relata o que o julgador deve ponderar em primeiro lugar, sendo a seguinte ordem:
i) a não geração de resíduo; ii) redução de resíduos; iii) reutilização de resíduos;
iv) reciclagem de resíduos; v) tratamento de resíduos e vi) disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos (PHILIPPI, JR, p. 39)2560.
2.1. Princípio da responsabilidade compartilhada
Entre os princípios agregados pela Lei 12.305/10, o princípio da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, é novo, e, surge
em um momento de crucial importância para a sustentabilidade do meio ambiente.
A quantidade de resíduos criada diariamente pelas indústrias, empresas e pela
sociedade está causando prejuízos imensuráveis à natureza que clama por uma
solução urgente. Nesse contexto, tirar a responsabilidade exclusiva do poder
público e responsabilizar todos os atores desde o fabricante que criou o produto
até o consumidor, pela correta destinação é uma inovação já tardia pela situação
dos resíduos em que se encontra a sociedade contemporânea comprometendo
a vida das futuras gerações.
O princípio da responsabilidade compartilhada previsto no artigo 30,
parágrafo único e incisos da PNRS, responsabiliza os vários atores: fabricantes,
2559
OLIVEIRA, João Carlos Cabrelon. Dissertação de Mestrado: O papel do controle social
para a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na política
nacional de resíduos sólidos. Orientador: Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado. Piracicaba.
Universidade Metodista de Piracicaba, 2013.
2560
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo. Política nacional, gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos. São Paulo: Manole, 2012.
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importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos e o Poder Público, no tocante
a fiscalização, para que dentro da função de cada um possam contribuir para a
sustentabilidade do planeta.
O conceito agregado pela PNRS a respeito da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos vem expresso em seu artigo
3º, XVII, sendo uma reunião de atribuições individualizadas e encadeadas dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e
dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, com objetivo de diminuir a quantidade de resíduos sólidos e rejeitos
gerados. Cumpre observar que a norma discrimina os atores para após impor
a obrigação de diminuir os efeitos existentes à saúde humana e à condição
ambiental originados do ciclo de vida dos produtos, nos termos da Lei.
Esse princípio, como referido, é inovador uma vez que antes da vigência
da lei a responsabilidade pela destinação dos resíduos e disposição dos rejeitos
era exclusiva do poder público. Com a edição da política nacional de resíduos
sólidos a responsabilidade foi dividida entre todos os participantes do ciclo de
vida dos produtos, atingindo, inclusive, o consumidor final que antes da entrada
em vigor da lei não tinha nenhuma obrigação com relação ao destino dos resíduos
e disposição dos rejeitos.
Ao poder público, mais especificamente ao poder público municipal, a lei
impôs as atribuições previstas no artigo 36, I a VI, da lei 12.305/2010. Por outro
lado, também, ao setor empresarial, igualmente, a norma impôs atribuições
dispostas no artigo 31 da lei de PNRS.
Importante mencionar que responsabilidade compartilhada é diferente de
responsabilidade ambiental, apesar de ambas surtirem punição ao infrator de
acordo com a participação de cada um. Guerra a respeito do assunto ensina
que responsabilidade compartilhada envolve o problema ambiental dos resíduos
sólidos “sob uma perspectiva positiva (exige-se a prática de condutas positivas; o
fazer), enquanto a responsabilidade ambiental pura e simples implica o não fazer,
sob pena de repressão, ou seja, a conduta é negativa” (GUERRA, 2012, p. 91).
Assim, o princípio da responsabilidade compartilhada tem como meta
inovar e mudar a conduta dos brasileiros em matéria de resíduo, atribuindo à todos
os atores obrigações para dar uma destinação e uma disposição ambientalmente
correta aos resíduos e rejeitos.
A agenda 21, destaca em seu capítulo 21, a respeito da execução
ambientalmente correta dos resíduos sólidos. De conformidade com esse
documento essa execução “deve ir além do simples depósito ou aproveitamento
por métodos seguros dos resíduos gerados”. Precisa-se atingir o problema
principal, alterando as maneiras não sustentáveis de como se produz e como
se consome, relacionando-se com o conceito de manejo integrado do ciclo vital.
(PHILIPPI JR, 2012, p. 57)
Realmente, no problema dos resíduos, as principais questões a considerar
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são: a produção e o consumo, e, não somente a quantidade de lixo produzido.
A quantidade de resíduos sólidos cresceu, como, igualmente, a qualidade do
lixo alterou-se radicalmente. A título de exemplo tem-se o plástico que nas
três últimas décadas teve um crescimento considerável, principalmente no
lixo doméstico. Nesse período, na Europa, de conformidade com pesquisa
realizada pela European Environmental Agency, 2010), considerando 33 países
participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o aumento somente do lixo plástico foi de 30% levando em conta o
espaço de tempo entre os anos de 1975 à 1990 (PHILIPPI JR, 2012, p. 58). E um
dos fatores principais desse aumento é que a população passou a usar muito
mais as embalagens descartáveis.
No Brasil, relacionado à produção de lixo, os dados obtidos pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000, p. 49) têm por fonte a declaração
dos próprios municípios. Mas, é preciso lembrar que nesse período, às informações
repassadas à coletividade, vinham mascaradas para não transparecer a realidade
dos dados.
De acordo com o documento, Emissões de Gases de Efeito Estufa no
Tratamento e Disposição de Resíduos, este relata (Ministério da Ciência e
Tecnologia, 2010) que nos anos 1970 a produção de lixo por habitante girava em
torno de 0,4 kg/dia em cidades com até 100 mil habitantes, a 0,7 kg/dia para
cidades com mais de um milhão de habitantes. No mesmo documento a Abrelpe
(Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública e Resíduos Especiais)
indicou que a variação diária de lixo no ano 2005 em algumas cidades alternou
entre 0,47 kg/hab a 1,58 kg/hab (PHILIPPI JR, 2012, p. 59).
Como mencionado, a quantidade de resíduos diários produzidos pela
sociedade é imensa exigindo uma estrutura adequada para suprir essa demanda
eis que o modelo que vinha sendo utilizado era inexitoso com graves prejuízos
ao meio ambiente. Nessa linha de pensamento o princípio do poluidor-pagador
se destaca o Princípio 16 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, originada da Rio 92:
As autoridades nacionais devem procurar promover a
internacionalização dos custos ambientais e o uso de
instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem
segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com
o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse
público e sem provocar distorções no comércio e nos
investimentos internacionais.
Esse princípio deve ser interpretado de forma ampla e não apenas com o
pensamento de que se poluiu deve pagar. A interpretação deve abarcar todos
os custos, nesse raciocínio o agente econômico necessita incluir no preço do
produto os custos da defesa ambiental. O uso dos recursos ambientais, precisa
ser incluso no produto final, dessa maneira haverá um uso racionalizado da
natureza.
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E esse princípio já estava inserido na Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente quando determina em seu artigo 4º, VII – “a imposição, ao poluidor
e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos.”
Então o princípio do poluidor-pagador está inserido na base de várias
ferramentas econômicas de política ambiental, e, inclusive na responsabilidade
pós-consumo dos fabricantes. E dessa forma os fabricantes não ficam obrigados
somente a impedir o dano e restaurar os recursos naturais danificados na fase
da produção econômica, mas, são responsáveis inclusive pelos danos ocorridos
nas etapas do ciclo de vida do produto e na etapa pós-consumo pela destinação
ambientalmente correta dos resíduos gerados.
Não há como não relacionar o princípio do poluidor-pagador ao princípio
da responsabilização pelo dano ambiental e ao disposto no parágrafo 3º,
do artigo 225 da Constituição Federal. Expressa o parágrafo terceiro que “As
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão nos
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”
É preciso ter em mente que uma gestão comprometida dos resíduos
sólidos, vai muito além de realizar uma eficaz coleta, com tratamento e disposição
final adequada. É preciso criar normas e impor instrumentos de políticas públicas
nas formas tanto de controle quanto de comando, principalmente em relação
à questão econômica, que tenham como princípio a redução do volume e da
periculosidade dos resíduos. É necessário saber com exatidão o real custo de um
produto que entra para o mercado, incluindo o impacto ambiental.
Nessa questão, a utilização do princípio do poluidor-pagador, faz com que
os custos sejam repassados ao consumidor. Ou seja, no valor do produto final tem
que estar incluso o impacto ambiental que esse produto causou na natureza. Ato
contínuo, o consumo irá se adequar a essa nova realidade. Se há o pagamento
maior por um produto sustentável o consumo certamente será reduzido.
Todavia, o comportamento de inúmeros países segue a via contrária.
Ou seja, buscam baratear o preço dos produtos a qualquer custo, para que o
consumo seja maior, e, o setor econômico vender mais, sem se preocupar com
os efeitos ambientais negativos. Um exemplo dessa prática são as embalagens
de preço inferior, não retornável, o setor econômico lucra e repassa o ônus da
questão ambiental ao poder público que para dar um destino sustentável a essas
embalagens tem um custo elevado. Então o setor privado tem lucro enquanto
que prejuízos são divididos pela sociedade.
Intimamente ligado ao princípio do poluidor-pagador está o princípio do
protetor-recebedor, no qual há um incentivo às empresas para não dar continuidade
a atividades degradadoras. E, por outro lado, há um incentivo financeiro aquele
que protege o meio ambiente.
E nessa linha de pensamento a melhor maneira de aplicar o princípio do
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poluidor-pagador é impor ao fabricante, de maneira geral, a responsabilidade
pelo ciclo de vida do produto com intuito de diminuir ou eliminar os resíduos,
comprometendo-se a recolher o resíduo final aplicando a reciclagem e reutilização
ou tratamento para que haja uma destinação ou disposição do resíduo final
ambientalmente correta.
O artigo 3º, XVII da PNRS expressa: responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos: “conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores
e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos”, sendo que o objetivo da norma é “para minimizar o volume de resíduos
sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde
humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos
termos desta Lei;”
O conceito é amplo e impõe deveres e obrigações não somente ao
fabricante, como também, ao importador, ao comerciante, ao consumidor e ao
poder público. Todos os participantes do ciclo de vida dos produtos são onerados
de alguma maneira para a destinação ou disposição ambientalmente correta dos
resíduos sólidos.
Importante instrumento a auxiliar o princípio da responsabilidade
compartilhada é a logística reversa que o legislador inseriu no artigo 3º, XII,
da PNRS: “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta” para que aconteça “a restituição dos resíduos ao setor empresarial,
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada;”.
Para exemplificar a logística reversa, na mesma esteira do paradigma
das embalagens, tem-se de conformidade com o dispositivo legal mencionado,
que após a utilização as mesmas deverão ser devolvidas pelo usuário, com
intuito de que o fabricante ou importador consiga realizar o reaproveitamento,
a reciclagem ou outra disposição ambientalmente eficaz para esse resíduo, o
mesmo acontecendo com os produtos.
Antes da edição da norma dos resíduos sólidos já havia no corpo legislativo
nacional leis que obrigavam o retorno de alguns resíduos tais como: pneus, pilhas,
baterias, embalagens de agrotóxicos. A nova lei agregou outros a exemplo das
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, bem como
os produtos eletroeletrônicos e seus derivados, faltando nesse sentido, à edição
de medida regulamentadora de como essa devolução acontecerá.
No tocante às outras embalagens como vidros, plásticas ou metálicas, a
normatização se dará por meio de acordos setoriais e termos de compromisso
realizados entre o setor empresarial e público. O exemplo em questão é das
embalagens, mas o mesmo se dá com os produtos, porque conforme acima
exposto a logística reversa se aplica aos produtos e às embalagens.
Além da logística reversa, há outros dispositivos na norma em comento para
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êxito do princípio da responsabilidade compartilhada, a exemplo da obrigação dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes em expor no comércio
produtos que ocasionem o menor número de resíduo.
Também, com atenção a essas mesmas pessoas deverão buscar publicizar,
à população, meios sobre como evitar, reciclar, reutilizar e extinguir os resíduos
ligados aos seus produtos. Ainda, no plano municipal, há outro importante
instrumento, relativo às mesmas pessoas de participarem da gestão integrada
de resíduos sólidos (artigo 31, IV, da Lei 12.305/2010).
O envolvimento do setor empresarial na esfera municipal de gestão
integrada dos resíduos sólidos se dá em relação àqueles não previstos na
logística reversa e que poderão, devido a essa falta legal, ser incluídos em outros
instrumentos, tais como, acordo setorial e termo de compromisso, a serem
firmados com o poder público competente por esses planos.
Quando a logística reversa não for possível a sua aplicação para determinados
produtos, poderá haver a pactuação de responsabilidade pós-consumo por parte
do setor envolvido com o poder público. Nessa esteira estão os produtos que
produzem resíduos de maneira muito complexa e o recolhimento, por meio
de um processo próprio, envolvam gastos que não comprovam os benefícios
recebidos.
É preciso deixar claro que a participação nos processos antevistos no plano
municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos não tem uma fórmula exata,
podendo acontecer pós-consumo, mas, também poderá anteceder de maneira
complementar das ações do setor empresarial ligadas à logística reversa.
Na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos está
incluso regras de conduta a serem observadas na fabricação das embalagens
determinando a utilização de material que facilitem a reutilização ou a reciclagem
das mesmas sendo limitadas ao máximo em volume e peso. As exceções deverão
ser reguladas por meio de documento específico, devidamente justificadas.
Os produtos e embalagens, objetos da logística reversa, estão discriminados
na norma (artigo 33, PNRS), contudo, esse número poderá aumentar de acordo
com as necessidades que vão surgindo, sempre por meio de instrumentos legais
que regulamentem as regras a serem aplicadas. Dessa maneira, a norma não irá
limitar o desenvolvimento econômico, ao contrário, as portas estão abertas para
abarcar novas necessidades a serem reguladas por meio de acordos setoriais,
regulamento ou termos de compromisso.
Para implementação da logística reversa, poderão ser firmados acordos ou
regulamentos entre o poder público e os fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes, das atitudes que os mesmos deverão implantar no sentido de
viabilizar a aquisição das embalagens ou produtos usados, por meio da criação de
postos de entrega ou ações em conjunto com as associações ou cooperativas de
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
Então na logística reversa após o uso de embalagens ou produtos que não
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servem mais, os consumidores têm a obrigação legal de devolvê-los em postos de
recolhimento colocados a disposição da sociedade para entrega aos fabricantes
ou importadores, que por sua vez garantem a destinação ambientalmente
correta. O objetivo é de que grande número de embalagens e produtos, sejam
recolhidos para serem reciclados ou reutilizados e os rejeitos possam ter um
tratamento adequado para sua disposição final ambientalmente eficaz. Assim,
com o envolvimento de todos esses atores, o legislador confia no êxito da norma
no que se refere à responsabilidade compartilhada.
3. A responsabilidade na PNRS
As responsabilidades introduzidas pela Lei nº 12.305/2010, são dirigidas ao
direito dos resíduos, como se criasse um microssistema, a exemplo das normas
elaboradas para os direitos difusos e coletivos. A lei observa as regras já existentes
no Direito Ambiental especialmente no tocante à responsabilidade civil objetiva
nas ocorrências de dano ambiental, observando os objetivos da norma. Também,
a norma dá especial ênfase ao princípio da prevenção, buscando negociações
entre o poder público e o setor privado evitando o dano ambiental. (Guerra, 2012)
Cumpre ressaltar a respeito da responsabilidade que no capítulo III da PNRS
o legislador usa os termos “responsável” e “responsabilidade”, que corresponde
a regras de responsabilidade civil, mas, também, se correlacionam a deveres e
obrigações relacionados ao Direito Administrativo.
Nesse particular é importante mencionar o pensamento de Venosa a
respeito do termo “responsabilidade”, sendo aquela que se “imputa a uma pessoa
revestida de capacidade para tanto, a obrigação de arcar com as consequências
de um ato ou omissão que praticou”. Na responsabilidade civil o que conta é a
responsabilidade que reside na obrigação de indenizar. (VENOSA, 2001, p. 497498)2561
Entre outras traduções, o termo responsabilidade, é a situação em que
uma pessoa, por meio de normas civis, administrativas ou de qualquer outro
ramo do direito, é responsável por alguma coisa e deverá praticar uma conduta
ou não praticá-la.
As responsabilidades atribuídas na PNRS carregam, em sua maioria,
natureza eminentemente administrativa, que são imposições legais que
autorizam a intervenção do poder público na propriedade e iniciativas privadas,
como, também, na responsabilidade compartilhada e na logística reversa. Há
regras que atribuem ao poder público à prática de atos na gestão de resíduos
sólidos. Mas, há, ainda, regras próprias de responsabilidade civil, que acompanha
o regramento já existente em direito ambiental sobre o assunto, e, em outras
circunstâncias, relativo à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, atribuem

2561
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie e responsabilidade civil.
São Paulo: Atlas, 2001, v. 3.
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os resultados do cumprimento ou descumprimento das normas administrativas.
(GUERRA, 2012)
É ponto pacífico no direito ambiental, desde a edição da Lei nº 6.938/81,
a adoção da teoria da responsabilidade civil objetiva no tocante a reparação de
danos ambientais, conforme consta de seu art. 14, § 1º, havendo obrigação do
poluidor de indenizar, os prejuízos causados pelo exercício de sua atividade, à
natureza ou terceiros independentemente da existência de culpa.
No artigo 512562, a Lei nº 12.305/2010, reforça o emprego da teoria da
responsabilidade objetiva quanto aos danos causados pela poluição decorrente
de resíduos sólidos. E, igualmente, o legislador do Código Civil de 2002, em seu
artigo 9272563 acolheu a teoria da responsabilidade objetiva.
Na teoria da responsabilidade objetiva a obrigação de reparar ou indenizar
depende apenas da prova da ocorrência do dano e do nexo de causalidade
entre este e a conduta, comissiva ou omissiva, da pessoa. Desnecessária, a
comprovação da culpa para que haja a obrigação de reparar/indenizar, sendo esta
a diferença da responsabilidade subjetiva, na qual é preciso demonstrar a culpa
para responsabilizar.
Na responsabilidade objetiva, também, não é necessário para que haja
reparação/indenização, demonstrar se a conduta do agente foi lícita ou ilícita. A
responsabilidade objetiva ambiental baseia-se no risco criado pelo empresário,
ou, por outro vértice em virtude do ganho a ser por ele alcançado, inclusive o
empreendimento que possui licença do órgão ambiental, está subordinado
aos dispositivos da responsabilidade objetiva, ressalvada, a necessidade de
comprovação do nexo de causalidade entre ele e o dano ambiental.
Nesse sentido, Leite e Ayala2564 (2012, p. 132-133) esclarece que a
existência de autorização administrativa não isenta o dever de reparar. Nessa
situação o que diverge é o fundamento da responsabilidade civil que não reside
na culpa, mas, sim no risco, e, nesse caso o agente suporta o dano em razão do
benefício econômico.
Outra questão a ser ventilada é a respeito da teoria do risco integral,
segundo a qual o agente em virtude de prejuízos causados por sua empresa, não
poderá alegar as causas excludentes de ilicitude a exemplo da culpa exclusiva da

2562 Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa,
reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe
inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções
previstas em lei, em especial às fixadas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento.
2563 Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
2564 LEITE, José Rubens Morato, e AYALA, Patrick. Dano Ambiental na Sociedade de Risco.
1ª ed. Saraiva, 2012.
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vítima, caso fortuito ou força maior, nas questões ambientais sua aplicação não
há consenso.
A respeito do assunto Furlan e Fracalossi2565 (2010, p. 511), lecionam que:
“Prevalece na doutrina brasileira à defesa da responsabilização objetiva de acordo
com a teoria do risco integral, a qual não admite excludentes de responsabilidades”.
Contudo, na esfera da jurisprudência federal, os julgadores tendem a acolher as
excludentes de responsabilidade a exemplo do caso fortuito e da força maior.
Lemos2566 (2010, p. 157) expõe seu pensamento sobre as excludentes
de responsabilidade, ressaltando que na questão ambiental os doutrinadores e
legisladores, referente à aplicação das excludentes da responsabilidade civil levam
em conta principalmente se a atividade é de risco. Dessa maneira, no tocante às
atividades em que há risco, deve o agente responder pelos danos decorrentes de
seu ato ou de terceiros por ele contratados, ressarcindo o prejuízo.
De acordo com o artigo 27, § 1º2567 da PNRS, sempre que o gerador de
resíduos, contratar terceiro, e, este, por gerenciamento deficiente causar
prejuízo, àquele terá que indenizar. O dispositivo mencionado, não se aplica para
as situações de caso fortuito ou força maior, mesmo que, com fundamento na
teoria do risco criado, o gerador de resíduos sólidos não poderá alegar em defesa
essas excludentes. (Guerra, 2012)
Contudo, em relação aos geradores de resíduos domiciliares, a lei de
PNRS em seu artigo 282568 declara que a disponibilização correta dos resíduos
cessa a responsabilidade do mesmo.
Sobre essa questão, Milaré2569 et al (2012, p. 215) expõem:
Essa previsão provoca verdadeira revolução no sistema da
responsabilidade civil em matéria ambiental, na medida em
que possibilita o afastamento da teoria do risco integral, por
nós defendida, e impõe a adoção da teoria do risco criado,
adotada pelo Código Civil de 2002 (arts. 186 a 927, caput),
ao permitir a incidência de excludente de responsabilidade.
Sim, porque, uma vez tendo se desincumbido do que lhe é
2565 FURLAN, Anderson; FRACALOSSI, William. Direito ambiental. Rio de janeiro:
Forense, 2010.
2566 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção
ao meio ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
2567 § 1º. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta
as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a
ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.
2568 Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade
pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art.
33, com a devolução.
2569 MILARÉ, Édis; MILARÉ Lucas Tamer; FRANCO, Rita Maria Borges. A responsabilidade
por ações desconformes à Política Nacional de Resíduos Sólidos. In: JARDIM, Arnaldo;
YOSHIDA, Consuelo;
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exigido pela lei – ter disponibilizado seus resíduos de forma
adequada –, não haverá como se vindicar do gerador de
resíduos domiciliares a reparação ou o ressarcimento de
eventual dano verificado no meio ambiente.
Com atenção à responsabilidade solidária a Lei nº 12.305/2010 mantém
as disposições do Código Civil/2002. O artigo 942, caput2570, segunda parte, do
Código Civil expressa que sempre que houver demonstração do nexo causal
entre dois ou mais agentes causadores do dano ambiental, todos responderão
independente de culpa.
Aqui importante expressar, na seara da responsabilidade em decorrência
de danos ambientais, a dificuldade de comprovação exata do nexo causal. É muito
difícil comprovar com convicção a ligação entre certa atividade e o resultado,
principalmente se houverem outras atividades competindo para a degradação,
como acontece nas áreas industriais.
Leite e Ayala, lecionam a respeito da flexibilização do nexo causal que sua
configuração perpassa por um juízo de probabilidade e improbabilidade de uma
certa atividade ter gerado o dano. Essa comprovação é realizada por meio de
provas periciais e laudos que podem atribuir ou não a imputação objetiva entre a
conduta e o fato. (2012, p. 187)
Pelo exposto a respeito da responsabilidade civil originária de danos
ambientais, a PNRS não modificou os conceitos já existentes sobre o tema no
direito ambiental. O que a Lei 12.305/10 buscou, em relação a essa temática, foi
aprofundar a questão relativa à prevenção do dano ambiental oriunda da poluição
de resíduos sólidos, quando trata dos temas da responsabilidade compartilhada
e o da logística reversa.
3.1. - Prevenção na responsabilidade civil
As normas de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente
impõem aos possíveis poluidores a escolher ações preventivas para que o dano
ambiental não aconteça. A possível responsabilização civil, na maneira adotada
pelo direito ambiental brasileiro, responsabilidade civil objetiva, deve direcionar o
comportamento de possíveis poluidores, impondo-lhes a conduta de prevenir o
acontecimento do dano ambiental. Dessa maneira, a prevenção deve vir primeiro,
impedindo o dano e a conseqüente reparação até porque há prejuízos ambientais
irreversíveis. Mas, há também, a função reparadora, buscando indenizar e ou
reconstituir o dano praticado.
Assim, ao invés de buscar apenas a reparação dos danos já ocorridos, o
sistema da responsabilidade civil adotado, objetiva preceder aos acontecimentos
evitando a prática de atos danosos. E a PNRS, no tocante a essa temática, fornece
mecanismos ao poder público no exercício do poder de polícia, para buscar evitar
2570

“[...] se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”.
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provocar o dano ambiental. Em razão do dano se caracterizar em infração a uma
norma legal, é passível o desempenho dos agentes revestidos de autoridade
para tanto, desviar seu acontecimento. Contudo, essa atividade pública, tem
seus limites, conforme se verá a seguir.
3.2 - A Lei de PNRS e as limitações administrativas
As normas de responsabilidade, previstas nos artigos 25, 27 e 28 da Lei nº
12.305/2010, não se restringem a coagir os eminentes poluidores de resíduos de
uma possível responsabilidade civil, mas, sim, buscam nomear procedimentos
que devem ser obedecidos, objetivando atribuir à gestão, meios para uma melhor
execução da norma a exemplo da elaboração de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos. (Guerra, 2012)
O objeto da Lei 12.305/10 é o de determinar da forma mais objetiva
possível à gestão dos resíduos sólidos, o que, no estágio atual, somente é
realizado mediante operação estatal na atividade privada, estabelecendo aos
geradores de resíduos sólidos, limitações de ordem administrativa.
Limitação administrativa, segundo Meirelles2571 (2013, p. 707): “é uma
das formas pela qual o Estado, no uso de sua Soberania interna, intervém na
propriedade e nas atividades particulares”. E continua o mesmo autor que a
limitação administrativa representa “toda imposição geral, gratuita, unilateral
e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades
particulares às exigências do bem estar social.”
O objeto da limitação administrativa é a propriedade, ou, serviços
particulares, podendo o Estado, exercer por meio de um ato positivo, negativo
ou permissivo.
No mesmo sentido, Mukai2572 diz que “as restrições à propriedade e
atividades em geral impostas a fim de proteger o meio ambiente têm natureza
de limitação administrativa”. E, nesse particular, importante ressaltar que às
limitações administrativas, sempre tem origem em lei, pois, restringem atividades
de uma pessoa imbuída em poder geral de interesse público.
A CF/88, estabelece que o direito de propriedade deve obedecer ao
cumprimento de sua função social (art. 5º, XXIIII, e art. 170, III), e que a liberdade
de iniciativa, principalmente na questão econômica, deve obedecer os princípios
da “defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação” (CF/88, art. 170, VI).
O princípio de defesa estabelecido na Constituição Federal garante o
desenvolvimento econômico e a garantia de emprego, desde que permitido a
2571 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 39ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2013.
2572 MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. São Paulo: Saraiva, 1999.
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todos à existência digna com um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso do povo (art. 225, caput, CF).
Machado2573 (2013, p. 178), comentando esses dispositivos constitucionais,
estabelece que o meio ambiente precisa ser protegido a qualquer custo e que
a defesa do meio ambiente não é uma faculdade e sim uma questão que a
constituição manda observar.
Dessa forma, o Estado, na prática dos poderes que lhe foram concedidos
pela CF/88, e, na existência de norma legal, por meio do poder de polícia, pode
intervir na propriedade privada, bem como nas atividades de particulares, por meio
de limitação administrativa, atribuindo aos particulares, inclusive, obrigações de
fazer, não fazer e deixar de fazer, conforme, de longa data, defende Meirelles2574
(1976, p. 580).
O descumprimento dessas limitações administrativas legais, impõe, ao
particular às penas administrativas correspondentes, previstas em leis, tais como:
imposição de multas, proibição de funcionamento, suspensão das atividades,
cancelamento de licença etc., independentemente de ação do Poder Judiciário,
eis que decorrem do exercício do poder de polícia da administração pública.
Na área do Direito Ambiental as limitações administrativas geralmente
possuem atribuição de prevenção de danos ambientais, uma vez que, esse
instrumento jurídico é rápido e eficiente para impedir ou fazer cessar o dano
ambiental.
Então, as responsabilidades aplicadas aos geradores de resíduos sólidos
em face da PNRS podem ser efetivadas por meio de limitações administrativas,
mediante ato da própria administração pública por meio do exercício do poder de
polícia.
3.3. Responsabilidade compartilhada
O projeto do compartilhamento do trabalho de defesa e proteção do meio
ambiente já constava do artigo 225 da CF/88. Yoshida2575 (2012a, p. 8) menciona
essa previsão constitucional a respeito da responsabilidade compartilhada,
aduzindo que no mesmo instante em que a Constituição Federal garantiu o direito
fundamental de todos ao meio ambiente equilibrado ecologicamente, obrigou
tanto o Poder Público quanto a comunidade de preservá-lo, para a atual e para as
futuras gerações, obrigação esta amparada na solidariedade intergerações.
Contudo, a Lei nº 12.305/2010, em seu artigo 3º, XVII, materializa à gestão
de resíduos sólidos, a responsabilidade compartilhada entre poder público e
2573
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2013.
2574
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 4ª ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1976.
2575 YOSHIDA, Consuelo; MACHADO FILHO, José Valverde (orgs.). Política nacional, gestão
e gerenciamento de resíduos sólidos. Barueri: Manole, 2012ª.
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coletividade, sendo o objetivo primordial do legislador conciliar interesses entre
o setor econômico e o setor social aos processos de gestão empresarial com a
gestão ambiental, buscando meios sustentáveis.
Esse desenvolvimento de meios e estratégias sustentáveis deve acontecer
através de um direcionamento da cadeia produtiva para reduzir a geração de
resíduos e rejeitos, reduzir o desperdício, reduzir a poluição e em conseqüência
os danos ambientais.
É necessário divulgar, conscientizar as empresas a investir no
desenvolvimento, na criação de produtos que possam ser reutilizados ou
reciclados e educar o consumidor a fazer a sua parte na separação e entrega
dos resíduos sólidos nos postos de coleta, bem como os rejeitos, a diminuir o
consumo e a evitar o desperdício. Todavia, para que isso aconteça, entre outras
ações, é necessário investir, tanto na fabricação de produtos que possam ser
reutilizados ou reciclados quanto na publicidade desses produtos.
A responsabilidade compartilhada, de conformidade com a PNRS, tem
como causa o ciclo de vida dos produtos, devidamente conceituado pela lei no
artigo 3º, IV que discrimina os inúmeros passos que abarcam o desenvolvimento
dos produtos desde a obtenção de matérias primas e insumos, o processo
produtivo, o consumo e a disposição final.
O objetivo do legislador da PNRS é atribuir a todos os atores, desde a
retirada da matéria prima até o seu consumo final, responsabilidades com os
resíduos sólidos ou rejeitos, para atendimento da finalidade de não gerá-los e
reduzí-los.
Outra questão imposta na norma e que se considera complexa é a coleta dos
resíduos após o uso bem como a conseqüente destinação final ambientalmente
adequada, no caso de rejeitos que incluem o sistema de logística reversa. Nesta
a PNRS impõe responsabilidade compartilhada aos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de criar e estruturar sistemas para possibilitar o
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, às suas expensas.
Percebe-se que a responsabilidade compartilhada atribui deveres e
responsabilidades a todos os atores do ciclo de vida dos produtos sem exceção.
A parte que pertence aos consumidores não implica na realização de ações para
verificação do cumprimento de sua responsabilidade o que não ocorre com
os demais envolvidos no sistema. Por isso, a importância da divulgação, e da
conscientização para que o consumidor cumpra a sua parte para que o ciclo se
complete.
Compartilhar significa dividir, partilhar entre mais de uma pessoa alguma
coisa. Na PNRS, o legislador procura dividir, entre os diversos atores elencados na
norma, à responsabilidade para alcançar o objetivo de reduzir os resíduos, rejeitos
e os impactos ambientais emergentes do ciclo de vida dos produtos. Assim, na
responsabilidade compartilhada, deve haver o cumprimento das obrigações por
cada ator, do contrário, esse objetivo não será alcançado.
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3.4. Natureza jurídica da responsabilidade compartilhada
É imprescindível ressaltar, de acordo com Milaré et al (2012, p. 223),
que: A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é um
assunto novo. “Os seus aspectos práticos e teóricos ainda precisam ser mais
bem delineados pelos gestores públicos e pelos estudiosos do tema, não só para
buscar o seu aperfeiçoamento, mas especialmente para garantir a eficácia desse
mecanismo”.
Yoshida, ressalta que responsabilidade compartilhada não é uma nova
espécie de responsabilidade civil. Essa não é com certeza o enfoque da lei
de resíduos sólidos. A responsabilidade compartilhada vai além, incluindo
responsabilidades de natureza civil, obrigacional e administrativa, a todos que
de uma forma ou outra atuam na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e
rejeitos. Atribui ações que devem ser cumpridas pelo setor público, bem como,
pelos particulares, de forma ordenada, individualizando responsabilidades, de
maneira a reunir todos os atores com finalidade de prevenção de danos e adoção
de medidas sustentáveis na gestão dos resíduos sólidos, conforme Yoshida2576
(2012c, p. 121-122):
Sob o influxo da sustentabilidade e da cultura do
cumprimento das normas jurídicas, passa a ser mais
apropriada a responsabilidade compartilhada dos diferentes
elos da cadeia (atores estatais, econômicos e sociais), o
que pressupõe a mobilização e a integração de todos para
desempenharem, cada qual, o papel, as funções, os deveres
e as atribuições que lhes competem, sem se substituírem
mutuamente e sem fazerem às vezes um do outro.
De acordo com o artigo 6º, VII, da Lei nº 12.305/2010, a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é um princípio, “um padrão que
deve ser observado” (Dworkin2577, 2002, p. 36), “um mandamento de otimização”
(Alexy2578, 2008, p. 90).
3.5. Sanções administrativas
Conforme acima exposto, a PNRS, atribuiu várias limitações administrativas,
aos geradores de resíduos sólidos e rejeitos, tais como: obedecer o plano de
gerenciamento de resíduos; implementação do sistema de logística reversa;
2576 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Responsabilidade das instituições
financeiras: da atuação reativa à atuação proativa. In: OLIVEIRA, Carina Costa; SAMPAIO,
Rômulo Silveira da Rocha (orgs.). Instrumentos jurídicos para a implementação do
desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: FGV, Direito Rio, Programa em Direito e Meio
Ambiente, 2012c.
2577 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo:
Martins Fontes, 1ª. ed. 2002.
2578 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.
2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1ª. ed. 2008 e 2ª. ed 2011.
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estipulou obrigações aos consumidores. E essas limitações administrativas, uma
vez fiscalizadas pelo poder de polícia do Estado, e, constatado descumprimento,
trazem conseqüências jurídicas por meio de medidas administrativas, sendo a
mais comum à imposição de multas pecuniárias em face do infrator, conforme
dispõe o artigo 512579 da Lei nº 12.305/2010.
No tocante a questão penal, a Lei nº 12.305/2010 aditou ao art. 56 da Lei nº
9.605/1998 um novo tipo legal, segundo o mesmo passou a ser autor de delito,
com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, a pessoa que: “manipula,
acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final
a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento”
(art. 56, § 1º, II, da Lei nº 9.605/1998).
Ressalta-se que a Lei nº 9.605/1998 já considerava como crime a atitude
de: “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais
ou a destruição significativa da flora” (art. 54, caput), impondo ao infrator pena
de reclusão de um a quatro anos, e multa. Contudo, se o crime em questão for
cometido “por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos,
óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas
em leis ou regulamentos”, a pena máxima de reclusão é aumentada para cinco
anos (art. 54, § 2º, V). (Guerra, 2012)
Como exposto, a responsabilidade compartilhada, inserida na PNRS, é
um instrumento importante na busca de soluções para o problema dos resíduos
sólidos. O sucesso dependerá da participação e empenho de todos os atores do
ciclo de vida dos produtos.
4.

Conclusões articuladas

4.1. O crescimento urbano das cidades brasileiras, nos últimos anos, trouxe ligado
a ele, um excessivo consumo pela população de produtos oriundos da indústria
e equipamentos eletrônicos que se transformarão em resíduos sólidos. E, esse
resíduo, atualmente é um grave problema a ser resolvido pelo poder público e
pela sociedade.
4.2. Surge então a Lei de PNRS fundamentada no artigo 225 da CF, propondo
ações conjuntas entre o poder público, setor privado, consumidores com objetivo
à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos.
4.3. Não há como dissociar o comportamento da sociedade contemporânea
da atual crise ambiental. A mudança de paradigma é essencial. O homem tem
2579 Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa,
reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe
inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções
previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento.
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que pensar em si e no meio ambiente, ambos devem andar em harmonia e em
consonância com a questão econômica.
4.4 A educação aliada às normas ambientais, bem como ao esforço do Poder
Público e do particular, por meio da aplicação do princípio da responsabilidade
compartilhada, é um norte para a manutenção da qualidade de vida das atuais e
futuras gerações.
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49. A TUTELA JUÍDICA DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL
E AS TEORIAS DO DECRESCIMENTO: UMA ANÁLISE
CRÍTICA
MATHEUS SIMÕES NUNES
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em Direito do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (PRH-ANP/MCTI nº 36)
e do Grupo de Pesquisa em Direito e Regulação dos Recursos Naturais e da
Energia.

1. Introdução
Um dos grandes desafios da sociedade moderna, inclusive no âmbito
brasileiro, é, sem dúvida alguma, encontrar o ponto de equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Contudo,
embora se reconheça necessário o desenvolvimento da humanidade, em toda
a sua conjuntura, há que se atentar para aspectos outros, cuja inobservância
pode acarretar prejuízos tão ou mais danosos que os advindos da estagnação
econômico-social.
Partindo da necessidade de efetivar a proteção ao equilíbrio ecológico do
meio ambiente, o legislador constitucional dedicou-lhe o Título VIII, Capítulo VI,
buscando, no art. 225, assegurar às presentes e futuras gerações, a sobrevivência
da espécie humana e sua digna qualidade de vida. Nessa perspectiva, impõe-se
ao poder público e à sociedade os deveres de defendê-lo e preservá-lo, em toda
a sua amplitude, ensejando-se, correlatamente, às condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, as devidas sanções penais e administrativas, independente
da obrigação de reparar os danos causados, quer sejam os agentes pessoas
físicas ou jurídicas. Somente nessa linha de amplo enfoque, confere-se, através
do princípio constitucional da proteção integral, alargada tutela do meio ambiente.
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Considerando essa abordagem, a presente pesquisa terá como desiderato
estudar a proteção do meio ambiente pelo Ordenamento Jurídico brasileiro, com
notável enfoque à noção de sustentabilidade que se insere no contexto das
Teorias do Decrescimento, sob a luz da adequada interpretação da legislação e
da jurisprudência ambientais em conformidade com os ditames constitucionais.
Em compasso com a proposta do trabalho científico em epígrafe, abordar-se-á a
temática à luz do senso teórico-científico e jurisprudencial, de forma a promover
uma análise acerca do tratamento dispensado ao aludido bem jurídico.
Nessa visão, o estudo que se procederá partir da pesquisa em apreço
justifica-se pela elevada relevância do contexto ambiental para a coletividade
como um todo, haja vista a atualidade da discussão a respeito da degradação
do meio ambiente, que se apresenta através do cenário sociojurídico no qual
se destaca sobrevalorização da perspectiva desenvolvimentista do mercado
econômico-financeiro em detrimento da preservação dos recursos naturais.
No deslinde da pesquisa em epígrafe, com o fim de melhor desenvolvê-la,
buscar-se-á o alcance de objetivos, a saber: a) compreender, com notável atenção
à ótica constitucional, a sistemática do tratamento ambiental no ordenamento
jurídico brasileiro; b) examinar, sob uma perspectiva jurisprudencial, a noção e
o manejo do conceito de meio ambiente no Brasil; c) identificar os impactos do
modelo de exploração atual na sustentabilidade do meio ambiente; d) demonstrar
a relevância da tutela do equilíbrio ecológico do meio ambiente no contexto
socioeconômico moderno sob a ótica das teorias do decrescimento.
Através presente estudo, será traçada análise acerca das teorias do
decrescimento e sua inter-relação com a sustentabilidade e o desenvolvimento
em abrangência local e internacional, em vista do qual serão ponderados aspectos
teórico-científicos e práticos com o intuito de formar um saber crítico a respeito
do tratamento conferido ao meio ambiente.
2. A Proteção Constitucional do Meio Ambiente no Ordenamento Jurídico
Brasileiro
Ao apoiar-se na moderna concepção de Estado ecologicamente sustentável,
conciliando o processo de desenvolvimento econômico à preservação do meio
ambiente, com atenção especial à salvaguarda do seu equilíbrio ecológico com
vistas a assegurar condições existenciais de vida digna às presentes e futuras
gerações, a Constituição Federal de 1988 consagrou-lhe proteção diferenciada,
alçado à categoria de bem jurídico de uso comum da coletividade, à margem da
tradicional dicotomia de bens públicos e privados.
Em que pese o fato de a crise ambiental representar um fenômeno global,
percebe-se que os fatores que desencadearam este fenômeno no território
nacional estão diretamente associados à introdução de uma perspectiva
estritamente exploratória dos recursos naturais com o fim único de satisfação
dos interesses humanos. Com a importação do modelo colonialista europeu,
deflagrou-se o processo de superexploração ambiental, caracterizado pela
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excessiva devastação decorrente da ocupação territorial desordenada, cujo
alicerce decorreu da visão antropocêntrica da destinação econômica dos recursos
naturais.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente, ao
passo que foi elevado à categoria princípio-geral da atividade econômica (art.
170, VI), recebeu tratamento de bem de natureza difusa, ocasião na qual se
instituiu o sistema de responsabilidades compartilhadas entre a coletividade e
o Poder Público com o fim de defender um ambiente sadio, consoante previsão
do art. 225. Nesse diapasão, verifica-se a substituição da visão eminentemente
antropocêntrica pela aproximação da norma constitucional ao modelo de Estado de
Direito Ambiental, no qual se estabelecem formas de busca do desenvolvimento
condizentes com a utilização racional e sustentável dos recursos naturais, sempre
em observância à manutenção da dignidade das presentes e futuras gerações.
Assim, a postura individualista perde espaço para a o interesse difuso de
garantia do equilíbrio ecológico do meio ambiente. Nessa esteira, a sociedade é
chamada para, ao lado do Estado, atuar na proteção do meio ambiente, conjuntura
em vista da qual se destaca o papel do cidadão e o resgate da democracia direta
e participativa. Nesse particular, dados os reflexos na superação dos paradigmas
democrático-representativos por meio das participações política e social, a
conscientização cidadã é vista pelo Legislador Originário de 88 como aspecto
de notável relevo para o modelo de gestão compartilhada da tutela ambiental,
motivo pelo qual o Texto Magno fomenta de maneira ampla a ecocidadania.
No intuito de promover mudanças ideológicas e estruturais no Estado, o
Legislador Constitucional de 88 abstraiu-se da concepção puramente econômica
e reducionista do meio ambiente, a fim de dar ensejo a um novo projeto estatal
delineado com base em uma racionalidade privilegiadora da importância da macro
visão da interação entre o homem e a natureza, bem como da indispensável
harmonia entre os ecossistemas. Assim, permite-se o alcance do modelo de
proteção ambiental através do desenvolvimento da solidariedade econômica
e social, de forma a promover a redução das desigualdades e fomentar o
envolvimento dos atores sociais para a utilização racional do patrimônio natural2580.
O Capítulo VI, da Constituição Federal de 88, que promove a regulação do
meio ambiente representa um dos mais avançados, quando comparado a outros
textos constitucionais e a outros capítulos do próprio Texto Magno brasileiro2581.
Seguramente, o art. 225 traduz-se na expressão mais evidente e direta da defesa
do meio ambiente, devendo, correlatamente, serem considerados os direitos e
deveres, bem como princípios ambientais implícitos e explícitos, os quais, sob
2580 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti. Estado de Direito
Ambiental no Brasil: uma visão evolutiva. In: FARIAS, Talden; COUTINHO, Francisco Seráfilo da
Nóbrega. Direito Ambiental: o meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. Belo
Horizonte: Fórum, 2010.
2581 FREITAS, Vladmir Passos de. Direito Administrativo e Meio Ambiente. Curitiba:
Juruá, 2004. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo:
Malheiros, 1994.
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uma exegese integradora e sistemática do Texto Constitucional, corroboram um
princípio maior da primariedade do meio ambiente, isto é, exige-se de todos uma
postura de maior sensibilidade para com o meio ambiente saudável, ao invés de
se lhe conferir tratamento meramente secundário2582.
Ao delinear que “todos2583 têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Pode Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações” 2584, vislumbra-se a inserção da perspectiva
pluralista, no sentido de abarcar, a um só tempo, as dimensões subjetiva (direito) e
objetiva (dever) do direito humano fundamental de terceira geração2585 insculpido
no aludido dispositivo. Nesse sentido, a dimensão subjetiva, considerada em
sua particularidade, refere-se à concepção antropocêntrica do meio ambiente
sadio, enquanto na dimensão objetiva sobressai o dever de proteção ao meio
ambiente2586. Todavia, apenas através da perspectiva dúplice harmonizam-se
os direitos e os deveres para a consecução do meio ambiente ecologicamente
equilibrado2587.
O aludido dispositivo origina um direito que, porquanto difuso, é
2582 BENJAMIN, Antônio Hermann. Constitucionalização do ambiente e ecologização da
Constituição brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato
(org.). Direito Constitucional ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011.
2583 A expressão todos inserida no caput do dispositivo revela preocupação com a não
exclusão da interpretação que considera o valor intrínseco da natureza, de forma suficiente a
mitigar a visão eminentemente antropocêntrica da norma constitucional. Assim, desvincula-se o
meio ambiente da valoração mercantil embasada em interesses exclusivamente individualistas.
(BENJAMIN, Antônio Hermann. Op. Cit.).
2584 BRASIl, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
2585 O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui
prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos
direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado
em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade
social. Enquanto direitos de primeira geração (civis e políticos) – que compreendem as liberdades
clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração
(direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais
ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, o direitos de terceira geração, que materializam
poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais,
consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto
valores fundamentais disponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade. (STF MS 22.164/
SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17 nov 1995, Disponível em <http://carollinasalle.jusbrasil.
com.br/artigos/116461420/a-natureza-difusa-do-direito-fundamental-a-um-meio-ambienteecologicamente-equilibrado>, Acesso em 01, jun, 2014).
2586 Na visão de SARLET e FENSTERSEIFER, o fenômeno denomina-se antropocentrismo
jurídico ecológico. SARLET, Ingo Wofgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional
Ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013.
2587 FERREIRA, Heline Silvini. A biossegurança dos organismos transgênicos no Direito
Ambiental brasileiro: uma análise fundamentada na teoria da sociedade de risco. Tese
(Doutorado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
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subjetivamente exigível por cada indivíduo, com reflexos nos demais ramos do
direito, a exemplo das limitações ao direito de utilização da propriedade nas áreas
de preservação permanentes (APP’s) e reservas legais.
Evidentemente, a responsabilidade colocada nas mãos do Poder Público
não exclui aquela atribuída à coletividade, uma vez que o dever de proteção
apresenta-se de forma solidária, caracterizado pelo compartilhamento entre os
atores sociais públicos e privados, com vistas a construir-se um direito-dever de
interesse geral.
Dessa forma, buscando alicerçar o Estado de Direito Ambiental, o Estado
brasileiro, através da Constituição Federal, instituiu diversos direitos e deveres com
o fim a tutela máxima do meio ambiente em toda a sua conjuntura e complexidade.
Sob esse intuito, por se tratar também d um dos desideratos do modelo de Estado
Constitucional adotado, considera-se imprescindível o fomento aos debates
acerca da relevância da inserção de todos os sujeitos sociais nas arenas públicas,
de forma a maximizar pluralidade de manifestações, ultrapassando a concepção
de democracia meramente formal e representativa, fornecendo espaço para o
exercício da ecocidadania, inspirada no compartilhamento de responsabilidades
entre o Poder Público e a coletividade2588.
3. A Dimensão do Meio Ambiente como Objeto Jurídico do Direito Ambiental
no Brasil
O Direito Ambiental possui como objeto o estudo e a tutela do meio
ambiente. Sua denominação traz consigo reflexos na própria formação e
delimitação das normas, bem como no objeto a resguardar, tanto que recebe a
denominação de direito do meio ambiente.
Entrementes, considerando sua difícil fixação, bem como a falta de
consenso doutrinário a seu respeito, a terminologia “meio ambiente” não
apresenta uma designação jurídica de fácil delimitação ou mesmo mensuração
dotada de exatidão2589.
Em que pese a divergência, a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, consagrou e precisou o uso
da referida expressão à medida em que, no art. 3º, ainda que de modo abrangente,
2588 AGOSTINI, Andréia Mendonça. A Participação Cidadã na Defesa do Meio Ambiente
Sadio: Uma análise a partir do Estado de Direito Ambiental. Dissertação (Mestrado em
Direito). Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba: 2014. Disponível em: <http://www.
pucpr.br/posgraduacao/direito/tesesedissertacoes.php>, Acesso em 05, jun, 2014.
2589 É praticamente unânime a doutrina brasileira de direito ambiental ao afirmar que a
expressão meio ambiente, por ser redundante, não é a mais adequada, posto que “meio” e
“ambiente” são sinônimos. Com efeito, segundo o Dicionário Aurélio meio significa “lugar onde se
vive, com suas características e condicionamentos geofísicos; ambiente”, ao passo que ambiente
é “aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas”. Por isso, se utiliza em Portugal e na
Itália apenas a palavra ‘ambiente’, à semelhança do que acontece nas línguas francesas, com
milieu, alemã, com unwelt, e inglesa, com environment.
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o definiu como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas”.
Nesse sentido, mostra-se pertinente destacar que o conceito de meio
ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza original e
artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o
solo, a água, o ar, a flora, as belezas culturais, o patrimônio histórico, artístico,
turístico, paisagístico e arqueológico. Assim, traduz-se na interação do conjunto
de elementos que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas
as suas formas. Integração esta que busca assumir uma concepção unitária do
ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais2590.
Em relação ao meio ambiente natural, também denominado de meio
ambiente dos recursos naturais, em razão da maior visibilidade fática, percebese que se lhe confere maior regulação pelo Direito. Sua composição resulta da
conjunção do solo2591, da água2592, do ar2593, da fauna2594 e da flora2595.
No tocante ao meio ambiente cultural, revela-se um conceito que, embora
já possua resguardo jurídico, ganha a cada dia mais legitimidade social. Composto
2590 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010.
2591 O conceito jurídico de solo não se afasta de seu sentido etimológico, e, portanto, recebe
sentido análogo ao de terreno, isoladamente considerado, despido de quaisquer edificações,
plantas, árvores e arvoredos. Buscando subsídio na geologia, significando a camada viva que
recobre a superfície da terra e que está em permanente evolução por meio da alteração de rochas
e processos pedogenéticos comandados por agentes físicos, químicos e biológicos.
2592 Sob as visões fico-química e biológica, a água é o líquido incolor, sem cheiro ou sabor,
essencial à qualidade de vida, que congela a 0º e entra em processo de ebulição a 100º. No
Brasil, submete-se à Agência Nacional de Águas (ANA), que dirige suas atividades no sentido de
implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o
acesso a água, promovendo seu uso sustentável em benefício das atuais e futuras gerações.
Vale ressaltar que o Brasil detém no seu território 11,6% de toda a água doce existente
no planeta, mais de 90% do território com chuvas durante todo o ano, 95,2% da população
urbana com acesso à água potável. A abundância dos recursos hídricos no país é, inegavelmente,
um dos bens mais valiosos do país. Não é à toa que o Brasil é identificado mundialmente como a
potência hídrica do século XXI. Com a maior reserva de água doce do mundo: o aquífero Guarani,
uma mega poça d´água que corta sete estados brasileiros e se estende por três países vizinhos,
a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. (Fonte: http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revistaamanha/terra-das-aguas-7880898#ixzz33oXyFwiP. Acesso em 05 jun 2014).
2593 O ar pode ser conceituado, na ótica da química, como sendo a mistura de gases, que,
quando seco, possui a composição de 78% de nitrogênio, 21 de oxigênio e 1% de gases nobres,
dentre os quais se incluem, em 0,97%, o argônio, neônio, hélio, monóxido de nitrogênio, kriptônio,
metano, hidrogênio, protoxido de hidrogênio, xenônio, dióxido de nitrogênio, ozônio e radônio,
além de 0,03% de dióxido de carbono.
2594 A fauna é o complexo de espécies animais que ocorrem numa determinada região,
com lógica rigorosa e personalidade e características próprias, intrínsecas e absolutamente
específicas. Compreendem as aves, os mamíferos e os peixes.
2595 A flora é o conjunto de espécies vegetais que compõe a cobertura vegetal de determinada
área, de importância fundamental para a biodiversidade dos diferentes ecossistemas, sejam as
florestas de formação natural ou artificial.
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por bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, o meio ambiente cultural é caracterizado pela junção do patrimônio
histórico, artístico2596, paisagístico, turístico, científico e pelas sínteses culturais
que integram o universo das práticas sociais das relações de intercambio entre
homem e natureza2597.
Como decorrência da referência feita pelo art. 216, da Constituição
Federal, o meio ambiente cultural brasileiro é composto por bens portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: a) as formas de expressão; b) os
modos de criar, fazer e viver; c) as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
d) as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais, e e) os conjuntos urbanos e sítios de
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.
A seu turno, o meio ambiente artificial, produto da construção humana que
converte e transforma os espaços naturais em civis, compõe-se pelo conjunto de
edificações, equipamentos rodovias e demais elementos que formam o espaço
urbano construído, seja este fechado ou aberto ao público2598. Em linhas gerais, o
meio ambiente artificial é estruturado com base na cidade e a possibilidade de nela
se viver com qualidade de vida e dignidade, contexto que recebe regulamentação
pela Lei nº 10.257/01, o Estatuto da Cidade.
Levando em conta a necessidade de se exigir a fixação de boas condições,
aspectos físicos, climáticos, ou quaisquer outros que, interligados ou não, estejam
presentes e influenciem o local da pessoa humana e sua dignidade, insere-se
no aludido conceito o meio ambiente do trabalho2599. Em decorrência disso,
tutela-se o homem em suas relações de trabalho através da inserção de normas
de segurança, promovendo a integração do conjunto de bens, instrumentos e
meios, de natureza material ou imaterial, em face dos quais o ser humano exerce
suas atividades laborais.
Dentre os direitos fundamentais do trabalhador insere-se, indiscutivelmente,
o de um ambiente de trabalho seguro e adequado, capaz de salvaguardar, de forma
eficaz, sua saúde e segurança. Esse é um dever do Estado e de toda sociedade,
2596 Nesse particular, destaca-se o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) na função de promover e coordenar o processo de preservação do Patrimônio
Cultural Brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico do país. A entidade coordena a Política e o Sistema Nacional do
Patrimônio Cultural, possuindo as capacidades de identificar, de produzir e de difundir referências
para a preservação do patrimônio cultural no plano nacional e internacional, dotada de carreira de
Estado, qualificação técnica e estrutura funcional para atender as demandas da sociedade.
2597 BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2008.
2598 BARROS, Wellington Pacheco. Op. Cit.
2599 O meio ambiente do trabalho tem base constitucional, cujos dispositivos são
regulamentados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao tratar da saúde e da segurança
do trabalhador no art. 154 e seguintes do Título II, Capítulo V, e no Título III, bem como Portarias
do Ministério do Trabalho e da Lei nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde).
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mas, sobretudo, do empregador, a quem compete proteger e preservar o meio
ambiente de trabalho, com a implementação de adequadas condições de saúde,
higiene e segurança que possam, concretamente, assegurar ao empregado sua
dignidade plena, em consonância com o desiderato constitucional2600.
O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado
de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator
de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia,
subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação
de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável,
cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um
dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio
ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser
resguardado em favor das presentes e futuras gerações2601.
4. O Projeto do Decrescimento e a Salvaguarda do Meio Ambiente em
Abrangência Global
A proteção do meio ambiente tem constituído objeto de preocupação
da sociedade moderna, na medida em que se é possível afirmar, sem exagero,
que a sobrevivência da humanidade e sua digna qualidade de vida demandam a
manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A sociedade pós-moderna, baseada em um modelo de exploração
econômico-industrial dos recursos ambientais, traz como consequência a
difusão de comportamentos ensejadores de situações de risco, que podem
conduzir a catástrofes de grande monta2602. Nesse prisma, se, de um lado, a
busca incessante pela produção de riquezas impõe a exploração incessante dos
recursos naturais, de modo a produzir-se desarrazoadamente no seio da cadeia de
circulação de mercadorias, do outro, consome-se em massa, de sorte que essa
relação, inevitavelmente, acaba por conduzir a lesões de cunho ambiental2603.
Em uma busca desarrazoadamente produtivista e eficiencista dos
propósitos do Mercado, dissolve-se o pensamento crítico e reflexivo, pessoal
e autônomo, para ceder o poder de decisão aos mecanismos de mercado, aos
aparatos do Estado e às verdades científicas desvinculadas dos saberes pessoais,
dos valores culturais e sentidos subjetivos2604.
2600 TRT 1ª Região, Acordão no Proc. nº 0007500-03.2009.5.01.0341, 3ª T, DJ 10 ago 2011.
2601 STF, ADI MC nº 3540/DF. Plenário. Disponível em: http://www.lexml.gov.br/urn/
urn:lex:br:supremo.tribunal.federal;plenario:acordao;adi:2005-09-01;3540-3700894, Acesso em
06, jun, 2014.
2602 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Tradução de Jorge
Navarro, Daniel Jiménez e Maria Rosa Borrás. Barcelona - Buenos Aires: Paidós, 1998.
2603 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade
ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009.
2604 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade
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Como efeito dos padrões de condução desta sociedade, por toda a sua
complexidade, observa-se que, muito além dos ideais de riscos ambientais
potenciais/abstratos, a sistemática do dano ambiental exsurge concretamente
como um dos novos problemas originados pela organização social do risco.
O grande desafio socioambiental da atualidade é romper com os ideais
orientados rumo a um progresso sem limites, que vêm reduzindo, sufocando
e superexplorando a natureza. E para isso não basta se firmarem acordos
e convenções, que depois de colocados em prática vão ser regidos por essa
mesma racionalidade instrumental e econômica que hoje questionamos, mas
sim ir legitimando outras formas de compreensão da vida e da complexidade
do mundo e uma nova ideia de práxis do mundo. Essas mudanças não serão
alcançadas sem uma complexa estratégia política, orientada por princípios de
uma gestão democrática sustentável, mobilizada pelas reformas democráticas
do Estado e pelo fortalecimento das organizações da sociedade civil dentro de
uma nova racionalidade social e produtiva que permita a apropriação sustentável
da natureza2605. O estilo de vida que pratica o desperdício traz consigo um custo
tão elevado em termos de depredação do mundo físico, que toda tentativa de
generalizá-lo conduz, inexoravelmente, ao colapso de toda uma civilização2606.
Nesse panorama, insurgem os defensores do abandono dos moldes
ilimitados de crescimento, em razão das consequências desastrosas e irreversíveis
para a natureza e para a humanidade2607, preconizando, assim, a redução dos
superpadrões de crescimento em direção a um desenvolvimento adequável às
capacidades socioambientais do planeta. Dentro de uma racionalidade ecológica
que exige que o investimento deixe de estar a serviço exclusivo do crescimento,
promove-se o redirecionamento da sociedade à restrição da dinâmica capitalista
de acumulação de bens, notadamente pela restrição do consumo humano2608. Em
linhas gerais, os ideais das Teorias do Decrescimento traduzem-se no brocardo
“crescer menos, mas melhor” 2609.
Apostando na cooperação da sociedade, ao invés de fomentar a
concorrência, busca-se evitar os conflitos decorrentes da escassez de recursos
naturais, que é cada vez maior. Assim, projeta-se a sociedade na direção de uma
melhor qualidade de vida, decorrente de menores jornadas de trabalho e índices
de consumo. Levando em consideração que a limitação de exploração do planeta

ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009.
2605
LEFF, Enrique. Revista SENAC e Educação Ambiental. Ano 16, jan/abril. Rio de Janeiro:
SENAC, 2007.
2606
FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1961.
2607
FLAHAUT, François. Le Paradoxe de Robinson. Captalisme et société. Paris: Mille et
une nuits, 2005.
2608
GORZ, André. Capitalisme, Socialisme, Écologie. Paris: Galiée, 1991.
2609
LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado de Decrescimento Sereno. São Paulo: Martins
Fontes, 2009.
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e a reciclagem são aspectos indissociáveis ao decrescimento2610, propõe-se a
predisposição voluntária de cada cidadão na causa, evitando que sua atuação seja
forçosamente iniciada em virtude da escassez de recursos naturais, num cenário
de desemprego e recessão2611. Para tanto, é imprescindível que se renuncie ao
crescimento enquanto paradigma/religião2612.
O modelo de crescimento econômico adotado choca-se com os limites da
finitude da biosfera, haja vista que a capacidade de regeneração dos processos
ecológicos do planeta já não consegue acompanhar a demanda. O homem
transforma os recursos em resíduos mais rápido que a natureza consegue
converter os resíduos em novos recursos2613.
Por mais óbvio que pareça, importa salientar que o espaço disponível para
a produção de recursos no planeta é limitado, com margem de 51 bilhões de
hectares. O espaço bioprodutivo, por seu turno, representa apenas 12 bilhões de
hectares. Dividindo-o entre a atual população mundial, obtemos aproximadamente
2 hectares por pessoa. Todavia, dentre as inúmeras variáveis a serem incluídas,
merece atenção o dado segundo o qual o espaço consumido por cada pessoa,
em média, é de 2,2 hectares2614.
Entretanto, faz-se necessário detalhar que ter em mente apenas
a aludida variável média pode ocultar disparidades. Ao passo em que um
cidadão estadunidense consume 9,6 e um cidadão canadense 7,2 hectares,
os cidadão franceses e italianos consomem, em média, 5,26 e 3,8 hectares,
respectivamente2615. Assim sendo, infere-se que a humanidade já vive a crédito,
delegando ao futuro o dever de reconstituir os danos inevitavelmente produzidos.
Em linhas gerais, a humanidade já consome 30% a mais que a capacidade de
regeneração da biosfera. Consequentemente, seriam necessários três planetas
terra para suportar o modo de vida dos franceses e seis para o dos americanos2616.
2610 Decrescimento é um conceito econômico, mas também político, cunhado na década de
1970, parcialmente baseado nas teses do economista romeno e criador da bioeconomia Nicholas
Georgescu-Roegen as quais foram publicadas em seu livro The Entropy Law and the Economic
Process (1971). A tese central do decrescimento toma por base a hipótese segundo a qual
o crescimento econômico, entendido como aumento constante do Produto Interno Bruto (PIB),
não é sustentável pelo ecossistema global. Esta ideia é oposta ao pensamento econômico
dominante, que remete a melhoria do nível de qualidade vida seria ao crescimento do PIB e,
portanto, o aumento do valor da produção deveria ser um objetivo permanente da sociedade.
2611 CECHIN, Antônio. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas
Georgescu-Roegen. São Paulo: Senac, 2010.
2612 LATOUCHE, Serge. O decrescimento. Por que e como?. In: Enfrentando os limites do
crescimento: sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro. Garamond,
2012.
2613 WWF. Relatório Planeta Vivo, 2012.
2614 BOLOGNA, Giafranco. Italia capace di futuro. Bologna: WWF-EMI, 2001.
2615 CACCIARI, Paolo. Pensare la decrescita. Sostentabilità ed equità. Roma/Nápoles:
Carta Intra Moenia, Col. Cantieri, 2006.
2616 LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado de Decrescimento Sereno. São Paulo: Martins
fontes, 2009.
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Por mais distante que possa parecer, o projeto do decrescimento busca
explorar suas possibilidades objetivas de materialização. Assim sendo, estruturase, nos hemisférios norte e sul, como um projeto político que, afastando-se da
redução meramente politiqueira, pressupõe um projeto baseado numa análise
realista da situação, posicionando estrategicamente etapas que, a um só tempo,
atuam e interagem progressiva e continuamente frente às transições as quais os
esquemas teóricos não dão conta.
A concepção do modelo de decrescimento não se esvai no campo teórico,
razão pela qual demanda, além disso, implementação política. Com o fim de
avançar na elaboração de proposições concretas, é indispensável que sejam
superados os paradigmas impostos pelo modelo de acumulação capitalista
adotado pela quase generalidade das nações. A fim de frear, desacelerar ou
suavizar os processos de tomada de decisão pelos governos, faz-se indispensável
remar contra a maré, fator que exprime a precisão de repensar as formas de
saneamento das necessidades das populações.
Em princípio, é imperioso que se proceda ao resgate dos níveis de produção
suportáveis por um planeta ou menos. Com o afastamento dos desperdícios de
consumo, os denominados consumos intermediários, sem afetar o produto final,
possibilita-se o retorno a níveis aceitáveis de produção. Ademais, ao integrar nos
custos do transporte os danos resultantes de sua atividade através da taxação2617,
acompanhado este processo à relocalização das atividades produtivas, já se
visualiza significativa diminuição dos impactos ocasionados ao meio ambiente.
Em suma, podem ser elencados quatro pontos-chave para a inserção do
decrescimento, a saber: a diminuição dos índices de produtividade ocasionada pelo
abandono do modelo termoindustrial, de técnicas poluentes e dos equipamentos
energívoros; a relocalização das atividades acompanhada pelo fim da exploração
do sul; a criação de novos empregos verdes em novos setores de atividade e
uma mudança do modo de vida associada à supressão das necessidades inúteis.
A revolução exigida para a construção de uma sociedade autônoma de
decrescimento pode ser representada pela articulação ambiciosa e sistemática de
oito mudanças que, de forma interdependente, se reforçam mutuamente. Com
a capacidade de desencadear um processo de decrescimento sereno, convivial
e sustentável, elencam-se os oito pontos essenciais desse processo2618, a saber:
reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e
reciclar. Ao final, alcança-se o ponto nevrálgico desse intento: resistir.
De início, a transição dos modelos de estruturação do desenvolvimento
passa necessariamente pela reavaliação dos valores sobre os quais repousa. O
individualismo cede lugar ao altruísmo, assim como a competição desenfreada e
a obsessão pelo trabalho deixam seus espaços para a cooperação e para o lazer,
2617 ROTILLON, Gilles. L’économie de l’enviroment définit um espace de negociation
retionnel. Cosmopolitiques, nº 13. Paris: Apogée.
2618 Há quem entenda por uma lista mais ampla, adicionando aspectos como “radicalizar” e
adaptar/redefinir.
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respectivamente, de maneira a formular a disseminação de uma cultura sensata
e racional para com os valores relacionais e, especialmente, no que tange ao
meio ambiente. Dessa maneira, a conduta do humano predador passa a ser
gradativamente substituída pela do jardineiro2619.
Acompanhando a transição de valores, converte-se também a forma de
apreensão da realidade dos cidadãos, o que conduz à redefinição/reconceituação
dos binômios riqueza e pobreza e escassez e abundância. Com efeito, é
indispensável que a irracional economia de excessiva criação do artificial promova
significativa redução quanto à apropriação e à mercantilização da natureza,
respeitando a recomposição dos processos ecológicos naturais, desprofetizando
o quase que inevitável esvaziamento dos recursos naturais do planeta2620.
Insta salientar que, em vista da reorganização axiológica da sociedade,
decorre a necessidade de reestruturação dos aparelhos produtivos e das relações
sociais amparadas no capitalismo. Assim, colocam-se em pauta as discussões a
respeito da saída do capitalismo para um modelo produtivo adequado aos novos
paradigmas2621. Com a reestruturação de tais relações, advém a redistribuição
das riquezas, que proporciona a pluralização do acesso ao patrimônio natural em
via global, entre o norte e o sul, assim como a nível local, em cada sociedade.
Indiretamente, diminui-se a incitação ao consumo ostentatório em virtude da
melhor ponderação das necessidades individuais2622.
Nesse trilho, deve ganhar vez a relocalização das atividades dirigidas às
satisfações das necessidades da população. Toda possibilidade de produção local
de bens e serviços deve ser aproveitada ao máximo, não apenas nas relações
mercantis, mas também a política e a cultura possuem suma importância nessa
conjuntura.
Tendo em vista que o ideário do decrescimento estimula o pensamento
global acompanhado por ações locais, pode-se afirmar que, das oito referidas
iniciativas, a reavaliação, que preside toda a mudança, a redução, que condensa
os imperativos práticos, e a relocalização, que aproxima dos indivíduos o emprego
das técnicas, possuem papel estratégico nessa conjuntura.
Longe de significar um ecocentrismo absoluto, o decrescimento procura
encontrar um denominador comum entre a sobrevivência da humanidade e a
preservação ambiental do planeta, de modo que se compreende como filosofia
fundadora de um projeto de sociedade autônoma baseada em uma ruptura com
o modelo de desenvolvimento ocidentalocentrista.
Desta feita, distanciando-se de visões anti-humanistas e antiuniversalistas,
o decrescimento se propõe a abrir espaço para o respeito às coisas, à natureza
2619 NARBONI, Camilla. Sull’incuria dela cosa: considerazioni filosofiche sui rifiuti e sul
mondo saccheggiato. Universidade de Pávia, 2006.
2620 DUMOUCHEL, Paul; DUPUY, Jean-Pierre. L’Enfer des choses. Paris: PUF, 1976.
2621 PALLANTE, Murizio. Um Futuro Senza Luce? Roma: Editori Riuniti, 2004.
2622 VEBLEN, Thorstein. Theórie de la classe de loisir. Paris: Gallimard , 1970.
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e às pessoas, oportunizando o diálogo entre as culturas sem, contudo, se
referenciar à predominância de alguma delas. Assim sendo, permite-se conhecer
o externo sem desvalorizar o interno, de forma a perfilhar a relatividade das
crenças despido de qualquer antropocentrismo cego/dogmático ou animismo
sacramental da natureza.
5. Conclusão
5.1 – À medida foi possível verificar a adoção do modelo de evolução condizente
com a preservação racional e sustentabilidade dos recursos naturais, vislumbrouse que o Ordenamento Jurídico brasileiro posicionou a preocupação como
equilíbrio ecológico do meio ambiente como eixo central do modelo de
desenvolvimento do país.
5.2 – Bem assim, ao se traçar a dimensão do meio ambiente como objeto jurídico
de Direito Ambiental no Brasil, tornou-se possível compreender que o ponto
de partida de sua proteção foi traçado pelo Legislador Constitucional de 1988
atribuindo notável papel à postura do ecocidadão e à intergeracionalidade dos
processos ecológicos.
5.3 – Traçada a estrutura das Teorias do Decrescimento, demonstrou-se que a
insustentabilidade dos padrões de desenvolvimento atualmente adotados orienta
a economia de escassez global produzir danos irreparáveis ao meio ambiente e à
própria sociedade, o que exige a revisitação dos conceitos afetos ao crescimento
humano e social.
5.4 - Para superar tais desafios, é essencial que, fundamentado no new age
por parte dos habitantes, se reverta o processo de degradação socioambiental.
Agindo localmente, com pensamento global, o decrescimento designa a abertura
dos caminhos de uma nova racionalidade condizente com os potenciais do
planeta, com notável enfoque à ecocidadania.
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50. A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A PESCA
PROFISSIONAL
NELSON SPERANZA FILHO2623
INTRODUÇÃO
A presente obra visa analisar a proteção ambiental em relação à pesca
profissional, de forma a abordar os problemas oriundos desta atividade pesqueira,
notadamente em relação à sustentabilidade. Para tal, é realizada uma análise
dos conceitos relativos à pesca, ao desenvolvimento sustentável, bem como do
ordenamento jurídico referente ao tema.
A pesca profissional é assunto de demasiada importância, posto que,
mesmo com amplo tratamento no ordenamento jurídico pátrio, poucos são
os trabalhos científicos sobre o assunto, bem como poucos são também os
precedentes nos Tribunais brasileiros, apesar dos eventuais abusos e violações
oriundos da citada atividade pesqueira. Estes fatores implicam diretamente na
gestão sustentável dos recursos pesqueiros, o que pode acarretar severos danos
ao meio ambiente.
Diante disso, surgem importantes questionamentos ao deslinde do
tema: qual é o ordenamento jurídico aplicável à proteção ambiental em relação à
pesca profissional? Tais normas são suficientes para a resolução do problema? A
aplicação de tais normas é efetiva?
Para o melhor entendimento sobre a questão, faz-se imperioso discorrer
primeiramente sobre o conceito de pesca e suas espécies.
Após é analisada a relação entre desenvolvimento sustentável e a pesca
profissional, para, por fim, discorrer-se a respeito da proteção ao meio ambiente
e a pesca profissional.
Por derradeiro, verifica-se que a proteção ambiental em relação à pesca
profissional não reside no âmbito do ordenamento jurídico, mas sim da efetivação
deste, visto que as autoridades competentes para tal proteção não possuem ora
pessoal, ora aparato tecnológico, para desempenhar seu papel. Por consequência,
2623 Doutorando em Direito Ambiental Internacional, Mestre em Direito Internacional e
Especialista em Direito Processual Civil e do Trabalho pela Universidade Católica de Santos
(Unisantos). Professor universitário no Centro Universitário Monte Serrat (Unimonte) no curso de
graduação em Direito, na Faculdade do Guarujá (FAGU-Uniesp) no curso de graduação em Direito,
na Universidade Santa Cecília (Unisanta) no curso de graduação em Tecnologia de Segurança
Pública. Professor no Curso de Especialização em Direito Marítimo e Portuário da Universidade
Católica de Santos, presencial e a distância. Professor no Curso de MBA em Gestão Estratégica
de Pessoas e de Negócios da Unimonte. Professor no Curso de Especialização em Engenharia
de Segurança do Trabalho da Unimonte. Advogado.
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a ineficiência na fiscalização de tais atividades compromete a gestão sustentável
dos recursos pesqueiros, o que pode acarretar problemas gravíssimos, como a
extinção de determinadas espécies de organismos hidróbios.
1. PESCA
1.1. CONCEITO DE PESCA
A pesca é um dos mais antigos meios de obtenção de alimento
desenvolvidos pela humanidade.
Pode ser conceituada como “a captura ou apreensão de seres organizados,
vegetais ou animais, que vivem sob as águas marítimas, fluviais ou lacustres
[...]”2624. Vale ressaltar que este conceito está em perfeita consonância com o
disposto no Código de Pesca2625, que previa em seu art. 1º: “Para os efeitos dêste
Decreto-lei define-se por pesca todo ato tendente a capturar ou extrair elementos
animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de
vida.”
Todavia, ante a vigência da Lei nº 11.959/20092626, que dispõe sobre a
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca,
responsável pela revogação da grande maioria dos institutos do Código de
Pesca, neles inserido o citado art. 1º, pesca passou a ser conceituada como
“toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou
capturar recursos pesqueiros” (art. 2º, III, Lei nº 11.959/2009), entendidos estes
recursos como “os animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração,
estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e
pela aquicultura” (art. 2º, I, Lei nº 11.959/2009).
Diante disso, nota-se que não houve mudança no conceito de pesca, mas
sim, apenas, um tratamento pormenorizado das ações que constituem pesca,
continuando como elementos essenciais do conceito a exploração ou explotação
de animais e vegetais hidróbios.
Ao art. 4º da Lei nº 11.959/2009 ainda insere na atividade pesqueira
“todos os processos de pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação,
processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros”,
o que denota toda uma preocupação na correção e sustentabilidade de todos os
processos envolvidos na pesca.

2624 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 607,
grifo do autor.
2625 BRASIL. Decreto-lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0221.htm>. Acesso em: 5 abr. 2015.
2626 BRASIL. Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11959.htm>. Acesso em: 5 abr. 2015.
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1.2. ESPÉCIES DE PESCA
A Lei nº 11.959/2009 prevê em seu art. 8º, cinco espécies de pesca
divididos em dois grupos, comercial e não comercial, in verbis:
Art. 8º Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:
I – comercial:
a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador
profissional, de forma autônoma ou em regime de economia
familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato
de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de
pequeno porte;
b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e
envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de
parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno,
médio ou grande porte, com finalidade comercial;
II – não comercial:
a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com
a finalidade de pesquisa científica;
b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com
equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica,
tendo por finalidade o lazer ou o desporto;
c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo
doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos
previstos em legislação específica.

		Dados os pequenos impactos ambientais da pesca não comercial, o
presente trabalho tem como foco a proteção ambiental em relação à pesca
comercial, também conhecida como profissional.
A pesca profissional pode ser conceituada como “a captura de peixes
e outros frutos do mar e os recursos dos oceanos, rios e lagos para fins de
comercialização”2627 (PURRINGTON, 2013, tradução nossa). Em outras palavras,
refere-se à explotação de recursos pesqueiros.
2. SUSTENTABILIDADE E PESCA PROFISSIONAL
Desenvolvimento sustentável é conceituado como:
[...] um processo de transformação no qual a explotação
dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional são feitas
de acordo com as necessidades do futuro e do presente.2628
2627 PURRINGTON, Philip F. Commercial fishing. In: Encyclopaedia Britannica. Disponível em:
<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/127892/commercial-fishing>. Acesso em: 2 jul.
2014.
2628 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Our Common

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

Nesta toada, a Constituição Federal de 19882629 prevê em seu art. 225,
caput, o direito intergeracional ao meio ambiente sadio e equilibrado, bem como
o dever do Poder Público e da sociedade em preservá-lo.
Notadamente em relação à temática da pesca profissional, alguns
mecanismos elencados no mencionado dispositivo constitucional ganham
destaque, quais sejam:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; [...]
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção; [...]
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; [...]
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. [...]
§ 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. [...]

Neste mesmo sentido é a Lei nº 11.959/2009, que em seus arts. 3º e
7º prevê diversos mecanismos de comando e controle da atividade pesqueira,
atribuindo aos Estados e Distrito Federal a criação de ordenamento jurídico
complementar em relação ao assunto, de forma a regionalizar o tratamento de tal
assunto para que sejam melhor observadas as idiossincrasias de cada região, o
que importa em afirmar que, em tese, há uma melhor aplicação de mecanismos
de governança, visto que esta é multinível.
Tais dispositivos preveem o seguinte:
Art. 3º Compete ao poder público a regulamentação da Política

Future. ONU, 1987, p. 25, tradução nossa.
2629 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 5 abr. 2015.
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Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira,
conciliando o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade
dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados
econômicos e sociais, calculando, autorizando ou estabelecendo,
em cada caso:
I – os regimes de acesso;
II – a captura total permissível;
III – o esforço de pesca sustentável;
IV – os períodos de defeso;
V – as temporadas de pesca;
VI – os tamanhos de captura;
VII – as áreas interditadas ou de reservas;
VIII – as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca
e cultivo;
IX – a capacidade de suporte dos ambientes;
X – as necessárias ações de monitoramento, controle e
fiscalização da atividade;
XI – a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou
recomposição de estoques.
§ 1º O ordenamento pesqueiro deve considerar as peculiaridades
e as necessidades dos pescadores artesanais, de subsistência e
da aquicultura familiar, visando a garantir sua permanência e sua
continuidade.
§ 2º Compete aos Estados e ao Distrito Federal o ordenamento
da pesca nas águas continentais de suas respectivas jurisdições,
observada a legislação aplicável, podendo o exercício da atividade
ser restrita a uma determinada bacia hidrográfica. [...]
Art. 7º O desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira
dar-se-á mediante:
I – a gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros;
II – a determinação de áreas especialmente protegidas;
III – a participação social;
IV – a capacitação da mão de obra do setor pesqueiro;
V – a educação ambiental;
VI – a construção e a modernização da infraestrutura portuária
de terminais portuários, bem como a melhoria dos serviços
portuários;
VII – a pesquisa dos recursos, técnicas e métodos pertinentes à
atividade pesqueira;
VIII – o sistema de informações sobre a atividade pesqueira;
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IX – o controle e a fiscalização da atividade pesqueira;
X – o crédito para fomento ao setor pesqueiro.

Dessa forma, a explotação dos recursos pesqueiros deve se dar de
forma racional, de modo a preservar as espécies de fauna e flora e assegurar
que tal processo produtivo não degrade o meio ambiente de forma que afetará
sua regeneração e consequentemente os direitos das futuras gerações a tal
patrimônio.
3. A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A PESCA PROFISSIONAL
A proteção ambiental em razão da pesca profissional dá-se nas esferas
administrativa, penal e cível.
Na esfera administrativa, a Lei nº 10.683/20032630, alterada pela Lei nº
11.958/2009, disciplina em seu art. 27, XXIV, g e h, que compete ao Ministério da
Pesca e Aquicultura o controle da atividade da pesca profissional, ora concedendo
licenças, permissões e autorizações para exercício da aquicultura e da pesca, ora
fiscalizando tais atividades.
Ainda no mesmo artigo, seu §6º disciplina que:
[...] § 6º Cabe aos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio
Ambiente, em conjunto e sob a coordenação do primeiro,
nos aspectos relacionados ao uso sustentável dos recursos
pesqueiros:
I - fixar as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento
do uso sustentável dos recursos pesqueiros, com base
nos melhores dados científicos e existentes, na forma de
regulamento; e
II - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o
Ministério das Relações Exteriores, de negociações e eventos
que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência
em interesses nacionais sobre a pesca e aquicultura. [...]

O Decreto nº 6.981/20092631, que regulamenta o inciso I do citado
parágrafo, ainda institui a Comissão Técnica da Gestão Compartilhada dos
Recursos Pesqueiros (CTGP), “órgão consultivo e coordenador das atividades do
sistema de gestão compartilhada, com a finalidade de examinar e propor medidas
e ações inerentes às competências conjuntas de que trata este Decreto”.
A fiscalização e autuação por infrações ambientais ainda é realizada
pelos órgãos integrantes do “Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA),
designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das
2630
BRASIL. Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.683.htm>. Acesso em: 5 abr. 2015.
2631
BRASIL. Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009.Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6981.htm>. Acesso em: 5 abr. 2015.
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Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”, conforme determina o §1º, do
art. 70, da Lei nº 9.605/19982632, que trata das infrações penais e administrativas
lesivas ao meio ambiente.
Essa lei prevê em seus arts. 70 e seguintes preveem também os prazos
do processo administrativo para apuração e punição de infrações ambientais,
dentre elas as relativas à pesca profissional praticada em desconformidade com
o ordenamento jurídico, bem como as penas a elas cominadas (art. 72).
Vale ressaltar que entende-se por infração administrativa ambiental “toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção
e recuperação do meio ambiente” (art. 70, caput, Lei nº 9.605/1998), conceito
este reproduzido integralmente no Decreto nº 6.514/20082633, que dispõe sobre
tais infrações e processo administrativo em âmbito federal.
Tal Decreto prevê as seguintes infrações administrativas relativas à pesca:
•

Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida (art. 35);

•

Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em
contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias
tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade
competente (art. 36);

•

Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença,
permissão ou registro do órgão competente, ou em desacordo com
o obtido (art. 37);

•

Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer
estágio de desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas,
exóticas ou não autóctones em águas jurisdicionais brasileiras, sem
autorização ou licença do órgão competente, ou em desacordo com
a obtida (art. 38);

•

Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas,
bem como recifes de coral sem autorização do órgão ambiental
competente ou em desacordo com a obtida (art. 39).

Na esfera criminal, a Lei nº 9.605/1998, que dispõe a respeito das infrações
criminais e administrativas em relação ao meio ambiente, disciplina os crimes
relativos à atividade pesqueira.
A especialidade penal da lei que versa sobre crime ambiental
vem disposta no caput do Artigo 2º da Lei 9.605/98, que assinala,
verbis: ‘Art. 2º. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática
dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes
cominadas [...]’ [grifamos]. Com efeito, constatada conduta

2632 BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 5 abr. 2015.
2633 BRASIL. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art153>. Acesso em: 5 abr. 2015.
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que se encaixe nos tipos descritos neste aparato normativo,
está cristalizado o crime ambiental, sem prejuízo, no entanto,
de concurso material ou formal de outros ilícitos que porventura
se materializem conforme preconizado em outros dispositivos
legais. [...]
Os artigos 31, 33 III, 34 e 35 da Lei nº 9.605/98 dispõem quais
são os ilícitos de cunho penal que se reportam às atividades
pesqueiras. Como já referido, a preocupação do legislador foi
alcançar peculiaridades da pesca em que se configura dano ao
meio ambiente através de sanções criminais, que não poderiam
ser cominadas sem um tipo penal próprio. [...].2634

As condutas tipificadas na mencionada lei são as seguintes:
•

Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial
favorável e licença expedida por autoridade competente (art. 31);

•

Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais,
o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios,
lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras (art.
33);

•

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente (art. 34);

•

Pescar mediante a utilização de: explosivos ou substâncias que,
em contato com a água, produzam efeito semelhante; substâncias
tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente (art.
35).

Interessante questão surge em relação ao conceito de pesca para a
mencionada lei, disposto em seu art. 36, caput, que enuncia:
[...] considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar,
apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos
peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis
ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies
ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna
e da flora

O problema surge em relação ao uso da expressão “todo ato tendente”.Tal
expressão pode gerar distorções na aplicação na lei penal especial em tela, visto
que pode considerar como ato consumado, atos preparatórios que não implicam
em qualquer risco ao bem jurídico tutelado. Neste sentido é o posicionamento de
Júnior A. Taglialenha2635:
2634 PEREIRA, Lizandro Mello. Atividade fiscalizatória da pesca no Brasil nas esferas
administrativa e criminal: Competências, conceitos, caracterizações. In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande, X, n. 42, jun 2007. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1918>. Acesso em 2 jul. 2014, grifo do autor.
2635 TAGLIALENHA, Júnior A. O início da execução e a consumação nos crimes contra a
pesca. Uma interpretação do art. 36 da Lei nº 9.605/98. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 64, 1
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Portanto, a interpretação literal do artigo 36 da Lei 9.605/98, dandose aplicação ao adjetivo “tendente” colocaria os dispositivos
penais de pesca em desconformidade com nosso ordenamento
jurídico, vez que neste não são puníveis os atos preparatórios,
enquanto que pelo artigo 36 os atos preparatórios não somente
seriam punidos, como seriam considerados crimes consumados,
ainda que não ocorresse qualquer ameaça ou lesão ao bem
jurídico tutelado. Aceitar a interpretação literal do artigo 36 da
Lei 9.605/98 nos conduziria inexoravelmente a ressuscitar a já
superada e combatida teoria subjetiva, para a qual o conceito de
tentativa se estende aos atos simplesmente preparatórios. Para
essa teoria haveria tentativa sempre que a resolução criminosa
se revelasse por atos inequívocos, sejam estes executivos ou
preparatórios. Hungria, com razão, teceu crítica a essa teoria,
chamando-a de precaríssima, pois ela “faz de um projeto uma
realidade, de uma sombra um corpo sólido”. [...]
Portanto, se nos pautarmos na interpretação gramatical do artigo
36, bastaria para a consumação do delito a prática de qualquer ato
“tendente” a capturar quantidades superiores às permitidas. Não
seria necessária a ocorrência do resultado consistente na efetiva
captura de pescados em quantidades superiores à permitida, vez
que seria formal o crime em questão. Porém tal interpretação
nos conduziria a um manifesto equívoco. Ocorre que o simples
lançar de uma rede à água ou o apanhar de um único peixe já é
um ato tendente (que apresenta tendência, inclinação) a pescar
quantidades superiores às permitidas. Porém nem por isso será
típica a conduta do pescador, pois, à evidência, tal crime somente
ocorrerá quando efetivamente houver a pesca de quantidades
superiores à permitida, vez que, caso contrário, toda e qualquer
pescaria constituiria um fato típico, pois sempre se estaria
praticando um ato tendente a capturar peixes em quantidades
superiores às permitidas, muito embora estivesse o pescador
aquém do limite permitido. Portanto, enquanto não houver a
superação da cota permitida nem mesmo em tentativa há de
se cogitar. Por conseqüência, para a correta aplicação desse
tipo penal é necessário que se despreze o vocábulo “tendente”
contido no conceito de pesca, pois este não possui aqui qualquer
função que não seja a de confundir.

No tocante à proteção na esfera cível, cabe mencionar que não se trata
propriamente de garantia, mas sim de responsabilização, de forma a propiciar,
em muitos casos, somente a reparação pecuniária do dano.
Conforme ensina Vladimir Passos de Freitas2636 (2012):
[...] A jurisprudência dos crimes da Lei 9.605/1998, artigos 33 e
abr. 2003. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/3998>. Acesso em: 9 jul. 2014.
2636 FREITAS, Vladimir Passos de. Poder de Patrulha: Ministério da Pesca deve fiscalizar pesca
predatória. Consultor Jurídico. 1 abr. 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012abr-01/ministerio-pesca-fiscalizar-pesca-predatoria-costas-brasileiras>. Acesso em: 9 jul. 2014.
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34, é sempre por pesca predatória em águas internas, e não no
mar. Também não existem ações civis públicas por este tipo de
dano ambiental.
Para não dizer que não há precedentes civis, o TRF da 4ª. Região
registra um julgado em 16 de abril de 2008, Apelação Cível
2006.71.00.004789-8, 4ª. Turma, relator Marga Barth Tessler, em
ação proposta pelo Instituto Sea Shepherd - Brasil, no qual o
réu foi condenado ao pagamento de R$ 250 mil e na obrigação
de não realizar pesca predatória, tudo porque teria praticado
pesca de arrasto com traineiras dentro de três milhas marítimas,
usando apetrechos proibidos, ato vedado pela Portaria N-026/
SUDEPE de 28 de julho de 1983. A este, seguiu-se outro, da
3ª. Turma, Apelação Cível 2006.71.00.016888-4, relator Castro
Lugon, em 29.4.2008.

Vale lembrar que, em se tratando de dano de natureza ambiental, a
responsabilidade civil dar-se-á de forma objetiva, ou seja, não se discutindo a
culpa do agente, mas sim, meramente, comprovando-se o nexo de causalidade
entre sua ação ou omissão e dano.
Diante de todo o exposto, nota-se que a proteção ambiental em âmbito
normativo é deveras abrangente e completa. O fato da mencionada temática
ser de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal faz
com que o assunto seja abordado de forma pormenorizada, observando-se as
peculiaridades de cada região do país.
Todavia, o problema que surge em relação ao tema da proteção ambiental
e a pesca profissional não reside em âmbito normativo, mas sim, como ocorre
em diversas searas do Direito, encontra-se no âmbito da efetividade da norma.
O Brasil é um Estado com dimensões continentais (8.514.876,599 Km²),
possuindo uma costa de 7.367 km de extensão, conforme dados do IBGE2637,
fatores que dificultam a aplicação efetiva de suas normas, visto que exigem franco
e constante investimento em mecanismos de fiscalização e implementação de
tais normas.
Ocorre que, em relação à temática da pesca profissional poucos são os
esforços nesse sentido.
Em toda esta situação criada, o fato mais relevante é que, desde
o velho Código de Pesca promulgado no regime militar até a
moderna e bem intencionada Lei 11.959, de 2009, que procura
tornar realidade o desenvolvimento sustentável, não se tem
notícias de punição àqueles que pescam em águas marinhas
em desacordo com as normas legais e regulamentares. Pouco
importa se o fato ocorre em águas interiores (baías, lagunas,
portos etc.), no mar territorial (até 12 milhas da costa), zona
econômica exclusiva (faixa entre as 12 e 200 milhas marítimas)
ou plataforma continental (leito e o subsolo das águas marinhas
2637

IBGE. Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br/215OK>. Acesso em: 10 jul. 2014.
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até 200 milhas).
Assim, pesca-se nessas áreas como se queira, sem controle
efetivo do Poder Público. Tudo porque a Lei 9.605/1998 atribui a
fiscalização às autoridades ambientais do Sisnama previstas no
artigo 6º da Lei 6.9381981. Uma delas é o Ibama, que não dispõe
de embarcações, aviões, equipamento enfim, para exercer tal
atividade. Quem acaba ficando com o encargo é a Capitania
dos Portos, autorizada pela Lei 9.605/98, artigo 70, parágrafo 1º.
Mas ela não possui pessoal treinado para a atividade ambiental,
lanchas modernas ou aviões para bem exercer tal mister.
O resultado é o óbvio: a efetividade da fiscalização é quase nula,
não há autos de infração administrativa, não se pagam multas,
as Varas Federais litorâneas não registram execuções fiscais ou
ações penais.2638

Dentro do processo de governança ambiental em relação à pesca
profissional, a criação de instituições é apenas uma parte do processo. Destarte,
faz-se necessário um massivo investimento em mecanismos de controle, desde
a contratação de pessoal, passando por sua capacitação, até mesmo a aquisição
de aparato tecnológico, de modo a propiciar a implementação das normas e
consequentemente sua efetivação.
CONCLUSÕES ARTICULADAS
1.
O Brasil conta com ordenamento jurídico específico e bem
desenvolvido quanto à atividade pesqueira e gestão dos recursos naturais
afetados por essa atividade.
2.
Verifica-se que a proteção ambiental em relação à pesca profissional
não reside no âmbito do ordenamento jurídico, mas sim da efetivação deste, visto
que as autoridades competentes para tal proteção não possuem ora pessoal, ora
aparato tecnológico, para desempenhar seu papel.
3.
Por consequência, a ineficiência na fiscalização de tais atividades
compromete a gestão sustentável dos recursos pesqueiros, o que pode
acarretar problemas gravíssimos, como a extinção de determinadas espécies de
organismos hidróbios.
4.
Conclui-se que se faz imperiosa a aplicação massiva e eficiente
de investimentos na formação de recursos humanos e aquisição de aparato
tecnológico envolvidos na preservação do meio ambiente, notadamente nas
áreas marinhas afetadas pela pesca profissional, mais vulnerável por conta do
amplo espaço.

2638
FREITAS, Vladimir Passos de. Poder de Patrulha: Ministério da Pesca deve fiscalizar
pesca predatória. Consultor Jurídico. 1 abr. 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.
br/2012-abr-01/ministerio-pesca-fiscalizar-pesca-predatoria-costas-brasileiras>. Acesso em: 9 jul.
2014.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

5.
Vale ressaltar que para que a pesca profissional se desenvolva
de forma sustentável, faz-se necessária a utilização de mecanismos de boa
governança, visto que todo problema somente pode ser solucionado ou ao
menos minimizado mediante seu enfrentamento por diversos meios. A criação
de instituições jurídicas é somente uma das ferramentas a serem empregadas
neste processo, carecendo, todavia de sua essencial efetivação por conta de
mecanismos de controle eficaz.
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Introdução
Através do Decreto Presidencial de 13/12/2002, a Reserva Extrativista do
Mandira (Resex Mandira) foi criada com a finalidade de assegurar o uso sustentável
e a conservação dos recursos naturais de sua área de cobertura, protegendo
os meios de vida e a cultura da população extrativista local2639. Localizada no
Município de Cananéia/SP, insere-se na região administrativa do Vale do Ribeira
e no megadiverso Complexo Estuarino-Lagunar Iguape-Cananéia-Paranaguá, no
bioma Mata Atlântica, sendo habitado por povos comunidades tradicionais como
índios guarani, caiçaras, quilombolas, caboclos e migrantes2640.
Efetivada em 2002, a criação da Resex Mandira resulta de um processo
que durou aproximados 12 (doze) anos de tramitação perante o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) – órgão então
competente para a gestão de áreas protegidas na esfera federal, atribuição
delegada em 2007 ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

2639 BRASIL, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Plano de
Manejo Participativo, Reserva Extrativista do Mandira. Cananéia/SP: 2010. Disponível: <http://
www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/Plano Manejo Mandira
2010>. Acesso: 30 mar. 2015
2640 DIEGUES, Antonio Carlos. Diversidade biológica e cultural no Complexo Estuarino Lagunar
de Iguape-Cananéia-Paranaguá. In: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em
Áreas Úmidas Brasileiras. Disponível: <http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/
Diversidade%20biol%C3%B3gica%20e%20cultural%20no%20Co
mplexo%20Estuarino%20Lagunar%20de%20Iguape.pdf>. Acesso: 06 abr. 2015.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

(ICMBio)2641 –, lapso necessário ao desenvolvimento do projeto idealizado em
1989, contemporâneo à criação das primeiras reservas extrativistas no Estado do
Acre2642, e que contou com a participação de atores sociais, políticos e econômicos
atuantes no litoral sul paulista, impulsionados por múltiplos interesses.
Advinda sob o recém inaugurado Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC)2643, estruturado como parte da estratégia
brasileira de controle do uso e ocupação do território, a Resex Mandira compõe
a categoria de unidades de conservação de uso sustentável e deve atender aos
limites legais disciplinados por seu Conselho Gestor, que busca de forma dinâmica
conciliar as ações conservacionistas ao uso sustentável dos seus componentes
naturais e culturais associados, orientados por um plano de manejo de 2010. O
Conselho Gestor da Resex Mandira, de perfil deliberativo, foi renovado também
em 2010 e possui 07 (sete) instituições públicas representantes e 09 (nove)
membros comunitários2644.
A tipologia das Resex é caracterizada pelo art. 18 da Lei do SNUC:
[...] área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente,
na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno
porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e
a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos
recursos naturais da unidade.

Ocorre que, a despeito desse idealizado modelo de desenvolvimento,
fato é que a região que abriga a Resex Mandira adentrou o século XX relegada a
um profundo processo de marginalização econômica devido, entre outros fatores,
à dependência de monoculturas cafeeiras e de rizicultura, sobrepujadas pela
baixa produtividade e concorrência com outras regiões do Estado com condições
climáticas mais favoráveis, bem como à desativação do porto de Iguape2645.
Segundo Sales & Moreira, a combinação de certas características naturais (como
os altos índices pluviométricos) à precariedade da infraestrutura e dos serviços
públicos (sistema de transportes e malha rodoviária, por exemplo), dificultando
o acesso e a permanência na região, contribuiu para o seu relativo isolamento,

2641 Cf. Lei Federal 11.516/07.
2642 BECKER, B. K. Amazônia: Geopolítica na Virada do III Milênio. Rio de Janeiro: Garamond.
2004, p. 107.
2643 Instituído por força da Lei Federal 9.985/00.
2644 Cf. Portaria ICMBio 61/10, são eles: a) ICMBio; b) Fundação Florestal do Estado de São
Paulo; c) Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira (IDESC); d)
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP); e) Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (CETESB); f) Prefeitura Municipal de Cananéia; g) Polícia Ambiental de Cananéia;
h) Associação REMA; i) Grupo de Mulheres; j) Grupo dos Jovens; k) Grupo de Esporte e Lazer; l)
Grupo de Turismo; m) Pessoa Física I; n) Pessoa Física II; o) Pessoa Física III; p) Pessoa Física IV.
2645
SALES, Renato José Ribaven; MOREIRA, André de Castro C. Reservas Extrativistas no
complexo estuarino-lagunar de Iguape e Cananéia – domínio Mata Atlântica. São Paulo: NUPAUBUSP, p. 32.
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propiciando por longo período um estado considerável de conservação dos
ecossistemas2646.
Paradoxalmente, importante observar que essa conservação dos recursos
naturais foi também causa e consequência da manutenção e consolidação da
cultura caiçara e da cultura quilombola na região, caracterizada economicamente
pelo desenvolvimento de um sistema de complementaridade de atividades em
que inúmeros produtos dos ambientes terrestre e aquático são explorados ao
longo do ano, conforme seus ciclos naturais, suprindo as necessidades das
comunidades humanas e colaborando para que os ecossistemas e seus recursos
naturais não fossem sobreexplotados2647.
Apesar desse processo histórico ter garantido níveis consideráveis
de preservação do ambiente natural e cultural, ocorre que o clássico binômio
“desenvolvimento econômico versus estratégia conservacionista” pautou a
governabilidade da região nas últimas décadas e, ao contrário do proposto, não
propiciou um incremento da qualidade de vida de sua população. O indicador
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região é um dos mais baixos no
Estado de São Paulo: em 2010, o IDH médio dos 03 (três) municípios do Complexo
Estuarino-Lagunar alcançou a marca de 0,722, contra 0,798 referente ao país e
0,814 ao Estado de São Paulo2648. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) revelam que nesse mesmo ano a população regional totalizava
67.763 habitantes, com PIB per capita de apenas R$ 11.541,00 anual, o que
representa cerca de 1/3 da taxa registrada para a população paulista2649. Segundo
a Fundação Seade, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado
de São Paulo, a contribuição desses municípios para a formação do PIB estadual,
relacionada basicamente à prestação de serviços, agricultura (em especial ao
cultivo de banana) e indústria pesqueira, é de somente 0,038%2650.
Vinculadas a esta situação, as taxas de desemprego e de emprego
informal são das mais altas do Estado de São Paulo, sendo igualmente expressivo
o número de domicílios mantidos por aposentados do serviço público. A parcela
economicamente ativa é composta principalmente por funcionários públicos,
pequenos e médios agricultores, pescadores artesanais e embarcados, coletores
extrativistas, comerciários e, recentemente, prestadores de serviços, em especial
os vinculados às atividades turísticas2651. O ecoturismo, notadamente a partir da
criação da Resex Mandira, ganha destaque na economia local, sendo classificado
2646 Idem, ibidem, p. 16.
2647 Idem, ibidem, p. 16.
2648 BRASIL, IBEGE. Atlas Brasil 2013 - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Disponível: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=350990&idtema=118
&search=sao-paulo|cananeia|%C3%8Dndice-de-desenvol vimento-humano-municipal-idhm->.
Acesso: 30 mar. 2015
2649 Idem, ibidem.
2650 SÃO PAULO, SEADE. Perfil Municipal. Disponível: <http://produtos.seade.gov.br/
produtos/perfil/perfilMunEstado.php>. Acesso: 30 mar. 2015.
2651 BRASIL, ICMBio. Plano de Manejo Participativo (ob. cit.), p. 39.
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pelo plano de manejo da unidade como um vetor de referência na política de
promoção do desenvolvimento em padrão sustentável e includente2652.
Nessa linha, o objetivo do presente trabalho é analisar os desafios e
as perspectivas relacionados à exploração do ecoturismo na Resex Mandira,
indagando sobre seu potencial de contribuição à estratégia maior de conservação
da sociobiodiversidade regional.
1. Entre a história, a paisagem e a cultura: atrativos turísticos da Resex
Mandira
Como citado, o início do planejamento de criação da Resex Mandira
remonta a 1989, coincidindo com a fase de do Macrozoneamento do Litoral
Sul do Estado de São Paulo em 1990, no contexto do Programa Estadual de
Gerenciamento Costeiro, cuja parte técnica foi realizada sob a coordenação da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com importante apoio do Núcleo de
Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras da
Universidade de São Paulo (NUPAUB-USP).
Dentre os critérios adotados para a criação de unidades de uso
sustentável na região, a comunidade Mandira destacou-se pelo elevado grau de
conservação dos ecossistemas, pelos serviços ecossistêmicos prestados por
uma das mais produtivas porções de manguezal de toda a região, sediada entre
02 (dois) Parques Estaduais e 01 (uma) Zona de Vida Silvestre de uma área de
proteção ambiental (APA) federal, e em especial pela significativa organização
da comunidade, sustentada por laços de parentesco sanguíneo e forte apego
das famílias às suas terras, bem como, por outro lado, em razão da importância
de se garantir a exclusividade em zona de exploração econômica dos principais
recursos naturais comercializados pelos locais, que totalizaram em torno de 60
(sessenta) pessoas na época e estavam sob ameaça pela coleta predatória de
ostras e caranguejos praticada por grupos de outras localidades e até mesmo de
outros Estados, como Paraná e Rio de Janeiro2653.
Destinou-se à reserva, portanto, uma área de 1.175 ha. composta por
manguezal, corpos d’água (rios, canais e laguna) e estreita faixa lindeira terrestre
coberta por vegetação de restinga. Esta área, constituída exclusivamente por
terrenos de marinha, de domínio da União, foi delimitada por sugestão dos
moradores do Bairro do Mandira, que temiam perder não apenas a titularidade
dessas terras, obtida por meio de demandas judiciais, como ainda a possibilidade
de exploração dos recursos naturais com a criação da área protegida, dos quais
dependiam inteiramente2654. Havia, não menos importante, a esperança da
2652 Idem, ibidem, p. 64.
2653 Idem, ibidem, p. 39.
2654 Segundo Cardoso e Jankowsky, das vinte quatro famílias beneficiárias da Resex, dezoito
delas (75%) dependem primordialmente da coleta e comercialização de ostras e do caranguejouçá para a manutenção de sua qualidade de vida e reprodução sociocultural (CARDOSO. T. A. &
JANKOWSKY, M. Cadastramento da População Beneficiária da Reserva Extrativista do Mandira.
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comunidade em reconhecer a propriedade definitiva da área como remanescente
de comunidade de quilombo, à luz do texto constitucional de 19882655.
Isso porque, historicamente, essas terras passaram ao domínio da família
Mandira em 1868, através de doação da fazendeira Celestina Andrade, que ao
herdar uma propriedade localizada a oeste do município de Cananéia, cedeu
uma área de 610 alqueires (1.476 ha.) a Francisco Vicente Mandira, seu irmão por
parte de pai, mas cuja mãe era uma escrava africana de propriedade da família.
Formou-se a comunidade pelos familiares de Francisco Mandira e pela migração
de escravos foragidos da região2656. Na sequência, essas terras tradicionais
foram alvo de conflitos fundiários com grileiros e especuladores imobiliários. A
partir da atuação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a área foi em
2002 reconhecida como o “Quilombo Mandira”, meses antes da constituição da
Resex, facilitando a concessão do direito real de uso do espaço protegido às
famílias locais pelo ICMBio, em meados de 2010, estando desde então em curso
o processo de desapropriação da totalidade da área original do quilombo para
concessão do título coletivo à comunidade local2657.
Sem dúvida, trata-se de um passo importante na consolidação da justiça
social às comunidades quilombolas brasileiras. Atualmente, são estimadas a
existência de tais grupos em pelo menos 24 Estados no país2658, reconhecimento
esse fortalecido sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, marco para
a questão quilombola na agenda das políticas públicas. O art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) diz que “aos remanescentes das
comunidades dos quilombos2659 que estejam ocupando suas terras é reconhecida
Cananéia: PDA/MMA: 2008, p. 43). O plano de manejo da área organiza a extração não predatória
dos principais recursos: ostras, moluscos, caranguejos, peixes e espécimes vegetais, como
plantas medicinais, aromáticas e ornamentais, cipós, frutos, galhos, taquaras e bambus (p. 93).
2655 BRASIL, ICMBio. Plano de Manejo Participativo (ob. cit.), p. 40.
2656 SALES, Renato José Ribaven; MOREIRA, André de Castro C. Ob. cit., p. 30.
2657 BRASIL, ICMBio. Plano de Manejo Participativo (ob. cit.), p. 42.
2658 Segundo a Fundação Palmares, essas comunidades estão nos Estados do Amazonas,
Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. (FUNDAÇÃO
PALMARES. Certidões expedidas às comunidades remanescentes de quilombos. Brasília:
2013. Disponível: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/1-crqs-certificadasate-25-10-2013.pdf>. Acesso: 15 mar. 2015)
2659 Segundo Santana, contemporaneamente o termo não se refere a resíduos ou resquícios
arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos
isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram
constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em
grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos
de vida característicos num determinado lugar. Deste modo, comunidades remanescentes de
quilombo são grupos sociais cuja identidade étnica os distingue do restante da sociedade. O
que caracterizava o quilombo, portanto, não era o isolamento e a fuga e sim a resistência e a
autonomia. O que define o quilombo é o movimento de transição da condição de escravo para
a de camponês livre (SANTANA, Ivie Nunes de. O planejamento turístico como instrumento de
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a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos”.
Desta forma, o direito dos quilombolas à terra está associado ao direito
à preservação de sua cultura e organização social específica. Isso significa
que, ao proceder a titulação, o Poder Público deverá fazê-lo respeitando as
formas próprias que o grupo utiliza para ocupar a sua terra2660. Para que sejam
protegidos e respeitados os modos de criar, fazer e viver das comunidades
quilombolas é preciso garantir a propriedade de um imóvel cujo tamanho e
características permitam a sua reprodução física e cultural. Inobstante, De um
total de 2002 (duas mil e duas) comunidades legalmente reconhecidas no País,
só 138 conquistaram o título definitivo de suas terras, o que resolve um grande
problema colocado a esses grupos, mas não o único. Trata-se de um dos grupos
populacionais mais vulneráveis do País. Não é sem razão que cerca de 83% dos
quilombolas sobreviverem de atividades rurais, incluindo o extrativismo e a pesca
artesanal. Mesmo comparadas aos dados sobre qualidade de vida da população
rural brasileira, as informações sobre suas condições de vida são ainda assim
inferiores2661.
Devido a esse caldo histórico, a Resex Mandira tem se mostrado
extremamente fértil à atividade econômica do turismo, pois em um ambiente
singular em termos naturais apresenta relevantes atrativos, incluindo aparelhos
como: a “Casa de Pedra”, construção do século XIX utilizada para armazenamento
e processamento de arroz; um sambaqui, sítio arqueológico que comprova a
ocupação indígena da costa paulista; a Igreja Santo Antonio, escolhido padroeiro
da comunidade; e uma casa de farinha, onde estudantes aprendem os passos do
processamento da mandioca para produção de farinha. O artesanato produzido
pela comunidade fica exposto no galpão de corte e costura, ao lado do centro
comunitário. Somado à beleza cênica e à farta gastronomia, a unidade apresenta a
perspectiva de sustentar tanto a visitação de ecoturismo e turismo convencional,
legitimação cultural em território quilombola. 2008. 167 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de
Geografia, Instituto de Geociências, UNICAMP, Campinas, SP, 2008, p. 97)
2660 Para Pereira, o direito ao reconhecimento, à delimitação e à titulação das terras
quilombolas decorre de comando direto da Constituição Federal, logo, seu exercício não reclama
a existência da norma infraconstitucional (PEREIRA, Edcler Tadeu dos Santos. A tutela jurídica das
comunidades quilombolas. 2010. 164 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Departamento
de Pós-graduação em Direito Político e Econômico, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São
Paulo, 2010, p. 85).
2661 De acordo com números oficiais, existem 214 mil famílias vivendo em localidades
remanescentes de antigos quilombos, com quase 1 milhão de pessoas. Desse total, 92%
se declaram pretos e pardos e, diz o Ministério do Desenvolvimento Social, 75% vivem em
situação de extrema pobreza. Um número alto diante da média nacional, de 8,5%. Nenhum
indicador é favorável a eles. Ao cruzar dados do Desenvolvimento Social, do Censo 2010 e de
outras instituições do governo, a Fundação Palmares, responsável pelo reconhecimento oficial
dessas comunidades, constatou que 76% não dispõem de coleta de esgoto, 63% vivem em
casas com piso de terra batida, 62% não têm acesso a água encanada e 24% não sabem ler e
escrever (BRASIL, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Programa Brasil
quilombola: Diagnósticos de ações realizadas. Brasília: 2012. Disponível: <http://www.seppir.
gov.br/destaques/diagnostico-pbq-agosto>. Acesso: 01 abr. 2015).
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como ainda abrigar pesquisas científicas2662. Em termos de volume, dados de
2007 apontam 2007 a visitação de cerca de quase 02 (duas) mil pessoas2663.
2. Turismo e conservação da sociobiodiversidade
Consoante a Organização Mundial de Turismo (OMT), o turismo pode ser
entendido como “a atividade de pessoas que viajam a lugares que não são sua
residência habitual, com duração não superior a 01 (um) ano consecutivo, para fins
de lazer, negócios e outros propósitos não relacionados ao exercício de atividade
remunerada no local visitado”2664. Em rápida expansão mundial, especialmente
em países em desenvolvimento e em localidades que abrigam ecossistemas
vulneráveis, organizações internacionais como o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Secretariado da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB) inauguraram em meados de 2000 uma plataforma
voltada ao turismo sustentável, estabelecendo um conjunto de orientações ao
desenvolvimento dessa atividade, sob a estrutura de “guidelines”. Embora o
foco principal dessas orientações sejam os ecossistemas e habitats vulneráveis,
elas também se aplicam ao turismo voltado à diversidade biológica e a todos
os destinos geográficos. Em síntese, destacam a necessidade de autorização
para o exercício da atividade, de modo que aos agentes econômicos da indústria
do turismo caberá planejar projetos turísticos e submetê-los à prévia apreciação
das autoridades governamentais e demais interessados, especialmente a
comunidade acessada. Em contrapartida, esse processo de autorização deve ser
regulamentado com sinergia entre governo nacional, regional e local e conduzido
preferencialmente pelas autoridades públicas, pautado nos princípios da
informação e da participação. Esse procedimento deve atender, em última escala,
objetivos em termos de desenvolvimento local pautados em políticas públicas
que atendam à conservação ambiental e cultural, a organização do território, a
redução da pobreza e a participação das comunidades, às quais compete decidir
sobre as medidas de controle à própria exposição2665.
De acordo com estudos na área, o crescimento dessa indústria não
pode ser aproveitado em favor dos turistas, mas sobretudo devem resultar em
repartição de benefícios econômicos com as comunidades visitadas, colaborando
à elevação da sua qualidade de vida. Para tanto, devem ser tomadas estratégias
2662 Cf. pesquisa de campo em desenvolvimento (SOUZA, Patrícia Borba. Políticas Públicas
para o desenvolvimento do turismo cultural e a preservação étnico-cultural na comunidade
Quilombola do Mandira em Cananeia/SP. 2014. 41f. Projeto de pesquisa em andamento.
(Doutorado em Direito Político e Econômico) Faculdade de Direito, Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo).
2663 BRASIL, ICMBio. Plano de Manejo Participativo (ob. cit.), p. 63-65.
2664 WTO, World Tourism Organization. Basic References on Tourism Statistics. Madrid: 2000.
Disponível: <http://statistics.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_tsa_1.pdf>. Acesso: 07 abr. 2015.
2665 CDB, Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Biological Diversity and
Tourism: Development of Guidelines for Sustainable Tourism in Vulnerable Ecosystems. UNEP,
2007, p. 01-05.
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preventivas, sob pena dos decorrentes impactos da atividade se tornarem
negativos à localidade visitada. Dentre esses caminhos, o ecoturismo é pautado
como a vertente mais próxima ao padrão sustentável, pois, em síntese, a existência
do turismo gera renda não apenas em favor da preservação, mas justamente a
partir da conservação ambiental. Afinal, o ambiente equilibrado tende a atrair
mais visitantes que uma área degradada. Porém, como os elementos naturais
são apenas um dos atrativos, outro desafio para a comunidade internacional está
em conceber meios para alocar o compromisso de redução da pobreza no centro
do planejamento do turismo, desenvolvimento e gestão. Isso exigirá, entre
outras coisas, a participação genuína comunidade, maior assistência técnica e
financeira, desenvolvimento de recursos humanos e de capacidade institucional
do país2666.
Para tanto, especialistas apontam a necessidade de regulamentação da
atividade em paralelo a medidas econômicas de incentivo. Embora exista na
indústria argumentos no sentido de evitar restrições ambientais, que inviabilizariam
o acesso à visitação de ambientes naturais, atualmente boa parte dos teóricos
sustentam o inverso, buscando aplicar o papel do turismo na expansão de áreas
protegidas2667.
Essa percepção, aliás, já foi apontada por estudiosos brasileiros. Pesquisas
empíricas do Nupad-USP revelam que 30% das comunidades tradicionais
entendem que os turistas podem trazer-lhes, ao mesmo tempo, benefício e
prejuízo, e cerca de 10% afirmam que os turistas trazem apenas prejuízo, o que
consoante Diegues evidencia que a pretensa forma de integrar as populações na
administração das unidades de conservação tem resultado em desorganização
social ainda maior nas comunidades tradicionais2668, como é o caso da Resex
Mandira.
3. O turismo cultural como vetor de desenvolvimento sustentável para a
comunidade quilombola do Mandira: desafios e perspectivas
Ao integrar atividades relacionadas ao turismo, o indivíduo aproxima-se
do ambiente, seja ele cultural, artificial ou natural, com a oportunidade de usufruir
ou consumir um produto turístico (bem ambiental), como lugares aprazíveis
pela paisagem, à exuberância da fauna e flora, do patrimônio cultural material e
imaterial, dentre outros. Trata-se o turismo cultural, por sua vez, de uma atividade
econômica que consiste em se usufruir daquilo que o meio ambiente imaterial
2666 NETO, Frederico. A New Approach to Sustainable Tourism Development: Moving Beyond
Environmental Protection. United Nations, 2003. Disponível: <www.un.org/esa/esa03dp29.pdf>.
Acesso: 07 abr. 2015.
2667 BUCKLEY, Ralf. Sustainable Tourism: research and reality. Annals of Tourism Research, v.
39, 2002, p. 528.
2668 Diegues, Antonio Carlos. As áreas naturais protegidas, o turismo e as populações
tradicionais. In: SERRANO, C. T. & BRUHNS, H. T. Viagens à Natureza: turismo, cultura e ambiente.
Campinas/SP: Papirus, 1997, p. 95.
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oferece2669. Ou seja, compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência
do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos
eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da
cultura2670.
Um novo e importante papel que a Resex Mandira e a cooperativa
local Cooperostra vêm desempenhando é a projeção da região nacional e
internacionalmente, assim como o de demonstração da viabilidade de projetos
socioambientais em bases sustentáveis. Tanto a área da Resex, quanto as
instalações de depuração de ostras administrada pela Cooperostra figuram
dentre os pontos de visitação no município de Cananéia. Como destaca o
plano de manejo da unidade, as visitas são motivadas pela oportunidade de se
conhecer: o processo de gestão de uma área protegida, que ao mesmo tempo
constitui uma organização comunitária e quilombola; alternativas em termos de
manejo participativo de recursos naturais. Em outras palavras, a própria estrutura
comunitária representa forte atrativo ao turismo2671.
Como visto, se por um lado indicadores internacionais mostram que o
processo de globalização, da forma como se apresenta, pode ser irreversível,
ainda que organismos locais apresentem resistência diante de possíveis prejuízos
de ordem sociocultural que seguem as linhas progressistas2672. Por outro lado,
positivamente o turismo cultural em comunidades segregadas poderá ter um
aspecto econômico de grande importância já que pode ser uma alternativa
2669 Para Silva, há uma dificuldade em identificar e restringir o elemento ao qual a expressão
meio ambiente se refere, pois ele pode abranger a biosfera ou o habitat da menor criatura
ou organismo vivo, o meio no qual o ser humano se encontra ou ainda aquele que por ele é
cotidianamente transformado e engloba o patrimônio cultural material e imaterial. (SILVA, Solange
Teles da; BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. O direito ambiental internacional. Belo Horizonte/
MG: Del Rey, 2010, p. 08-09).
2670 BRASIL, Ministério do Turismo. Turismo - Marco Conceitual. Brasília: 1996. Disponível
em:<http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/
downloads_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2015, p.12.
2671 BRASIL, ICMBio. Plano de Manejo Participativo (ob. cit.), p. 60.
2672 Para Milton Santos, a reconstrução desta globalização pode se dar por três vias: a
globalização como fábula, na medida em que fantasia-se acerca de mitos como o fim do Estado
e a aldeia global, a fim de legitimar a si mesma através da ideologia; a globalização perversa,
que traz miséria, fome e doença, em grande parte, aos países mais pobres; e por fim a nova
globalização, que busca novos conceitos a partir de uma integração real, humanitária e social. A
mudança, então citada, ocorreria de baixo para cima, fazendo dos intelectuais a substância para
outras revoluções dos paradigmas mundiais. Essa nova globalização amenizaria a desigualdade e
iria sobrepor o âmbito pessoal e social à técnica e ao capital, de forma sustentável e inteligente.
Fazendo com que a tecnologia trabalhe para o homem e não para o capital e combatendo a
desigualdade. Para o autor, a mudança é possível uma vez que a realidade não é um fato dado,
mas uma contínua construção, atualmente, controlada pela força intensa do sistema, que se
reorganiza diariamente. As variáveis construtoras do sistema, quando em crise, exigem novos
arranjos e definições, ou seja, a partir da contestação de uma crise outros elementos pertencentes
à ideologia do pensamento único perdem a força, visto que, põe à mostra a perversidade e a
fraqueza do sistema atual. (SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único a
consciência universal. 19ª Ed; Rio de Janeiro: Record, 2010).
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econômica para que estes grupos possam sair do estado de miséria no qual se
encontram. Tem-se, portanto, que a procura por cultura tem levado a um crescente
interesse em preservar e revitalizar artefatos com valor cultural, com o objetivo
de atrair o turista, manter a identidade cultural e melhorar a economia. Utilizar
o patrimônio cultural como atrativo turístico é uma maneira de não só ajudar a
manter a economia, como também ajudar a recuperar a memória e preservar a
identidade local, tão necessária à comunidade quilombola Mandira.2673
Considerações finais
1.
O incentivo ao turismo cultural em áreas protegidas, especialmente as que
abrigam povos e comunidades tradicionais, como é o caso da Reserva Extrativista
Mandira, não só serve à conservação do ambiente, mas especialmente reforça
a importância cultural desses grupos, de seu valor histórico para a constituição
da identidade nacional, como, não menos importante, contribui para estimular a
construção de um modelo de desenvolvimento em padrões éticos e sustentáveis,
por meio da “comercialização” do turismo.
2.
Embora estudos internacionais tracem “guidelines” ao uso racional do
viés comercial do turismo a fim de promover a preservação e conservação
do patrimônio cultural imaterial, bem como dos recursos naturais das áreas
protegidas, pesquisas realizadas junto à Resex Mandira sugerem que esse
gerenciamento deve se dar de modo participativo, permitindo que a comunidade
estabeleça os limites desse usufruto socioambiental.
3.
Por isso, é de grande importância planejar mecanismos que possam
promover o turismo ecologicamente sustentável evitando, desta forma, a
reprodução do turismo tradicional que sempre esteve associado ao consumo
desenfreado, sem compromisso com o uso indevido dos recursos naturais,
culturais e históricos das regiões visitadas.

2673
Segundo José Ernesto Alves Grisa, a nova categoria social e jurídica de remanescente
de quilombo é fortalecida quando a comunidade é convidada a participar de encontros junto a
outras comunidades quilombolas, ou quando recebe visitas. Confirma-se a hipótese de que as
modificações na identidade do grupo dar-se-ão mais intensamente se a comunidade se relacionar
com outras comunidades quilombolas, o que fortalece suas estratégias de resistência, reinventa
a identidade e possibilita apropriar-se da política pública (GRISA, José Ernesto Alves. Os efeitos
das Políticas Públicas na configuração da identidade da comunidade remanescente de Quilombo
do Angico, em Alegrete/RS: um estudo de caso. 2006. 98 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Sociologia, Departamento de Agricultura e Sociedade, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2006, p. 58).

988

989

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

52. A RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO E AS
CIDADES SUSTENTÁVEIS: A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO
IPTU COMO MECANISMO PARA O CUIDADO E MANEJO
DE ANIMAIS DE RUA
PATRÍCIA KOTZIAS
Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Especialista em Direito Tributário pelo IBET.
THAÍS DE BESSA GONTIJO DE OLIVEIRA
Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Professora da Faculdade de Direito Arnaldo Janssen (FDAJ-MG).

1. CIDADES SUSTENTÁVEIS E ANIMAIS DE RUA
A noção de cidades sustentáveis está muitas vezes ligada aos
aspectos mais evidentes da proteção ambiental, como a cobertura verde,
ou a baixa produção (ou adequado manejo) dos resíduos. Um aspecto pouco
explorado de uma cidade sustentável é a ausência de animais abandonados nas
ruas, notadamente cães e gatos.
Em uma cidade sustentável, não se pode admitir a existência desses
seres vivendo sem qualquer cuidado. Esses animais representam risco à saúde
da população (seja por ataques diretos, seja como vetores de doenças zoonóticas,
como a raiva). Além disso, na busca por sobrevivência, esses animais reviram
lixo e espalham sujeira. Espalham ainda dor aos moradores, que assistem como
espectadores ao sofrimento desses pequenos seres sencientes.
É importante deixar claro que existem vários tipos de animais de
companhia (pássaros, chinchilas, coelhos, répteis e até mais recentemente
porcos). Existem ainda várias outras espécies de animais abandonados em vias
públicas (como cavalos ou bois). No entanto, o problema de maior volume é, sem
dúvida, a quantidade de cães e gatos abandonados nas ruas e, por essa razão, o
foco do trabalho são justamente estes animais. Em 2013, Organização Mundial
de Saúde (OMS) divulgou um número assombroso: o Brasil tem 30 milhões de
animais não domiciliados: 20 milhões eram de cães e 10 milhões eram de gatos.
Existem ações tradicionais para abordar o problema. A medida mais
antiga é o recolhimento dos animais de rua, que ficam esquecidos em abrigos
municipais por toda sua vida, ou são eutanasiados para dar espaço aos recémchegados. Entretanto, esses abrigos acabam se tornando verdadeiros depósitos,
insalubres e tristes. Em cidades sustentáveis, esses depósitos não podem
existir. Essas antigas edificações ilustram seu propósito: o de esconder dos olhos

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

públicos os animais indesejados. Muitos desses prédios velhos receberam pouca
manutenção ao longo do tempo, quando as pressões sociais para investir nessa
questão eram mais tímidas, e sequer podem ser adaptados para atender às novas
exigências sanitárias. Portanto, as medidas mais modernas em relação à proteção
animal não são propriamente aquelas que exigem aumento dessa infraestrutura,
mas sim aquelas que tornam os abrigos redundantes e desnecessários, quando
a maior parte dos animais tiver um lar. Ou seja, é preciso fomentar a adoção.
Mas essa é uma preocupação que se intensificou recentemente. Os
animais, depois de resgatados, tratados, vacinados, castrados e registrados,
estão sendo disponibilizados para adoção. No primeiro momento, exigia-se dos
potenciais adotantes se dirigissem aos inóspitos depósitos municipais para
escolher seu novo companheiro. Atualmente, vários Municípios realizam feiras
de adoção, como forma de se aproximar do possível adotante.
Mas mesmo com os novos esforços, o número de animais abandonados
nas ruas ainda é muito alto, os depósitos municipais são lotados e insuficientes, e
as ações do voluntariado são escassas e limitadas. Por isso, é necessário pensar
em novas soluções, já que as ações tradicionais se mostram insuficientes para
abordar o problema dos animais de rua.
Alguns ativistas exigem que as ações tradicionais devem sejam
aceleradas, como os programas de esterilização (castração cirúrgica) dos animais
da população, dos animais comunitários, e mesmo dos animais de rua2674. No
entanto, um dos maiores gargalos a uma abordagem mais eficiente do problema
é a falta de adotantes, ou seja, a falta de disposição da população em adotar
animais sem-raça-definida (SRD), privilegiando ainda o comércio de animais de
raça. É justamente esse comportamento (adoção de animais SRD) que o Poder
Público deve fomentar, valendo-se, para tanto, dos instrumentos estatais de que
dispõe, entre eles, o caráter extrafiscal dos tributos.
Neste sentido, circulou na mídia a notícia da Lei n. 2.917/20142675 do
Município de Araquiri/SC que dispõe sobre o controle da reprodução de cães
e gatos em seu território. Em sede do art. 9º, a lei autoriza a concessão de
desconto no IPTU aos munícipes que se candidatarem para aos munícipes que
se candidatarem para adotar, apadrinhar e oferecer lar temporário a animais em
situação de risco. Tal solução é inovadora e pode inspirar outros entes municipais a
adotarem tal medida de forma que merece destaque neste trabalho e em muitos
outros acerca da problemática do direito animal sob o viés da sustentabilidade.
Cabe reconhecer que a realidade brasileira é marcada por um extenso
contingente populacional que convive em zonas urbanas. Frente à este fato,
2674
Existem muitas colônias de animais de rua instaladas em várias localidades das cidades.
São animais muito habituados à vida livre, cães arredios ou gatos ferais. Por sua natureza e
hábito, esses animais são considerados “inadotáveis”, já que não se acostumariam com uma vida
doméstica. Para esses casos, existe uma linha de abordagem bastante controversa chamada TNR
(Trap-Neuter-Return), em português CED (Capturar-Esterilizar-Devolver).
2675
Cuja regulamentação se opera através do Decreto n. 94/2014 do Município.
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vislumbram-se o desafio e a necessidade de tornar as cidades mais sustentáveis,
de modo a estimular qualidade de vida e, especialmente, ao adequado equilíbrio
ecológico.
Para tanto, o sistema jurídico tributário também é instrumento hábil
para indução de comportamentos orientados para a consecução de uma cidade
sustentável. Uma das possibilidades de incentivar o cuidado e manejo de animais
de rua - e desta forma contribuir para a construção de cidades sustentáveis - está
prevista através dos benefícios fiscais. Sendo espécie destes, a isenção tributária
surge para excluir o crédito tributário e, assim, afastar o direito subjetivo do Fisco
em exigir prestações pecuniárias compulsórias. As hipóteses previstas nas leis
isentivas - desde que atentas a determinados critérios - não constituem renúncia
fiscal e detêm poder de intervir na economia e na conduta do contribuinte.
Através de uma interpretação holística do texto constitucional,
permite-se afirmar que as normas tributárias devem respeitar a função social
da propriedade; atualmente conhecida também na acepção socioambiental
da propriedade. Com o fito, portanto, de concretizar um planejamento urbano
sustentável e ir ao encontro dos anseios do legislador constituinte, atualmente os
incentivos fiscais tornam-se instrumentos legítimos no exercício da sua finalidade
extrafiscal e proteção da função socioambiental da propriedade.
Neste trabalho, pretende-se demonstrar que lidar com o problema dos
animais de rua é competência constitucionalmente atribuível aos Municípios, ente
que, conforme técnica de repartição de competências adotada pela Constituição,
parece o mais implicado no problema. Pretende-se demonstrar ainda que em
determinadas hipóteses a isenção tributária não importa renúncia fiscal e que
pode ser utilizada para incentivo de condutas adequadas através da função
extrafiscal de impostos como, por exemplo, a isenção do IPTU para adotantes ou
cuidadores de animais de rua.
2. COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PARA CUIDAR DE ANIMAIS DE RUA
As questões que desafiam atuação estatal variam no tempo. Um
assunto que sequer ganha atenção da sociedade pode, com o passar do tempo,
torna-se proeminente a ponto de demandar atuação estatal. Essas pautas entram
na agenda política e tornam-se questões de relevância pública, até se consolidar
como serviços públicos.
Conceituar “serviço público” apresenta enorme dificuldade.
Existem tentativas doutrinárias de caracterizar esse conceito conforme alguma
especificidade contemporânea, ou seja, de caracterizar, num determinado
momento histórico e circunscrição territorial, quais os serviços podem ser
considerados públicos. A definição exaustiva e atemporal, todavia, parece
impossível, justamente porque depende de variáveis sociais, políticas, econômicas
e culturais de cada tempo.
Por isso, adota-se, atualmente, como critério de definição do serviço
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público, aquele que é regulamentado por um regime jurídico de direito público
(que subtrai à livre iniciativa dos contornos dessa prestação):
Certas atividades (consistentes na prestação de utilidade ou
comodidade material) destinadas a satisfazer a coletividade
em geral, são qualificadas como serviços públicos quando, em
dado tempo e lugar, o Estado reputa que não convém relega-las
simplesmente à livre iniciativa, ou seja, que não é socialmente
desejável fiquem tão só assujeitadas à fiscalização e controles
que exerce sobre a generalidade das atividades privadas
(fiscalização e controles estes que se constituem no chamado
“poder de polícia”). Justamente pelo relevo que lhes atribui, o
Estado considera de seu dever assimilar como pertinentes a si
próprio (mesmo que sem exclusividade) e, em conseqüência,
exatamente por isso, as coloca sob uma disciplina peculiar
instaurada para o resguardo dos interesses nelas encarnados:
aquela disciplina que naturalmente corresponde ao próprio
Estado, isto é, uma disciplina de Direito Público. 2676

Dessa forma, qualquer pauta pode ganhar relevância pública e ser
elevada à condição de serviço público, desde que haja uma demanda social
encampada pelo Poder Público.
É exatamente esse o processo a que se assiste atualmente na lida
com os animais de rua. Há alguns anos, a atuação pública em relação aos animais
dentro do meio urbano limitava-se ao recolhimento em caso de risco à saúde
pública humana. Esses animais eram, no mais das vezes, bens indesejados que
devem ser retirados da vista e dispostos como fosse conveniente. Aos poucos,
novamente como forma de reduzir os riscos à saúde pública, os Centros de
Controle de Zoonoses começaram a oferecer a esterilização (castração cirúrgica)
dos animais da população.
Todavia, existe hoje uma pressão crescente da sociedade, no sentido
de que esses animais sejam recolhidos, recebam assistência veterinária, sejam
esterilizados, e sejam encaminhados para adoção responsável, que deve ser
fomentada pelo Poder Público. E as demandas nessa área são crescentes. Se
antes a prestação de serviços veterinários limitava-se as cirurgias de esterilização
(numa ação voltada principalmente para o controle populacional), demanda-se
hoje a instalação de hospitais veterinários públicos, com objetivo de prestar
atendimento veterinário à população de baixa renda.
Assim é que na atualidade consolida-se o posicionamento segundo o
qual não só a preservação da saúde pública (por meio do recolhimento de animais
doentes), nem o controle populacional (por meio das castrações cirúrgicas), que
demanda atuação do Poder Público. Hoje, espera-se que o os animais sejam
recolhidos, tratados, encaminhados à adoção, que deve ser fomentada e
acompanhada pelo Poder Público.
2676
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21. ed. São Paulo:
Malheiros, 2006.
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Convém anotar que política é a atividade de concorrência por recursos
escassos. Dessa forma, a prestação deficitária e inadequada de serviços básicos
para a população (como, por exemplo, a saúde e a educação) não inibem que
novas pautas ganhem corpo e apoio, demandando respostas dos Poder Público.
Se para uns, esse tipo de investimento público pode parecer dispensável e
extravagante, é cada mais maior a parcela da população que colocou o assunto
em sua pauta particular de demandas, escolhendo representantes que mostrem
compromisso com a questão ambiental e, particularmente, a proteção animal.
O tema definitivamente entrou para a agenda política, e vem se
consolidando como um serviço público. E é justamente nesse contexto que
surge uma pergunta importante: quem é o titular, ou seja, o ente público que está
obrigado a disciplinar e promover a prestação desse serviço público, optando
pela prestação direta, ou pela outorga? 2677
A primeira norma a ser consultada para se encontrar a resposta a
essas dúvidas acerca de competências é a Constituição da República de 1988
(CR).
A CR/1988 adotou um critério de repartição de competências segundo
o qual nenhum assunto que se revesta de relevância pública fica sem titular.
Isso quer dizer que, apesar de trazer longo catálogo de competências
enumeradas, qualquer questão que desafie ação estatal por sua relevância será
alocada a um dos entes federados, quer expressamente mencionada, quer não.
Assim, Alaor Caffé Alves lembra que
a Constituição Federal adotou um sistema de distribuição de
competências que não tolera espaços vazios de responsabilidade,
de modo que não se pode deixar de atribuir, a qualquer um dos
níveis de governo, a responsabilidade pela solução de qualquer
matéria de interesse coletivo.2678

Nesse contexto, vale relembrar que o Brasil adotou, como forma de
organização do Estado, um Federalismo de três níveis: União, Estados-membros
e Municípios (art. 1º c/c art. 18, CR), sendo que o Distrito Federal acumula as
competências dos Estados-membros e dos Municípios, no que couber (art. 32,
§1º, CR). Assim, qualquer competência pública será atribuída a algum desses
entes federados, conforme técnicas de repartição de competências empregadas
pela Constituição.
Quando se fala em competências constitucionais, Fernanda Dias
Menezes de Almeida anota duas modalidades de competências distintas: as
legislativas e as não-legislativas (também chamadas na literatura de competências
materiais, executivas, ou administrativas). Nesta última modalidade, incluemse as competências materiais, gerais ou de execução, ou seja, aquelas que
2677
Ibidem.
2678
ALVES, Alaôr Caffé. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões:
novas dimensões constitucionais da organização do Estado Brasileiro. Revista de Direito
Ambiental, São Paulo (SP), RT, n. 21, ano 6, p. 57-82, jan./mar. 2001, p. 58.
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credenciam cada Unidade Federativa ao desempenho de diferentes tarefas ou
serviços2679. Segundo José Afonso da Silva,
competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade
ou a um órgão ou agente do poder público para emitir decisões.
Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem
órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções.2680

Para o presente trabalho, interessa sobremaneira uma competência
não legislativa, qual seja, de cuidar de animais abandonados (o animal errante
encontrado sem qualquer processo de contenção).
De maneira geral, a Constituição dispõe ainda que compete 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 (art. 225, § 1º, VII, CR). Esse comando se
estende a todos os entes federados indistintamente.
Segundo a técnica de repartição de competências empregada pela
CR, as competências da União são expressamente discriminadas. O catálogo é
longo, mas é expresso e numerus clausus. Se uma determinada função não foi
expressamente atribuída à União, então a União não pode ser o ente federado
competente para atuar sobre ela.
À União, compete instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano
(art. 21, XX, CR). Quando a Constituição atribui à União a competência para instituir
diretrizes, ela lhe dá destacado papel em tema de planejamento.2681 Dessa forma,
“o que se constata é que a expressão diretriz é tomada pelo Constituinte para
se referir a um conjunto de normas (princípios e regras) que visam a organizar,
planejar e criar procedimentos para a concretização de determinado assunto”2682.
Até porque na redação do inciso, desenvolvimento urbano se desdobra em
habitação, saneamento básico e transportes urbanos, logo se vê que a questão
da sustentabilidade urbana é considerada aqui em um sentido restrito, das mais
básicas infraestruturas urbanas.
Ademais, é competência legislativa concorrente da União, Estadosmembros e Distrito Federal legislar sobre fauna (art. 24, VI, CR), inciso em que
se incluem todos os animais, inclusive dos domésticos e domesticados (cães
e gatos). Importante lembrar ainda a competência municipal para legislar sobre
assuntos de interesse local (art. 30, I, CR/1988), bem como para suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II, CR/1988), competências
2679
ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 2007, p. 67.
2680
SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. rev. e atual. São
Paulo (SP): Malheiros, 1999. p. 479.
2681
ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Op. Cit. 2007, p. 73.
2682
PORTO NETO, Benedicto. Parecer para o Ministério das Cidades acerca do Projeto de
Lei 5.296/2005: diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico e Política Nacional
de Saneamento Básico (PNS). São Paulo: 2005. Disponível em: < http://tinyurl.com/nwo7y4j >.
Acesso em: 20 nov. 2011, p. 18.
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essas que podem vir a ser exercidas sobre proteção animal.
Resta então saber se a titularidade pertence aos Estados-membros
ou aos Municípios. Aos Municípios compete organizar e prestar os serviços
públicos de interesse local (art. 30, V, CR). Aos Estados-membros, são reservadas
as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição (art. 25, §
1º, CR), ou seja, “a eles pertence o resíduo, o resto, a remanescência daquilo
que não foi concedido à União ou aos Municípios”2683. Assim, para identificar as
competências estaduais, é preciso identificar quais os poderes são explicita ou
implicitamente atribuídos à União e aos Municípios.
Já excluída a possibilidade de essa competência pertencer à União,
percebe-se, dessa forma, que a identificação do ente competente para lidar
com animais abandonados dependerá do dimensionamento do que vem
a ser o interesse local referido pelo art. 30, V, CR/1988, no qual a literatura
tradicionalmente enquadra esses serviços. Trata-se, como se verá mais adiante,
de conceito jurídico indeterminado de delimitação bastante problemática.
Segundo Alaor Caffé Alves, a Constituição não circunscreve ou
particulariza os serviços, atividades e obras enquadrados no interesse local, e
isso tem o objetivo de garantir elasticidade na interpretação. Por essa razão,
não há nenhuma atividade, serviço ou obra que seja, por natureza intrínseca, de
interesse local. Ainda segundo o autor, “o mesmo serviço, conforme o enfoque,
o lugar, o modo e as circunstâncias de sua prestação, será objeto de interesse
local ou regional, dependendo do caso”.2684
No entanto, é importante ressaltar: não há discricionariedade na
interpretação. Não é possível que, na realidade atual, o manejo de animais de
rua possa ser enquadrado como de interesse local ou não, conforme o gosto do
intérprete. Dados o enfoque, o lugar, modo e circunstâncias, só pode haver uma
interpretação possível: ou essa questão é de interesse local; ou não.
Na clássica conceituação de Hely Lopes Meirelles,
o interesse local [...] não é o interesse exclusivo do Município, porque
não há interesse municipal que o não seja reflexamente do Estadomembro e da União. O que caracteriza esse interesse municipal é a
sua predominância para o Município em relação ao eventual interesse
estadual ou federal acerca do mesmo assunto.2685

Justamente por isso, o renomado autor conclui que
o critério do interesse local é sempre relativo ao das demais entidades
estatais. Se sobre determinada matéria predomina o interesse
do Município em relação ao do Estado-membro e ao da União, tal
matéria é da competência do Município. [...] A aferição, portanto, da

2683 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo (SP): Malheiros,
2014, p. 88.
2684 ALVES, Alaôr Caffé. Op. Cit. 2001. p. 68.
2685 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 16. ed. atual. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 346, grifos no original.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

competência municipal sobre serviços públicos locais há de ser feita
em cada caso concreto, tomando-se como elemento aferidor o critério
da predominância do interesse, e não o da exclusividade, em face das
circunstâncias de lugar, natureza e finalidade dos serviços.2686

Na mesma linha, Celso Bastos, após advertir que o interesse
exclusivamente municipal é inadmissível, o definiu como “os que entendem
imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente em maior
ou menor repercussão, com as necessidades gerais”2687.
Alaor Caffé Alves, por sua vez, informa que
o maior ou menor grau de repercussão do problema para aquém ou além
dos limites do Município e o modo de solucioná-lo é que determinam,
casuisticamente, a sua qualificação de ser local ou não.2688

Diante desses balizamentos, tem-se que a competência dos Municípios
em tema de interesse local será desvendada casuisticamente2689.
Ao que parece, o ente federado encarregado de lidar adequadamente
com os animais abandonados é o Município.
Mas essa conclusão não é pacífica. Tramita atualmente, perante o
Supremo Tribunal Federal, a ADI 4.950, ajuizada pelo Governador do Estado de
Alagoas contra Lei editada pela Assembleia Estadual, que institui a adoção de
medidas sanitárias e de proteção que objetivam o controle reprodutivo de cães e
gatos, e obriga o Poder Executivo estadual a tomá-las. Assim, contrariamente ao
que tradicionalmente se observa, o ente competente passa a ser o Estado-membro
(no caso, o Estado de Alagoas), e não mais os Municípios. A Procuradoria-Geral
da República apresentou parecer pela inconstitucionalidade da lei, por ofensa aos
arts. 61, § 1º, II, “a” e “e”, e art. 84, VI, “a”, já que, “embora a lei sob exame não
determine, expressamente, criação de órgãos e cargos públicos, atribui vários
deveres ao Estado, como esterilização cirúrgica, registro, identificação e guarda
de animais abandonados, atividades inexequíveis sem constituição de órgãos
e admissão de servidores”. Caso o entendimento da PGR prevaleça, a questão
será solucionada sem entrar-se em questionamentos sobre a natureza do serviço
públicos prestado.
Com esse exemplo, percebe-se que esse assunto, apesar de
controverso, passa a ser debatido de maneira mais intensa e o Poder Legislativo
(Estadual e Municipal) parece sentir-se pressionado para dar respostas à parcela
da população que cobra atuações mais enérgicas.
Vale lembrar ainda que, independentemente de quem seja o titular dos
serviços, incumbe ao Poder Público, genericamente mencionado, a promoção da
2686 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. , p. 346, grifos no original
2687 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 15. ed., ampl. e atual. São Paulo
(SP): Saraiva, 1994, p. 277.
2688 ALVES, Alaôr Caffé. Op. Cit. 2001. p. 69.
2689 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo (SP): Malheiros,
2014, p. 109.
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educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio ambiente (art. 225, § 1º, VI, CR). Assim é que ações de
fomento como a sugerida nesse artigo podem ser promovidas por qualquer ente
federado. O fomento à adoção de animais SRD, promovido pelo Poder Público,
certamente se reveste do caráter de conscientização pública mencionado pelo
dispositivo constitucional.
Não obstante, o entendimento tradicional de que compete ao Poder
Público municipal o cuidado e manejo com os animais de rua parece ainda
ser defensável diante do atual cenário fático. Não existe, ainda, um interesse
regional que desafie a atuação dos Estados-membros. Dessa forma, compete
ao Município adotar medidas de fomento à adoção com objetivo de esvaziar os
insalubres e tristes depósitos municipais, que servem apenas para esconder dos
olhares públicos os animais indesejados - inadmissíveis dentro de cidades que
se entendem sustentáveis.
4. AS CIDADES SUSTENTÁVEIS, EXTRAFISCALIDADE E A ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA COMO MECANISMO DE FOMENTO A CONDUTAS ADEQUADAS
A concepção de cidades sustentáveis perpassa, dentre outros, o eixo
econômico da arquitetura urbana. Desde que ficou evidenciada a finitude dos
recursos naturais, a economia neoclássica de cunho desenvolvimentista foi
questionada e gradualmente perde a força que antes obtinha. Não é mais
possível seguir de modo a ignorar a dimensão física dos recursos naturais e
continuar traduzindo-a economicamente como “custo zero”.
Surgiram, então, novas propostas teóricas para incorporar a variável
ambiental na economia - tais como o capitalismo natural2690 e a economia
ecológica2691 - de modo a lidar com as externalidades ambientais provocadas pela
realidade predatória do atual mercado mundial. Desta forma, trata-se o Direito de
um veículo proposto para mitigar o distanciamento entre a economia e a proteção
do meio ambiente. A projeção de cidades sustentáveis perpassa, portanto,
também pelo campo jurídico, englobando o Direito Urbanístico, Financeiro e
Tributário.
O caráter integrador entre ordem econômica e ambiental2692 é apresentado
pela Constituição Federal através de uma interpretação sistemática na ocasião
do exercício das prerrogativas ali previstas. Há a previsão de um dever de
2690 KOTZIAS, Patrícia; OLIVEIRA, Thaís de Bessa Gontijo de. Por que pagamos a água que
não consumimos? O desempenho das concessionárias de distribuição de água sob a ótica do
capital natural economicamente relevante. In: SILVA, Adriana Campos; SILVA, Carla Ribeiro
Volpini. (Org.). Governança pública, atuação judicial e direitos humanos. Belo Horizonte: Initia Via,
2012, v. 5, pp. 103-129.
2691 KOTZIAS, Patrícia. Perspectivas da Transição para Economia de Baixo Carbono a partir
da cooperação internacional pós-Kyoto. In: LEITE, José Rubens Morato et all (Org.). Temas da
Rio+20: desafios e perspectivas. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012, v. 1, p. 41-63.
2692 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 60.
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subordinação da economia aos interesses da coletividade (art. 192, CF) assim
como, vislumbra-se pela literalidade do art. 170, III da Carta Magna o princípio da
ordem econômica do tratamento diferenciado. Neste sentido, a ordem econômica
deve-se fundar na valorização do trabalho e da livre iniciativa de modo que haja
respeito à função social da propriedade.
Ora, sabe-se que os deveres fundamentais ambientais foram construídos
através do desenvolvimento das dimensões ou gerações de Direitos que,
num primeiro momento detinham um cunho individualista, e hoje celebram a
fraternidade e solidariedade através da terceira dimensão do Direito. Neste sentido,
a função social da propriedade adquire um critério de justiça intergeracional2693
de modo a se aperfeiçoar alcançando o status de função socioambiental. É o
momento em que “deixa de ser apenas individual ou social e se torna, também,
coletiva e difusa, dando amparo a necessidade de proteção ambiental e a utilização
equilibrada dos recursos naturais para a legitimação do acesso à terra”2694.
Há, portanto, uma corresponsabilidade entre o Poder Público e a
coletividade na realização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Prevista no art. 225, CF, este dever de agir do Estado e dos cidadãos exige
uma compreensão holística do ordenamento jurídico de modo que a economia
considere os valores constitucionais da proteção ambiental e da necessidade de
um sistema financeiro orientado pelos interesses da coletividade. Assim sendo,
em se tratando de matérias afetas ao sistema econômico e financeiro - valendose inclusive do ordenamento tributário - deve o legislador atentar aos preceitos
constitucionais como um todo de modo a preservar a proteção ambiental através
do cumprimento da função socioambiental da propriedade.
A existência do sistema jurídico tributário é exercida através do texto
constitucional e detém um conteúdo finalístico definido pelo legislador através
de categorias jurídicas postas ao seu alcance de modo a receberem a alcunha
da fiscalidade, extrafiscalidade ou parafisclaidade2695. O objetivo no âmbito
deste trabalho restringe-se à compreensão da coexistencia do finalismo fiscal e
extrafiscal dos tributos.
Assim sendo, em ocasiões nas quais o tributo surge com o único fito
de contribuir para a arrecadação de verbas aos cofres públicos estará diante de
tributos cuja finalidade é fiscal. Sem que seja intenção do legislador em interferir
no direcionamento da atividade impositiva, qual seja, a conduta sobre a qual

2693 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Deveres Fundamentais Ambientais - a
natureza de direito-dever da norma jusfundamental ambiental. In: Revista de Direito Ambiental,
vol. 67. p. 11, jul., 2012.
2694 BARBOSA, Caroline Vargas; GOMES, Natália Fernanda. A função socioambiental da
propriedade e a garantia de acesso à terra frente à necessidade de se garantir um ambiente sadio
para as atuais e futuras gerações. In: Clóvis Eduardo Malinverni da Silveira. (Org.). Princípios do
Direito Ambiental: articulações teóricas e aplicações práticas. 1ed.Caxias do Sul: EDUCS, 2013, v.
1, p. 185-197.
2695 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4. ed. rev. ampl.
São Paulo: Noeses, 2011, p. 248.
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incide a relação jurídico tributária2696. Quando, no entanto, há uma intenção para
que a conduta prevista na norma produza um efeito no contribuinte de modo a
estimular a efetivação dos objetivos do Estado, estará se falando em tributos
com finalidade extrafiscal. Logo, a utilização da finalidade extrafiscal, pelo Estado,
decorre de sua percepção como um “instrumento legítimo à efetivação de seus
objetivos sociais [...]”2697. A extrafiscalidade caracteriza-se, portanto, como o “[...]
uso de instrumentos tributários para a obtenção de finalidades não arrecadatórias,
mas estimulantes, indutoras ou coibidoras de comportamentos, tendo em vista
outros fins, a realização de outros valores constitucionalmente consagrados”2698.
Contudo, não trata-se de uma divisão estritamente objetiva, havendo
de se falar em predominância no objetivo originário que ensejou a criação do
tributo. Percebe-se, assim, que no sistema tributário há uma abertura para a
uma intervenção consciente na economia de modo a induzir comportamentos
adequados e voltados para a efetivação do programa constitucional e
infraconstitucional vigente. Portanto, cabe perceber que o ordenamento tributário
permite diversas técnicas para consecução dos objetivos do Estado – para além
do tributo propriamente dito – nos quais se afirmam a legitimidade e validade
do caráter extrafiscal das normas jurídicas tributárias para concretizar certas
finalidades essenciais como, por exemplo, a preservação de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Tais reflexões tornam-se relevantes quando em debate o Imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Imposto de competência municipal
(art. 156, I, CF e art. 32, CTN) cujo fato gerador é propriedade, o domínio útil
ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido
na lei civil, localizado na zona urbana do município. Ele abrange o terreno e
quaisquer edificações ali existentes podendo estabelecer alíquotas diferenciadas
para imóveis edificados ou não e ainda, em razão da localização2699. Desde
que esta esteja inserida em delimitação urbana, que “implica por disciplinar a
própria discriminação de competências tributárias”2700. O perímetro urbano é
regulamentado pelos critérios do art. 32 do CTN nos quais há exigência de (a)
meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; (b) abastecimento
de água; (c) sistema de esgotos sanitários; (d) rede de iluminação pública, com
ou sem posteamento para distribuição domiciliar; (e) escola primária ou posto de
saúde de uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
O fato cujo enfoque se faz pertinente é a condição o IPTU como tributo
2696 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., 2011, p. 249.
2697 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. AI no AgR n. 360.461/MG, Rel. Min.
Celso de Mello. Julgado em: 06/12/2005. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em 02
mar. 2014.
2698 ATALIBA, Geraldo. IPTU – progressividade. Revista de Direito Público. São Paulo: Revista
dos Tribunais, n˚. 93, jan./mar, 1990, p. 237.
2699 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 34ª ed. rev. atual. e amp. São
Paulo: Malheiros, 2013, p. 399.
2700 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., p. 400.
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de finalidade fiscal. Numa compreensão estreita do ordenamento tributária seria
como se falar que o IPTU destina-se tão somente à arrecadação de verbas para
o custeio da atividade estatal. Seria o mesmo que dizer que a maior parcela da
população brasileira - que residem em cidades - não teriam senão o dever de
prestar ao fisco a contribuição pecuniária compulsória em razão da propriedade,
posse ou domínio útil de bem urbano. No entanto, não é assim que pretendeu o
legislador constituinte ao promulgar o §1º do art. 156, CF segundo o qual o IPTU
“poderá ser progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o
cumprimento da função social da propriedade”.
A abertura para a progressividade extrafiscal foi utilizada através da
faculdade prevista no art. 182, §4º, CF que permite ao contribuinte o adequado
aproveitamento de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado por
intermédio de lei específica para área inclusa no plano diretor. O parâmetro
determinante para a progressividade é o tempo no qual o terreno urbano
permanece mal aproveitado obedecendo à determinadas restrições previstas
em regulamentação do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001).
Vale ressaltar, portanto, que a finalidade de qualquer tributo não é
absolutamente enquadrada em uma das três categorias conhecidas como fiscal,
extrafiscal ou parafiscal. Há uma relação de predominância em relação a função
na qual o tributo criado pretende exercer. Este é o caso do IPTU, que apesar
de possuir finalidade fiscal pode ser utilizado para fins extrafiscais de modo a
estimular ou desestimular determinados comportamentos do contribuinte.
Não podia deixar de ser diferente a atitude do legislador contribuinte
- e por conseguinte da doutrina e jurisprudência - em deixar tal abertura para
a extrafiscalidade. Com grande parte da população brasileira vivendo em
aglomerados urbanos a propriedade privada em tais regiões constitui um
parâmetro para diversos índices, tais como qualidade de vida, mobilidade urbana,
criminalidade, etc. E assim sendo, tal permissivo constitucional em conceder
uma perspectiva extrafiscal para o IPTU induz crer que tal instituto jurídico deve
se moldar também para a realidade socioeconômica - e, igualmente, ambiental daqueles que são sujeitos passivos de tal imposto.
Para Hugo de Brito Machado a interpretação do §1º do art. 156, CF não
pode se restringir à progressividade pelo uso inadequado de terreno urbano. Caso
contrário, a referida norma “restaria absolutamente inútil, podendo ser excluída
do texto constitucional sem lhe fazer qualquer falta”2701. Do mesmo modo, o
autor considera a política urbana da propriedade influencia no cumprimento da
função social, no momento em que são atendidas as exigências no tocante à
urbanização previstas no Plano Diretor2702. A progressividade acima prevista a é
uma técnica legítima para concretização de tal objetivo.
A parte de tais indagações - e à luz da realidade municipal do presente
ano de 2015 - cede-se espaço para voos mais distantes. Em cidades brasileiras
2701
2702

MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., p. 402.
MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., p. 403.
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que dependem, muitas vezes, de articulação política para implementação de
planejamento sustentável, cabe compreender de modo mais abrangente o cunho
extrafiscal do IPTU.
Como visto, cidades sustentáveis possuem determinados pré-requisitos
para operarem em harmonia com as futuras gerações, sendo neste trabalho
destacado o manejo dos animais abandonados. Como se vê, mazelas podem
surgir para tais seres vivos se permanecerem em busca da simples sobrevivência
no perímetro urbano. Da mesma forma, os seres humanos podem ser vítimas da
omissão do Estado em acolher estes seres que compõem o meio ambiente na
sua acepção de macrobem, já que animais abandonados muitas vezes se tornam
vetores para zoonoses (como a raiva, a sarna, e outras doenças).
Considerando tal realidade urbana e seu distanciamento para o conceito
de cidades sustentáveis que pretendemos alcançar deve-se urgentemente
empregar métodos previstos no texto constitucional de forma holística. Sem
violar quaisquer preceitos, há que se considerar a utilização do viés extrafiscal do
IPTU também na forma de concessão de incentivos fiscais, tais como da isenção
tributária.
Trata-se de normas indutoras de comportamento cuja finalidade consiste
em regular a ordem econômica para obtenção de objetivos específicos. Nesse
sentido, são entendidos como “instrumentos hábeis para servir à indução
econômica nas hipóteses de benefícios que passam a ser outorgados para
incentivar comportamentos específicos”2703. Além das isenções tributárias que
aqui buscamos tratar, os incentivos fiscais podem ser concedidos através de
outras espécies tais como a redução de alíquota ou base de cálculo, concessão
de crédito presumido, alíquota zero, etc2704.
No entanto, os incentivos fiscais – apesar de promoverem a indução de
comportamentos adequados – não está isento de custos por parte do Estado. O
prejuízo em sede de orçamento público implica na renúncia fiscal2705. Por tal motivo,
a Lei da Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) prescreve, em
seu artigo 14, as seguintes limitações para a perda da arrecadação através da
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, que
vão desde a previsão do incentivo ou benefício tributário na lei orçamentária até
planos de compensação da supressão da receita no período estipulado.
2703 ELALI, André. Incentivos fiscais, neutralidade da tributação e desenvolvimento econômico:
a questão da redução das desigualdades regionais e sociais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et
alli (Coord.). Incentivos Fiscais: questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal. São
Paulo: MP editora, 2007, p. 48.
2704 HARADA, Kiyoshi. Incentivos fiscais em face da lei de responsabilidade fiscal. In:
MARTINS, Ives Gandra da Silva et alli (Coord.). Incentivos Fiscais: questões pontuais nas esferas
federal, estadual e municipal. São Paulo: MP editora, 2007, p. 245.
2705 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo: os incentivos e as renúncias
fiscais no direito brasileiro. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro). Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <http://tinyurl.com/jvnff2j>.
Acesso em 26 mar. 2015.
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De forma geral, a competência tributária deve ser exercida para a
configuração de uma gestão fiscal responsável. Assim, instituir os tributos
e tornar efetiva sua arrecadação vai ao encontro do que dispõe o artigo 11 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa sobre a receita derivada, ou seja,
sobre as transferências voluntárias que constituem fonte predominante para o
abastecimento dos cofres públicos2706. Sabe-se que “em rigor, a competência
para tributar e a competência para isentar são como o verso e o anverso de uma
mesma moeda”2707 e, portanto, tanto o não exercício da competência tributária
quanto a renúncia fiscal pelos Municípios, Estados ou União estão vinculados
aos artigos 11 e 14 da Lei Complementar n. 101/2000 uma vez que impedem o
afluxo econômico para os cofres públicos.
Neste sentido o artigo 14 supracitado dispõe sobre critérios e requisitos
a serem observados para concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária com o intuito de prevenir um eventual desequilíbrio
orçamentário através de uma gestão fiscal transparente e eficiente. Por este
motivo, a renúncia de tributos somente se opera “mediante a prévia estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência
e nos dois seguintes”2708, da mesma forma, o ente que concede o incentivo
deve provar que tal renúncia não implicará em prejuízo às metas dos resultados
fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e que acompanha ela medidas de
compensação.
Assim, a isenção tributária - como uma espécie de incentivo fiscal - deve
seguir tais critérios para ser recebida como válida e, afastar por assim dizer, o
argumento de uma possível renúncia fiscal. Quando prevista para edificação
de cidades sustentáveis através da preservação da qualidade de vida de seres
viventes no meio urbano, a isenção tributária pode configurar um instrumento
legítimo do município no cumprimento do dever constitucional de preservação
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nas palavras de Cláudio Vieira
França:
[...] não há a necessidade de se criar um novo tributo que agasalhe a
questão ambiental, bastando para tanto que se ataque em três frentes:
a) cobrança de taxas redimensionadas para atividade potencialmente
poluidora instalada, também a coparticipação do Município no rateio da
cobrança e da fiscalização; b) isenção sobre os impostos que incidam
sobre o consumo para atividades sustentáveis; c) majoração das
alíquotas dos produtos nocivos ao meio ambiente2709.

Por fim, cabe definir tais isenções tributárias como aquelas previstas no
art. 175, I, do CTN que determina a exclusão do crédito tributário. Considerada por
2706 HARADA, Kiyoshi. Op. cit., 2007, p. 247.
2707 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19a. ed. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 768.
2708 HARADA, Kiyoshi. Op. cit., 2007, p. 249.
2709 FRANÇA, Cláudio Vieira. Tributação ambiental à luz do sistema tributário nacional. In: RET,
n. 84, pp. 25-39, mar-abr., 2012.
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alguns doutrinadores como uma norma de conduta, a norma tributária isencional
se contrasta com a regra matriz de incidência tributária através de uma relação
causal, vindo por suprimir o direito do fisco em exigir a prestação pecuniária.
Em sendo instituída lei ordinária (art. 150, §6º, CF), específica e com
pertinência temática ao objeto da isenção, poderá se contribuir com a edificação
de cidades sustentáveis por intermédio do caráter extrafiscal do IPTU.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. É impossível falar em cidade sustentável, se essa cidade está povoada
por animais abandonados, que não só representam um risco à saúde pública
(ataques diretos e transmissão de zoonoses), mas também a simples existência
desses animais abandonados à própria miséria está na contramão de um mundo
mais sustentável e humanitário, donde destaca-se um interesse público que
autoriza ação estatal.
2. Conforme análise de repartição de competência estabelecida pela
Constituição de 1988 para a República Federativa do Brasil, o ente público federado
competente para lidar com os animais de rua são os Municípios, já que cabe a
eles administrar problemas que envolvem o interesse local, não configurado,
nesse momento um interesse regional estadual.
3. A mesa existência de depósitos municipais, tais como existem hoje, é
incompatível com o conceito de cidades sustentáveis. Assim, ações adequadas
nessa questão não são a ampliação desse tipo de infraestrutura, mas sim
ações com objetivo de torna-las redundantes e desnecessárias. Para tanto, são
necessárias ações estatais de fomento às adoções dos animais.
4. A concretização de uma cidade sustentável envolve o cuidado e
manejo de animais de rua e, para tanto, o estímulo de condutas adequadas à tal
finalidade pode ser atingido por meio da função extrafiscal do IPTU.
5. A isenção tributária do IPTU para contribuintes que adotem animais de
rua não configura renúncia fiscal e torna-se, por meio da do exercício da função
socioambiental da propriedade, um instrumento legítimo para consecução de
cidades sustentáveis.
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53. A PECUÁRIA ORGÂNICA COMO UMA ALTERNATIVA
PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS
CAUSADOS PELA CRIAÇÃO bovina TRADICIONAL
PAULA GALBIATTI SILVEIRA
Bacharel em Direito pela UFMT. Mestranda em Direito pelo Programa de PósGraduação da UFSC. Membro do grupo de pesquisas GPDA e Jus-Clima.
Bolsista CAPES.

1. INTRODUÇÃO
O consumo de carne bovina é muito grande entre os brasileiros,
fazendo parte de sua cultura alimentar e agrícola. Possui também um alto status
social e grande representatividade econômica tanto no comércio interno quanto
para exportação. Entretanto, todos esses aspectos são utilizados para mascarar
os imensos impactos ambientais e sociais que a pecuária tradicional causa,
incentivando-se cada vez mais sua produção e consumo.
Nesse sentido, o presente trabalho problematiza se existe alguma
alternativa viável para esses impactos da atividade de criação de bovinos, trazendo
como hipótese a pecuária orgânica como uma alternativa. Objetiva o trabalho,
assim, analisar o conceito e características do sistema orgânico de produção
agropecuária, bem como a legislação pertinente ao tema.
Foi escolhida a produção de carne bovina em razão de sua
representatividade, vez que o Brasil possui o segundo maior rebanho do mundo
e o primeiro como atividade de comércio. Não se desconhece os impactos
ambientais causados pela criação de suínos e de aves, bem como a produção de
ovos e leite, nem de outros tipos de criação animal para abate, muito menos se
desconhece os maus tratos a que estão submetidos. Contudo, os objetivos do
presente trabalho restringem-se ao estudo dos impactos da criação de bovinos.
Para atingir o objetivo proposto, dividiu-se o trabalho em três tópicos,
iniciando por uma compreensão acerca da alimentação humana e do consumo de
carne bovina no Brasil. Posteriormente, analisou-se quatro impactos ambientais
e sociais da pecuária considerados primordiais, finalizando com uma discussão
acerca do sistema orgânico de produção de bovinos e da legislação brasileira
pertinente. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental em
livros, artigos científicos, relatórios de instituições oficiais, dentre outros.
2. o CONSUMO DE CARNE BOVINA NO BRASIL
A separação existente entre homem e natureza, baseada no
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pensamento cartesiano ocidental, levou a uma situação de domínio e degradação
intensos, que culminaram com a agonia do planeta, revelada na destruição da
fauna, da flora e dos processos ecológicos essenciais à continuidade da vida na
Terra.
É certo que a filosofia cartesiana foi elaborada em um contexto
de libertação do homem do domínio da religião, trazendo-o para o centro e
possibilitando o desenvolvimento da ciência e do conhecimento. É notório
também que a natureza sempre foi utilizada como recurso para alimentação ou
moradia não somente pela espécie humana e independente de quaisquer que
fossem os vínculos que se estabelecessem entre ela e a humanidade. Entretanto,
com o início da agricultura e a criação de animais, foi possível o desenvolvimento
da espécie humana, seu povoamento pelo planeta e o início da devastação.
Os primeiros sistemas de cultivo e criação apareceram há menos de
10 mil anos, em terras já fertilizadas próximas das moradias e das vazantes dos
rios, não necessitando de desmatamento. Após esse período inicial, a agricultura
neolítica expandiu-se mundialmente por meio de sistemas pastorais e de cultivo
de derrubada-queimada. Desde essa época, o aumento da população conduziu
ao desmatamento de regiões arborizadas, levando também à desertificação2710.
Assim, com o início das atividades de cultivo e criação, o homem
modificou “profundamente a maior parte dos ecossistemas do planeta” 2711,
apesar de representar uma espécie muito recente na história, que “não nasceu
agricultor ou criador” e, como quase todos os animais, é um simples predador
que tira sua alimentação de espécies selvagens que explora, sejam elas vegetais
ou animais2712. Os sistemas de cultivo, embora tenham dado início à degradação
dos ecossistemas, evoluindo para a agricultura mecanizada e monocultura atual,
se feita de acordo com técnicas corretas e respeitando o meio ambiente, é
importante na manutenção da fauna, flora e dos ecossistemas.
O homem “assim se fez após centenas de milhões de anos de
hominização, isto é, de evolução biológica técnica e cultural”. Após o início do
cultivo de plantas e criação de animais em todos os tipos de ambiente, transformou
“os ecossistemas naturais originais em ecossistemas cultivados, artificializados
e explorados por seus cuidados”, conquistando o mundo e tornando o cultivo e
a criação no fator principal de “transformação da ecosfera, e seus ganhos de
produção e de produtividade, respectivamente, condicionaram o aumento do
número de homens e o desenvolvimento de categorias sociais que não produziam
elas próprias sua alimentação” 2713.
Nesse contexto de apropriação da natureza para satisfação de
2710 MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. História das agriculturas no mundo: do
neolítico à crise contemporânea. Trad. Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira. São Paulo: UNESP;
Brasília, DF: NEAD, 2010, p. 45.
2711 Ibidem, p. 57.
2712 Ibidem, p. 52.
2713 Ibidem, p. 42.
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interesses humanos, teve início seu processo de transformação e separação do
natural e do artificial2714. Sobre o conceito de natureza, Lenoble considera não
existir uma natureza “em si”, mas uma natureza “pensada”, ou seja, uma abstração,
que toma sentido conforme o espaço-tempo humano. É um conceito histórico,
cultural e social, pressupondo uma complexa aliança de elementos científicos,
morais e religiosos2715.
Como visto, a natureza como recurso é a base do pensamento
humano ocidental. A alimentação, necessidade das espécies vivas, teve seu
desenvolvimento pelo homem na agricultura e criação de animais em larga
escala, transformando o meio e iniciando o desmatamento, cuja intensificação
desde então tem reforçado a degradação do planeta. Em uma agricultura e
pecuária – que não servem atualmente somente para produção de alimentos,
senão como base para agrocombustíveis, energia, bens de consumo, etc. –
baseadas em grandes extensões de terra, irrigação e utilização de fertilizantes
e agrotóxicos, tem contribuído sobremaneira para a potencialização da crise
ambiental, especialmente no Brasil.
O brasileiro consome muita carne, especialmente a bovina, cuja criação
traz severos impactos ao meio ambiente. A carne bovina, até recentemente, era
raramente consumida na Ásia e pouco apreciada na Oceania. Para o europeu e
seus descendentes na América, entretanto, esse tipo de carne é indispensável
na mesa2716.
A alimentação é cultural, relacionada à história dos diferentes povos.
O costume de comer carne de gado começou com a vinda dos rebanhos para o
continente americano no século XVI pelos europeus, visto que nem os indígenas
nem os africanos conheciam o consumo de carne bovina. Em períodos de
escassez, o negro africano vendia o gado para adquirir comida no comércio2717.
No Brasil, houve um aumento nas últimas três décadas do consumo
de carnes em geral, ovos e laticínios2718, seguida também por um aumento do
consumo de carne bovina pela Ásia2719, fazendo com que se intensificassem a
2714 O recorte do presente trabalho refere-se à relação que o homem moderno ocidental
tem com a natureza, não se desconhecendo a existência de culturas que possuem um vínculo
de integração e equilíbrio, no qual o homem e a transformação do meio fazem parte da mesma,
tais como presentes na espiritualidade dos povos originários da América. Ademais, o homem faz
parte do natureza e a natureza do homem, devendo haver uma relação de respeito e equilíbrio.
2715 DULLEY, Richard Domingues. Noção de natureza, ambiente, meio ambiente, recursos
ambientais e recursos naturais. In: Agric. São Paulo, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 15-26, jul./dez.
2004, p. 16-17.
2716 Alimentação e cultura, s/d. disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
alimentacao_cultura.pdf. Acesso em: 02 mar. 2015, p. 9.
2717 Ibidem, p. 15.
2718 Ibidem, p. 19.
2719 Afirmam especialistas que o consumo de carne bovina na Ásia pode aumentar em 58%
nos próximos oito anos, devido ao crescimento de população, urbanização e melhoria de renda.
Disponível em: http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/principal-importadorda-carne-de-ms-aumentara-consumo-em-58. Acesso em: 04 mar. 2008.
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pecuária no Brasil e o cultivo de grãos para alimentação animal, tais como a
soja e o milho, apostando o país em uma economia baseada em commodities.
Segundo Mia MacDonald, houve nas últimas décadas uma “revolução pecuária”,
que se expandiu pela Ásia, América Latina e também pela África, embora em
menor escala2720.
O aumento do consumo de proteínas também ocorreu no Brasil,
em virtude da diminuição da distância entre os alimentos consumidos por
segmentos sociais subalimentados e pelas classes mais favorecidas. Contudo,
o consumo de alimentos não se restringe apenas ao aspecto econômico, mas
também a fatores socioculturais, religiosos, publicidade, status ou privilégio de
determinado alimento, dentre outros, que influenciam sobremaneira na escolha
da alimentação2721.
Não há dúvidas de que comer carne bovina diariamente é visto como um
símbolo de elevação da renda e do nível social da família brasileira, é um símbolo
de status social. A criação de gado em si também representa popularmente um
símbolo de status: o “fazendeiro” é o pecuarista, o grande proprietário de terras
que possui inúmeras cabeças de gado. Ser fazendeiro significa ser rico e bem
sucedido.
Para Mia MacDonald, até recentemente, o consumo de carne era
limitado à elite mais rica, sendo que a maioria da população comia carne apenas
em ocasiões especiais, pois os animais, incluindo vaca, carneiro, cabra, porco,
frango e outros, tinham mais valor vivos do que abatidos. Contudo, nos últimos
60 anos, grandes mudanças na produção agrícola dos países industrializados
com o uso de grandes instalações industriais e de confinamento de animais,
proporcionaram uma maior oferta e a preço mais baixo de carne, laticínios e
ovos. “O consumo de carne hoje em dia muitas vezes adquire o sentido de
prosperidade, independência ou modernidade em um mundo onde o ocidente
dita o padrão de consumo internacional”2722.
Por tais motivos – cultura alimentar brasileira baseada também no
consumo de carne bovina; representatividade econômica; status da produção
e consumo – que o Poder Público e a sociedade muitas vezes fecham os olhos
para os problemas ambientais e sociais que a pecuária causa, em uma verdadeira
irresponsabilidade organizada2723, mascarando a realidade da degradação, o que
inviabiliza a discussão a respeito de melhores alternativas.

2720 MACDONALD, Mia. Segurança alimentar e justiça em um mundo com limitações
climáticas. In: Estado do Mundo 2012: rumo à prosperidade sustentável. Wordlwatch Institute.
Trad. Claudia Strauch. Salvador: Uma, p. 179.
2721 PINHEIRO, Karina Aragão de Paula Nobre. História dos hábitos alimentares ocidentais.
Universitas Ciências da Saúde. v. 3. n. 1, 2005, p. 182-183.
2722 MACDONALD, loc. cit.
2723 O conceito é do sociológico alemão Ulrich Beck. Sobre o tema, vide: BECK, Ulrich.
Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. 2. ed. São
Paulo, Editora 34, 2011.
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3. IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA pecuária
Os impactos ambientais causados pela criação de gado no Brasil
são inúmeros. Entretanto, no presente trabalho serão focados quatro aspectos
considerados de maior relevância: a produção excessiva de alimentos para ração
animal, especialmente a bovina, em extensas áreas agricultáveis, concorrendo
assim com a produção de alimentos para consumo direto por seres humanos; o
excessivo gasto com água potável, denominado água virtual; o desflorestamento
para abertura de pastos; problemas fundiários e de condições de trabalho.
Não se ignora o tratamento cruel a que muitos desses animais são
submetidos, tanto para a produção de carne quanto de leite e a excessiva ingestão
de antibióticos e hormônios e sua influência na saúde humana. Entretanto, a
limitação deste trabalho e o recorte proposto não permitirão que se faça uma
análise profunda desses aspectos.
Segundo o Ministério da Agricultura, o rebanho brasileiro
corresponde ao segundo maior do mundo e primeiro maior em produção, atrás
apenas da Índia2724, onde a vaca é considerada um animal sagrado.
Atualmente, de acordo com dados da ABIEC – Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras de Carne, em 2013 o rebanho brasileiro era de 208
milhões de cabeças, ocupando 169 milhões de hectares de pasto, ou seja,
1.690.000km², sendo a taxa de lotação de 1,23 cabeças por hectare ou 10.000m²
2725
.
A produção é absorvida em sua maioria pelo mercado interno – 80,9
% da produção, sendo 19,6% exportada in natura, industrializada ou em miúdos.
Conforme dados da Associação, a cadeia produtiva da carne bovina movimentou
em 2010 US$167,5 milhões2726.
Essa produção em larga escala e utilizando extensões de terra tão
grandes ocasionam inúmeros problemas. O primeiro deles a ser analisado é a
produção excessiva de alimentos para ração animal. Será dada prioridade para a
soja, tendo em vista o crescimento do cultivo no país, sendo atualmente o maior
produtor do grão no mundo.
Em todo o mundo, 85% da soja é processada para obtenção de
farinha e de óleo, sendo que 90% da farinha é usada para produção de ração para
animais. Dados de 2012 afirmam que a China comprava mais da metade da soja
comercializada no mercado internacional, e sua demanda crescente pelo grão
estava sendo atendida, em grande parte, pelo aumento de áreas cultivo no Brasil,
o qual vende mais de 40% de sua soja para aquele país. Além dessa enorme
quantidade de soja utilizada para alimentação animal, são necessários entre duas
e cinco vezes mais grãos para produzir a mesma quantidade de calorias por meio
da pecuária do que por meio da ingestão direta de grãos e até dez vezes mais no
2724
2725
2726

Disponível em: www.agricultura.org.br. Acesso em: 01 mar. 2015.
Disponível em: http://www.abiec.com.br/. Acesso em: 01 mar. 2015.
Idem.
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caso de carne bovina industrializada 2727.
No mesmo sentido, dados da Embrapa Soja afirmam que o principal
destino da soja em grão é o setor industrial, visando à produção de farelo de soja
utilizado majoritariamente para elaboração de rações para atividades de pecuária.
As empresas esmagadoras são o destino de 87,99% da soja consumida, enquanto
a alimentação humana, na forma in natura, representa apenas 5,94%2728.
Quanto ao farelo de soja, conforme a Embrapa Soja, o Brasil e os
Estados Unidos, além de serem exportadores do grão in natura, são grandes
consumidores de farelo de soja, visando à nutrição animal. O consumo mundial
de farelo de soja destina-se basicamente à alimentação animal, na qual se
verifica que China, União Europeia, Estados Unidos, Brasil e México consomem
aproximadamente 70% desse produto2729.
Apesar da enorme quantidade de alimentos produzidos no mundo
todo, ainda se enfrenta o problema da fome, inclusive em países desenvolvidos.
As causas para a fome a subnutrição são inúmeras, como a desigualdade na
distribuição de alimentos e o enorme desperdício existente em todas as fases
da cadeia produtiva, mas também há grande extensão de terras agricultáveis
que poderiam cultivar alimentos e são utilizadas para outros fins que não a
alimentação humana direta, como a plantação de grãos para ração animal,
produção de agrocombustíveis, etc.
Outro problema grave evidenciado na pecuária é o volume de água
gasto. A água virtual contabilizada na carne inclui tanto o uso direto pelo gado,
água para produção de grãos utilizados em sua alimentação, tratamento, água
utilizada para processamento do produto final, etc.
Conforme dados da FAO de 2010, no orçamento global, carne e
produtos de origem animal representam 45% do gasto com água, enquanto
cereais utilizam 24%2730. A exportação de carne do Brasil é reconhecida inclusive
pela SABESP como um dos exemplos de água virtual, ao citar que, em 2003, o
país mandou para fora 1,3 milhão de toneladas de carne bovina, com uma receita
cambial de 1,5 milhão de dólares, o que acarretou também à exportação de 19,5
km³ de água virtual, ou seja, 19,5 trilhões de litros de água2731.
Como o Brasil ocupa um lugar importante no mercado internacional
2727 MACDONALD, op. cit., p. 183.
2728 HIRAKURI, Marcelo Hiroshi; LAZZAROTTO, Joelsio José. Evolução e perspectiva de
desempenho econômico associados com a produção de soja nos contextos mundial e
brasileiro. 3. ed. Londrina: Embrapa Soja, 2011, p. 19.
2729 Ibidem, p. 21.
2730 ZIMMER, Daniel; RENAULT, Daniel. Virtual water in food production and global review
of methodological issues and preliminary results. Water Council. FAO-AGLW. Disponível em:
http://www.fao.org/nr/water/docs/VirtualWater_article_DZDR.pdf. Acesso em: 07 mar. 2015,
p. 11.
2731 Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=105. Acesso
em: 20 fev. 2015.
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de commodities por ser um dos maiores exportadores de soja, carne e açúcar,
a disponibilidade de terras cultiváveis e de recursos hídricos, além dos custos
baixos de produção, fazem com que o país ocupe essa posição de destaque. Já
em termos ambientais significa a transferência de um recurso ambiental que o
Brasil possui em grande quantidade, a água, para países que não dispõem dele,
representando o setor agrícola o principal usuário de água do país, cada vez mais
voltado para o abastecimento do mercado externo. 2732
“Virtual water” ou água virtual foi uma expressão trazida por A.
J. Allan, no início da década de 90 e se refere ao comércio indireto da água
embutida em certos produtos, especialmente as commodities agrícolas. Para
estimar os valores da água virtual, contabiliza-se toda água envolvida no processo
e as características ambientais, tecnológicas e específicas da região produtora,
os impactos e os usos dos recursos naturais envolvidos, desde a sua matériaprima básica até o consumo energético2733.
Dados da FAO afirmam que são necessários 15 mil litros de
água para produzir 1kg de carne bovina, enquanto para produzir 1kg de grãos,
é preciso 1,5 litro de água2734. Neste cálculo para avaliar a quantidade de água
gasta para produzir 1kg de carne bovina, inclui-se a água gasta diretamente para
dessedentação animal, para o pasto, para produção de grãos e ração, enfim,
engloba todo o processo produtivo.
Para a criação de gado e produção de grãos utilizados em
sua alimentação, são desmatadas grandes extensões de terra, causando
desflorestamento, especialmente da Floresta Amazônica, para onde avança
desmedidamente a fronteira agrícola; perda da biodiversidade, não somente pela
perda da fauna e flora antes existentes, mas também pela monocultura que as
substitui; emissões de GEE – Gases de Efeito Estufa2735; utilização intensiva de
agrotóxicos; problemas fundiários e sociais.

2732 CARMO, Roberto Luiz do; OJIMA, Andréa Leda Ramos de Oliveira; OJIMA, Ricardo;
NASCIMENTO, Thais Tartalha do. Água virtual, escassez e gestão: o Brasil como grande
“exportador” de água. Ambient. soc. 2007, vol.10, n.2, p 83-84.
2733 CARMO, op. cit., p. 84.
2734 Disponível em: https://www.fao.org.br/DMApcqcn15mladFAO.asp. Acesso em: 07
mar. 2015.
2735 “Gases de efeito estufa são aqueles integrantes da atmosfera, de origem natural ou
antrópicos (produzidos pelo homem), que absorvem e reemitem radiação infravermelha para
a superfície da Terra e para a atmosfera, causando o efeito estufa. [...] Entre os gases do efeito
estufa que estão aumentando de concentração, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso
são os mais importantes. O CO2 contribui mais para o aquecimento, uma vez que representa
55% do total das emissões mundiais de gases do efeito estufa. O tempo de sua permanência
na atmosfera é, no mínimo, de 100 anos, com impactos no clima ao longo de séculos. Já a
quantidade de metano emitida é bem menor, mas seu potencial de aquecimento é 21 vezes
superior ao do CO2. No caso do óxido nitroso e dos clorofluorocarbonetos, suas concentrações
são ainda menores, mas o poder estufa é, respectivamente, de 310 e 6.200-7.100 vezes maior
do que o do CO2.” Disponível em: http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/gases-deefeito-estufa-gee. Acesso em: 07 mar. 2015.
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As mudanças climáticas são uma realidade incontestável. O Relatório do
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), de abril de 2014, demonstra
que a existência de danos irreversíveis ao planeta em decorrência das mudanças
climáticas é certa, bem como perda de espécies e biodiversidade, havendo ainda
a acidificação dos oceanos, afetando diretamente a vida marinha e os arrecifes de
corais. A preocupação é também com a segurança alimentar, com diversas perdas
em plantações por todo o globo. Nesse sentido, o relatório apresenta opções de
mitigação das mudanças climáticas, como ações de intervenção humana para
reduzir as fontes de gases de efeito estufa2736. O relatório do IPCC de 2007 já
alertava que as mudanças climáticas afetarão gravemente a agricultura por uma
combinação de mudanças no padrão de chuvas e às altas temperaturas2737, sendo
urgente a necessidade de redução das emissões dos gases de efeito estufa.
Segundo dados do IBGE, a principal fonte de emissão de CO2 no Brasil é
a destruição da vegetação natural, com destaque para a Floresta Amazônica e as
queimadas no cerrado, respondendo por mais de 75% das emissões brasileiras,
o que coloca o país entre os dez maiores emissores de gases de efeito estufa
para a atmosfera2738.
A pecuária bovina é a atividade mais fortemente relacionada com
desmatamento para os municípios da Amazônia, sendo o uso do solo para a
atividade o mais importante em todos os Estados da região. Isso porque é uma
atividade que exige baixos custos, pouco preparo do solo e poucas restrições
quanto ao relevo e a áreas livres de troncos em florestas recentemente
desmatadas, o que tornam a pecuária a atividade mais intensamente associada
aos processos de desmatamento2739.
Quanto à biodiversidade, embora a maior parte do gado no Brasil ainda
paste solta, uma área considerável das pastagens era no passado terreno
de biodiversidade altíssima, sobretudo na Amazônia e no cerrado brasileiro,
onde há também campos bem demarcados, com grandes faixas nitidamente
delimitadas com plantação de soja, semelhantes aos cinturões agrícolas nos
Estados Unidos2740, quadro piorado após a aprovação da Lei nº 12.651/2012, em
substituição ao antigo “Código Florestal”, que legitimou a atividade degradadora.
Dentre os problemas socioambientais relacionados, encontra-se a
elevação dos preços das terras, principalmente em Mato Grosso, pois os grandes
2736 IPCC. Climate change 2014: mitigation of climate change. Disponível em: http://report.
mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf. Acesso em: 18
abr. 2014.
2737 IPCC. Climate change 2007. Disponível em: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/
ar4/wg2/en/contents.html. Acesso em: 18 abr. 2014.
2738 IBGE. Indicadores de desenvolvimento sustentável 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010,
p. 19.
2739 RIVERO, Sérgio; ALMEIDA, Oriana; AVILA, Saulo; OLIVEIRA, Wesley. Pecuária
e desmatamento: uma análise das principais causas diretas do desmatamento na
Amazônia. Nova econ. 2009, vol.19, n.1, p. 50/63.
2740
MACDONALD, op. cit., p. 183.
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produtores de soja e gado utilizam terras próprias e arrendadas de pequenos
produtores, fazendo com que plantadores busquem terras mais baratas na
Amazônia. Outra consequência é o retorno à fraude de papeis e grilagem de
grandes extensões de terra, em especial as públicas e a ameaça a grupos
indígenas, negros de quilombos, pescadores artesanais, ribeirinhos, etc.2741, bem
como a coerção para que vendam suas terras a um baixo preço e migrem para
cidades, aumentando a pobreza e a dependência econômica. Não se esquecer
do assassinato da irmã Dorothy em 2005, que lutava também para minimização
de conflitos fundiários na Amazônia.
A utilização de trabalho análogo ao de escravo também não é incomum
nas fazendas de gado, havendo o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República elaborado uma “lista suja”,
apresentando uma relação de empregadores flagrados com esse tipo de mão de
obra e se defenderam em primeira e segunda instâncias administrativas, antes
de confirmar a configuração das condições análogas às de escravo.
Conforme atualização semestral datada de 01/07/2014 foram incluídos
91 novos empregadores e excluídos apenas 48. Atualmente, o Cadastro possui
609 nomes de empregadores flagrados submetendo trabalhadores a condições
análogas às de escravo, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Desse total, o estado
do Pará apresenta o maior número, totalizando de 27%, seguido por Minas
Gerais com 11%, Mato Grosso com 9% e Goiás com 8%, constituindo a pecuária
a atividade econômica desenvolvida pela maioria dos empregadores (40%),
seguida da produção florestal (25%), agricultura (16%) e indústria da construção
(7%)2742.
4. SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO como alternativa à
minimização dos impactos ambientais CAUSADOS PELA PECUÁRIA
Nota-se que os dados levantados por inúmeras instituições, sejam
elas oficiais, privadas ou filantrópicas, demonstram o enorme impacto que a
pecuária – da forma como é feita atualmente no Brasil – causa ao meio ambiente.
No contexto atual de mudanças climáticas, poluição e degradação
desordenadas, a escassez de água se torna evidente, exigindo uso mais inteligente
dos recursos, mediante a priorização também daqueles alimentos que utilizam
menos água para sua produção e modificando também a forma de cultivo, para
que não se utilizem agrotóxicos e desvio intenso de água para irrigação. Além
disso, como demonstrado, a produção de grãos para alimentar animais poderia
ser utilizada para consumo direto pelo ser humano.
Há, assim, a necessidade de modificação na dieta alimentar, ou seja,
2741
LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. A Amazônia do século XXI: novas formas de
desenvolvimento. São Paulo: Empório do Livro, 2009, p. 89-90.
2742
Disponível em: http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-deempresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm. Acesso em: 09 mar. 2014.
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diminuição do consumo de alimentos que utilizam muita água na sua produção
e que possua elevados impactos ambientais, como a carne bovina. Entretanto,
a carne de gado é culturalmente parte do cardápio dos brasileiros e sinônimo de
status social. Ademais, seria necessário discutir acerca dos benefícios ou não do
seu consumo em relação a valores nutricionais, o que foge ao escopo do presente
trabalho. Assim, até que haja uma conscientização da necessidade de diminuição
de seu consumo, outras alternativas devem ser procuradas concomitantemente.
Uma delas é a denominada pecuária orgânica, que, apesar de não solucionar
todo o problema, é uma alternativa a ser pensada pelos criadores de gado para
minimizar os enormes impactos socioambientais que a atividade causa.
Segundo o professor Claudio Haddad, pecuária orgânica, assim
como toda a agroecologia, tem por base a não contaminação da água, doce
ou salgada, superficial ou subterrânea, em uma produção econômica que seja
ambientalmente correta e socialmente justa2743, ou seja, sustentável.
O professor ressalta a diferença entre “boi orgânico” e “boi verde”.
O primeiro seria aquele explorado sem utilização de agrotóxicos, adubação
química, antibióticos rotineiros e práticas degradadoras do meio ambiente, como
queimadas e destruição de habitats, sendo certificado por uma entidade. Já o
segundo é uma denominação genérica para bois criados no pasto, utilizando,
entretanto, tudo aquilo que o orgânico impede2744.
A pecuária orgânica, como um ramo da agroecologia, aplica uma
visão integrada da propriedade, considerada um ser vivo composto de solo,
água, ambiente, animais e homem, em uma convivência harmônica e saudável
de integração solo-planta-animal. Utiliza assim “espécies forrageiras, rotação de
culturas, fixação simbiótica de N, adubação verde, integração agro-silvo-pastoril,
controle biológico e homeopático de pragas e doenças, melhora na fauna e flora
do solo, fertilidade do solo, qualidade da água, etc.”2745.
Diferenciando o sistema tradicional do agroecológico, o professor
Haddad esclarece que no modelo tradicional é caracterizado pela tecnologia de
produto, ou seja, para cada situação, recomenda-se determinado produto, como
“adubação e correção de pastagens, controle químico de ervas daninhas, pragas
e doenças, utilização de protocolos com produtos específicos para atender
reprodução, lactação, crescimento e engorda”. Já na criação agroecológica, há
a restrição de inúmeros produtos por contaminarem a água, baseando-se na
tecnologia de processos, como exemplo, “um melhor desempenho animal a
pasto se consegue em áreas onde existem árvores, minimizando a desidratação
das forrageiras, abrigando avifauna controladora de pragas, bombeando água do
subsolo mais profundo” e também o cultivo de certas plantas que atraem e
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HADDAD, Claudio M. Fundamentos da pecuária orgânica de corte: boi orgânico, p. 2
Disponível em: http://sna.agr.br/uploads/AnimalBusiness_03_69.pdf. Acesso em 09 mar. 2014.
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controlam naturalmente insetos2746.
Outro aspecto importante para a pecuária orgânica é a qualidade
de vida do animal “representada pelo espaço físico de exploração, garantia
de alimentação saudável, acesso facilitado à água, pastagens racionalmente
divididas, instalações adequadas para um bom manejo de criação” e saúde
baseada na prevenção de doenças (vacinas e manejo adequado) e não na cura
quando necessário2747.
No Brasil, a agricultura orgânica é regulamentada pela Lei nº 10.831,
de 23 de dezembro de 2003. Apesar da Lei dizer que dispõe sobre a agricultura
orgânica e outras providências, inclui-se também a criação orgânica de animais,
pois se refere a “sistema orgânico de produção agropecuária” e industrial,
“produto da agricultura orgânica ou produto orgânico”, dentre outros.
O art. 1º da referida Lei considera sistema orgânico de produção
agropecuária todo aquele que adote técnicas específicas, com a otimização
do uso dos recursos naturais e socioeconômicos e o respeito à integridade
cultural das comunidades rurais, visando a sustentabilidade, a maximização dos
benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável,
empregando também, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e
mecânicos, o não uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de OGMs
e radiações ionizantes, tudo isso em qualquer fase do processo de produção,
processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e considerem a
proteção do meio ambiente.
Conforme art. 2º é produto orgânico, portanto, in natura ou processado,
aquele obtido no sistema orgânico de produção agropecuário, conforme art. 1º,
ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema
local.
Ainda segundo a Lei, para que haja a comercialização dos produtos
orgânicos, deverão ser certificados por instituição reconhecida, segundo critérios
estabelecidos em regulamento quanto a sistemas, critérios e circunstâncias de
sua aplicação, considerando os diferentes sistemas de certificação já existentes. A
responsabilidade pela qualidade dos produtos orgânicos, quanto às características
regulamentadas, caberá aos produtores, distribuidores, comerciantes e entidades
certificadoras, conforme a participação de cada um.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento baixou a
instrução normativa IN-46, de 6 de outubro de 2011, definindo técnicas para
produção animal, incluindo a de bovinos. As técnicas de manejo da produção
animal devem preservar o bem-estar animal; ter um plano para a promoção da
saúde animal; manejo sanitário; nutrição, incluindo plano anual de alimentação;
reprodução e material de multiplicação; evolução do plantel; e instalações.
Os sistemas orgânicos de produção animal devem ser planejados para serem
2746
2747
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produtivos e respeitarem as necessidades e o bem-estar dos animais.
Dispõe a IN que devem ser respeitadas a liberdade nutricional,
devendo os animais estar livres de sede, fome e desnutrição; a liberdade sanitária,
devendo estar livres de feridas e enfermidades; a liberdade de comportamento,
devendo ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie; a
liberdade psicológica, devendo estar livres de sensação de medo e de ansiedade;
e a liberdade ambiental, devendo ter liberdade de movimentos em instalações
que sejam adequadas a sua espécie.
Dentre outras disposições, a IN afirma que deverão os sistemas
orgânicos de produção animal utilizar alimentação da própria unidade de produção
ou de outra sob manejo orgânico, ou seja, a soja ou o milho cultivados de forma
não orgânica não podem fazer parte da ração animal. Ademais, todos os animais
deverão ser criados preferencialmente em regime de vida livre, não sendo
permitida a retenção permanente em gaiolas, galpões, estábulos, correntes,
cordas ou qualquer outro método restritivo aos animais. O manejo dos animais
deve ser realizado de forma calma, tranquila e sem agitações, vedando-se o
uso de instrumentos que possam causar medo ou sofrimento. Assim, proíbe-se
também a alimentação forçada e o uso de produtos quimiossintéticos artificiais,
hormônios, e qualquer produto proveniente de organismos geneticamente
modificados, à exceção das vacinas obrigatórias, exceto os primeiros para fins
terapêuticos.
Quanto aos fins sociais, deve basear-se nas relações de trabalho
fundamentadas nos direitos sociais determinados pela Constituição Federal;
na melhoria da qualidade de vida dos agentes envolvidos em toda a rede de
produção orgânica; e na capacitação profissional.
Nota-se que a IN, além de regular detalhadamente critérios para
certificação do produto como orgânico, traz direitos dos animais – deveriam
ser estendidos a todos – preocupando-se com sua saúde física e mental, bemestar, alimentação, liberdade, dentre outros tantos. É um passo significativo
no reconhecimento de direitos aos animais, principalmente os de criação, cujo
sofrimento normalmente não sensibiliza a sociedade.
Recente é o Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, que
institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO,
a ser implementada em regime de cooperação entre os entes da federação,
organizações da sociedade civil e outras entidades privadas, visando, como
disposto no art. 1º:
[...] integrar, articular e adequar políticas, programas e ações
indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e
de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do
uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de
alimentos saudáveis.

		

Segundo o Decreto, entende-se por produção de base agroecológica
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aquela que otimiza a integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da
biodiversidade e dos recursos naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica
e justiça social; e transição agroecológica como o processo gradual de mudança
das práticas e manejo tradicionais para bases produtivos e de uso da terra e dos
recursos a sistemas de agropecuária que incorporem princípios e tecnologias de
base ecológica.
Dentre as diretrizes da PNAPO, cita-se a promoção da soberania e
segurança alimentar e nutricional, reconhecendo o direito humano à alimentação
adequada e saudável, por meio da oferta dos produtos orgânicos isentos de
contaminantes; promoção do uso sustentável de recursos naturais, com a
observância da legislação trabalhista; a conservação dos ecossistemas naturais
e recomposição dos danificados; promoção de sistemas justos e sustentáveis
de produção, distribuição e consumo; valorização da agrobiodiversidade e dos
produtos da sociobiodiversidade, estimulando experiências locais de uso e
conservação; ampliação da participação de jovens; e contribuição na redução das
desigualdades de gênero, promovendo a autonomia econômica das mulheres.
Ademais, são instrumentos da PNAPO, em rol não exaustivo, o
Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO; o crédito rural
e outros mecanismos de financiamento; seguro agrícola e de renda; preços
agrícolas e extrativistas, incluídos mecanismos de regulação e compensação de
preços nas aquisições ou subvenções; compras governamentais; medidas fiscais
e tributárias; pesquisa e inovação científica e tecnológica; assistência técnica e
extensão rural; formação profissional e educação; mecanismos de controle da
transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica; e sistemas
de monitoramento e avaliação da produção orgânica e de base agroecológica.
Apesar de não ser a solução definitiva para os problemas ambientais
causados pela pecuária, o sistema orgânico de produção é o ideal para a criação
de gado de corte, visto que preserva não somente o meio ambiente, mediante o
uso racional de recursos, como a água, o solo, a biodiversidade, a não utilização
de transgênicos e antibióticos; respeita as condições geográficas, biológicas e
de ecossistemas propícios ou não a criação destes animais; como também se
preocupa com o bem-estar animal e social, mediante o respeito aos direitos dos
animais e do trabalhador.
É certo que os alimentos orgânicos ainda possuem um valor muito
mais alto no mercado que os advindos do sistema tradicional. Entretanto, é
necessário que haja políticas governamentais e incentivos do Estado a essa
atividade, mediante o investimento em comunidades tradicionais e pequenos
produtores, a serem tratados como prioridade e não deixados sem amparo pelas
medidas do governo em subsidiar apenas grandes corporações da indústria
alimentícia e grandes monocultores e proprietários de terra.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. O segundo maior rebanho de gado do mundo e o primeiro
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para comércio encontra-se no Brasil, possuindo a pecuária uma grande
representatividade comercial e cultural no país. Tais fatores são utilizados como
um discurso para aumento na produção e consumo do produto, sem considerar
os imensos impactos ambientais causados pela atividade.
5.2. A pecuária tradicional causa inúmeros impactos no meio ambiente,
sendo considerados os principais a enorme utilização de terras agricultáveis para
produção de grãos destinados ao consumo pelo rebanho; o vultoso volume de
água utilizado na produção de carne bovina; a intensificação dos desmatamentos
na Amazônia para pecuária; e os impactos sociais, como problemas fundiários e
submissão de trabalhadores a condição análoga a de escravos.
5.3. Diante das mudanças climáticas, é necessária a mudança na dieta
alimentar, priorizando-se alimentos que utilizem menos água em sua produção
e não contribuam com a emissão de GEEs. Contudo, a diminuição do consumo
de carne bovina esbarra na cultura alimentar brasileira e em interesses políticos
e econômicos.
5.4. A pecuária orgânica é uma alternativa a ser buscada na minimização
dos impactos ambientais causados pelo sistema tradicional da atividade, sendo
regulamentada no Brasil pela Lei nº 10.831/2003, pela IN-46/2011 e pelo Decreto
nº 7.794/2012, que trazem conceitos, critérios de certificação, dentre outros.
5.5. Diante do alto custo dos produtos orgânicos no mercado,
é preciso que haja incentivos do governo em comunidades tradicionais e
pequenos produtores para baratear o preço da carne bovina orgânica, bem como
investimentos em tecnologia e capacitação profissional.
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54. A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL PELA
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: o caso do
templo de Preah Vihear.
PEDRO DE PAULA LOPES ALMEIDA
Mestrando em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas.
Defensor Público Federal.

1. Introdução.
Estruturada de tal modo que o isolamento absoluto parece uma realidade
pouco provável, a vida em coletividade se realiza sem que muitas vezes haja
contínua reflexão por parte de seus membros sobre as razões que levam à
formação de diferentes grupos sociais. Da mesma forma, conflitos de diferentes
intensidades entre os distintos grupos ocorrem de modo numeroso.
Segundo Neal Jesse2748, enquanto a identidade de cada pessoa seria
complexa, alternante, idiossincrática e pessoal, a identidade coletiva, por sua
própria natureza, seria compartilhada. Assim, os componentes da identidade
individual que são compartilhados com outros indivíduos, considerados a partir
de então como integrantes do mesmo grupo étnico, constituiriam uma etnia.
A etnia compreenderia, por exemplo, a adoção de nomes (sobrenomes), a
existência de mitos, lendas e histórias comuns que identificariam os indivíduos
a ela pertencentes.
O presente trabalho se volta sobre um dos aspectos da da vida em
sociedade, de fundamental relevância para o estudo do direito ambiental: a
proteção conferida ao patrimôonio cultural, sob o ponto de vista da normatização
e da jurisdição internacional.
Considerando a necessidade de rigor cintífico do trabalho a impossibilidade
de exaurir o tema, a metodologia proposta opta pela realização de um recorte
epistemológico preciso, com o estudo de um caso concreto. A situação em
exame diz respeito às questões jurídica internacional advindas da disputa relativa
ao templo de Preah Vihear, situado na fronteira entre Camboja e Tailândia.
Com a análise do caso concreto, intenta-se examinar a relevância de
proteger o patrimônio cultural no âmbito das relações internacionais e identifcar os
parâmetros de responsabilização adotados pelo órgão jurisdicional competente,
na espécie, a Corte Internacoinal de Justiça (CIJ), órgão jurisdicional das Nações
Unidas, responsável pela análise de demandas envolvendo estados membros da
2748
JESSE, Neal G. Ethnicity and Identity Conflict. in Routledge Handbook of Civil Wars, (p.
93-103): Londres/Nova Iorque: Routledge Taylor & Francis Group, 2014.
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ONU. Sem prejuízo da delimitação do tema, são realizadas breves incursões sobre
a temática relativa à centralidade da pessoa humana nas relações internacionais
e à correlação entre a destruição do patrimônio cultural e a prática do genocídio.
2. Demandas perante a Corte Internacional de Justiça
O templo de Preah Vihear é situado na parte oriental da cadeia de
montanhas Dangrek, que constitui fronteira entre o Camboja, ao sul, e a Tailândia
ao norte. Assim, em 13 de fevereiro de 1904, a França, à época resposánvel pelas
relações diplomáticas do Camboja e o Sião (antiga denominação da Tailândia),
celebraram um tratado, cujos termos determinavam que a fronteira relativa à
área de Dangrek deveria seguir o critério da linha divisora de águas entre ambos
os países. O mesmo tratado previu que uma comissão mista, composta por
oficiais de ambos os países, deveria delimitar a fronteira entre ambos os estados,
utilizando-se dos critérios convencionais para tanto2749.
As operações de delimitação da fronteira prosseguiram até que houvesse
a preparação e publicação de mapas correspondentes à área de fronteira entre
os dois países, tarefa cometida a uma comissão formada por quatro oficiais
franceses. Assim, em 1907, está última comissão elaborou uma série de onze
mapas da área fronteiriça entre o Sião e a Indochina francesa. Esses mapas foram
devidamente comunicados aos governo siamês, mas jamais foram aprovados
pela comissão mista prevista no tratado de 1904.
Em 09 de novembro de 1953, o Cambodja declarou sua indepedendência
e, em 1954, o templo em questão foi ocupado pela Tailândia. Não houve êxito
nas tentativas de de solução amigável da controvérsia, de maneira que, em 06
de outubro de 1959, o Camboja apresentou à Corte Internacionald de Justiça
demanda contra a Tailândia, fundada na violação à sua soberania territorial na
região do templo de Preah Vihear e suas adjacências2750.
Durante a fase de discussão do mérito da demanda, o Camboja alegou
que o mapa relativo à área em que está inserido o templo em questão foi
normalmente aceito pela Tailândia, integrando o conjunto de tratados celebrados
a partir de 19042751 e, portanto, tornando-se obrigatório para ambas as partes.
Desse modo, a linha constante do mapa constituiria a fronteira entre ambos
2749
International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.
Request for Interpretation of the Judgment of 15 june 1962 in the Case concerning the Temple
of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand) judgment of 11 november 2013.
Parágrafo 14
2750 International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.
Request for Interpretation of the Judgment of 15 june 1962 in the Case concerning the Temple
of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand) judgment of 11 november 2013.
Parágrafo 17
2751 International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.
Request for Interpretation of the Judgment of 15 june 1962 in the Case concerning the Temple of
Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand) judgment of 11 november 2013Parágrafo
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os estados. A Tailândia se opôs a esse argumento, alegando que a fronteira
entre ambos os países deveria ser determinada pela linha divisora de água, como
expressamente consignado no tratado de 1904. Por conseguinte, segundo a
Tailândia, o templo estaria inserido em seu território.
No julgamento de mérito da demanda, de 15 de junho de 1962, a Corte
Internacional de Justiça estabeleceu que: 1) o templo de Preah Vihear está em
território sob a soberania do do Camboja; 2) a Tailândia está obrigada a retirar
suas tropas militares ou policiais instaladas no templo ou em território cambojano
adjacente e 3) a Tailândia está obrigada a restituir ao Camboja qualquer dos
objetos, de qualquer das espécies mencionadas por si em sua petição incial,
que tenham sido removidos pela Tailândia desde a data da sua ocupação pelo
templo.2752
Seguindo as determinações da Corte, a Tailândia retirou suas tropas do
templo, erguendo em seguida uma cerca, que delimitaria a área supostamente
não integrante daquela relativa ao templo de Preah Vihear. A medida foi adotada
com base em decisão do Conselho de Ministros da Tailândia.
Em 21 de junho de 1997, Camboja e Tailândia estabeleceram uma
comissão conjunta para para demarcação da faixa de fronteira entre ambos os
países, que apresentou relatório conclusivo em 14 de junho de 2000. Em 2007, o
Camboja requereu à UNESCO inscrição do templo de Preah Vihear na lista dos
bens protegidos, à luz da Convenção de 1972 relativa à Proteção do Patrimônio
Cultural e Natural. Em 07 de julho de 2008, a inscrição foi deferida, mas com a
exclusão da área adjacente disputada pela Tailândia. A inscrição do templo na
referida lista foi seguida de uma série de conflitos armados, que tiveram lugar
em suas redondezas. Diante dessa situação, em 28 de abril de 2011, o Camboja
apresentou à CIJ uma demanda, solicitando a interpretação do julgamento de
1962 e a adoção de medidas provisionais. A CIJ conheceu do pedido e determinou,
dentre outras medidas, a retirada, por ambas as partes, dos efetivos militares
dispostos nos arredores do templo2753.
A demanda apresentada pelo Camboja se fundou no art. 60 do estatuto
da CIJ, segundo o qual o julgamento por ela proferido é definitivo, não cabendo
qualquer recurso, podendo a Corte Interpretá-lo a pedido de qualquer das partes.
A CIJ definiu, nos termos da sua jurisprudência consolidada, de que o exercício
de sua jurisdição, em casos como esse, se funda na existência de controvérsia
sobre o conteúdo ou escopo de um julgamento por ela proferido e deve se
relacionar à parte dispositiva da decisão, não podendo limitar-se às razões do

2752 International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) judgment of 15 june 20162.
Parte dispositiva.
2753
International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.
Request for Interpretation of the Judgment of 15 june 1962 in the Case concerning the Temple
of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand) judgment of 11 november 2013.
Parágrafos 14 a 29.
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julgamento. 2754
As divergência de interpretação quanto ao julgamento proferido em 1962
pela CIJ e que ensejaram a propositura de demanda de caráter aclaratório em 2011
seriam fundamentalmente de três ordens: 1) em primeiro lugar, diriam respeito
ao significado e escopo da expressão “adjacências do território do templo”,
constante no segundo parágrafo da parte dispositiva da decisão; 2) em segundo
lugar à natureza das obrigações impostas à Tailândia, no segundo parágrafo da
parte dispositiva da decisão quanto ao dever de retirar o pessola militar da área,
notadamente quanto ao fato de saber se essa obrigação tem caráter instantâneo
ou permanente; 3) finalmente, deveria a Corte se pronunciar sobre o alcance
do julgamento proferido em 1962 quanto ao fato de ter ele reconhecido ou não
força obrigatória à linha demarcatória constante do mapa que representa a linha
fronteiriça entre ambos os países.2755
A demanda foi regularmente conhecida e processada, debruçando-se a
CIJ sobre o mérito da causa. A questão de fundo foi resolvida com o recurso
aos mapas já constantes do processo de 1962, clafiricando-se o território sob
jursidição do Camboja com base em elementos eminentemente naturais e
determinando-se a retirada de todo pessoal militar ou policial da Tailândia da
área.2756
3. A centralidade da pessoa humana nas discussões relativas à proteção do
patrimônio cultural.
Já na década de 1950 asseverava Giuseppe Sperduti2757 sobre a nova
tendência do direito das gentes, no sentido de reconhecer o indivíduo como
sujeito de direitos perante a ordem internacional. De maneira incialmente tímida,
as primeiras incursões com relação à possibilidade de que à pessoa humana,
individualmente considerada, fosse reconhecida a condição sujeito de direitos
na ordem internacional trouxeram consigo a discussão sobre a sua localização na
geografia das relações internacionais.
De fato, até a primeira metade do Século XX, o que marcou a organização da
2754 International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.
Request for Interpretation of the Judgment of 15 june 1962 in the Case concerning the Temple
of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand) judgment of 11 november 2013.
Parágrafo 34.
2755 International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.
Request for Interpretation of the Judgment of 15 june 1962 in the Case concerning the Temple
of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand) judgment of 11 november 2013.
Parágrafos 36 a 38.
2756 International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders.
Request for Interpretation of the Judgment of 15 june 1962 in the Case concerning the Temple
of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand) judgment of 11 november 2013.
Parágrafo 98.
2757 SPERDUTI, Giuseppe. L’individu et le droit international. In, Recueil des Cours de
L’Académie de Droit International. Tome 90, 1956. (p.727-850).
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sociedade internacional foi a manutenção do poder governamental sob o domínio
estatal da forma mais elevada possível. Efetivamente, vigia o entendimento
de que, não sendo os estados entidade que existem em virtude da sociedade
internacional, é certo que eles se organizam primariamente com base na sua
vida doméstica, dando vida, por suas relações, relações recíprocas, à sociedade
internacional. Com base nessa premissa, as ordens jurídicas nacionais decidiriam,
de forma soberana, que nível as normas de direito internacional ocupariam na
hierarquia de suas fontes.
É fundamental notar, assim, que inexistem barreiras na ordem jurídica
internacional a impedir que atores não estatais detenham personalidade jurídica.
Nesse sentido, o simples processo de formação e aplicação de normas de direito
internacional deixa de ser um monopólio estatal. Ademais, além da presença
do indivíduo e sua participação na ordem jurídica internacional, para que haja o
efetivo reconhecimento de seus direitos como sujeito do direito internacional,
é preciso que sobrevenha a correspondente capacidade processual de vindicálos no âmbito internacional. Nas palavras de Cançado Trindade “ é através da
consolidação da plena capacidade processual internacional dos indivíduos que a
proteção internacional dos direitos humanos se torna realidade”2758.
A partir desse ponto, é possível antever o papel ambivalente que os
elementos culturais podem representar em situações de disputa. Segundo
Edward Philips2759, o patrimônio cultural tem historicamente servido, ao mesmo
tempo, como um elemento icônico das aspirações coletivas e, simultaneamente,
como prova da identidade de determinado grupo social.
Por outro lado, é inquestionável, por exemplo que o desejo de proteção
do patrimônio cultural pode ser uma força de unificação, erguida como bandeira
das populações envolvidas em conflitos. Dentre os exemplos claros dessa
tendência está a forma como toda a população egípcia, de caráter marcadamente
multiétnico, reagiu contrariamente ao saque do Museu Nacional Egípcio, situado
nos arredores da Praça Tahrir, um dos epicentros da primavera árabe.
4. A destruição do patrimônio cultural como indicativo da ocorrência de genocídio
Em 11 de dezembro de 1946, por ocasião de sua quinquagésima reunião
plenária, a assembleia geral das Nações Unidas aprovou a Resolução nº 96(I)
(ONU, 1946), que considera o genocídio “uma negação do direito à existência
de grupos humanos inteiros, assim como o homicídio é a negação do direito à
vida de seres humanos individualmente considerados”. Prossegue o texto da
2758 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. International Law for humankind: towards a
new jus gentium – General Course on Public International Law. Leiden/Boston: MARTINUS
NIJHOFF PUBLISHERS, 2006, p. 256, tradução livre.
2759 PHILIPS , Edward. Protecting Cultural Heritage : War crimes and crimes against humanity
during conflicts and revolutions in North Africa and the Middle East. In, The Arab Spring : new
patterns for democracy and international law. Leiden/Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2013
(p.225-236).
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Resolução estabelecendo que tal negação “agride a consciência da humanidade,
resulta em enormes perdas para os seres humanos, no que diz respeito à cultura
e outras contribuições representadas por esses grupos humanos e é contrária
aos princípios morais e ao espírito e objetivos das Nações Unidas.
Através da mesma resolução, a assembleia geral requisitou ao Comitê
Econômico e Social a adoção dos estudos necessários à realização de um esboço
de Convenção, relativa ao crime de genocídio. Desse modo, em 9 de dezembro
de 1948, adveio a Resolução nº 260 A(III) da Assembleia Geral da ONU, que
aprovou os termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de
genocídio.
O artigo 2º do texto convencional define o crime de genocídio, sem que
tenha sido incluída, dentre as suas condutas, a destruição do patrimônio cultura,
não obstante alguns dos esboços anteriores ao texto final tenham abrangido a
ideia.
Nesse sentido, em 06 de agosto de 1947 o Conselho Econômico e
Social da ONU apresentou, através da Resolução 77(V), texto preparatório da
Convenção, que previa como crime de genocídio, dentre outras, as seguintes
condutas: destruição de características específicas do grupo através do exílio
forçado de indivíduos representantes da cultura de um grupo (art.II,.3, “b”),
proibição do uso da língua nacional, mesmo em eventos privados (art.II.3, “c”),
destruição sistemática de livros impressos na língua nacional ou obras de caráter
religioso ou a proibição de publicação de novas obras sobre o tema (art. II.3,
“d”); e destruição sistemática ou desafetação de monumentos históricos ou
locais de culto, destruição ou dispersão de objetos de ordem histórica, artística
ou religiosa, bem como de objetos destinados ao culto religioso (art.II.3, “e”).
A redação final da Convenção para a prevenção e repressão do crime
de Genocídio, todavia, não contemplou a figura do “genocídio cultural”, com
base em múltiplos argumentos, dentre os quais se destacam: a) a dificuldade de
adequada definição do conceito de destruição cultural, o que poderia dar azo a
alegações ilegítimas da ocorrência de genocídio; b) o fato de que a criminalização
de tal conduta poderia inibir determinadas nações de implementar sistemas de
educação em países com população predominantemente indígena ou em locais
que foram sujeitos ao jugo colonial; c) o fato de que a destruição dos elementos
culturais de determinado grupo não atingiria a mesma gravidade da destruição
física, principalpreocupação da Convenção; d) o fato de que a matéria estaria
mais afeta ao direito internacional dos direitos humanos, do que à tutela penal
internacional e, finalmente e) a manutenção de disposições dessa natureza no
texto convencional impediria a adesão do maior número possível de estados o
que seria contraproducente2760.
Do ponto de vista jurisprudencial, a primeira condenação por genocídio foi
2760
EHLERT, Caroline. Prosecuting the destruction of cultural property in international criminal
law (with a case study on the Khmer Rouge’s destruction of Cambodia’s heritage). Leiden/Boston:
Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p. 35.
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proferida pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), no caso Jean-Paul
Akayesu. Jean-Paul Akayesu, integrante da etnia Hutu, proferiu em 19 de Abril
de 1994, na localidade de Gishyeshye um discurso na localidade de Taba, onde
exercia as funções equivalentes às de burgomestre, insuflando a população Hutu
ao extermínio da minoria Tutsi, apontada como “o único inimigo” dos Hutus,
cometendo, assim, o crime de incitação direta e pública ao genocídio, previsto
no art. 3º, “c”, da Convenção sobre o Genocídio de 1948 e no art. 2(3)(c) do
Estatuto do Tribunal.
Sob o ponto de vista de sua relevância, a conduta do Sr. Jean Paul Akayesu,
consistente no discurso proferido a um grupo de cerca de cem pessoas, teria
sido decisiva para o início do massacre vivenciado no ano de 1994 em Ruanda.
Nesse sentido, o TPIR estabeleceu que:
Com base em consistentes depoimentos colhidos durante o
procedimento e no que esclarecido pelo Dr. Ruzindana, especialista
em questões linguísticas, a Câmara de Primeira Instância está
convencida, além de qualquer dúvida razoável, que a população
interpretou o discurso do Sr. Akayesu como uma convocação a matar
os Tutsi. O Sr. Akayesu estava plenamente consciente do impacto do
seu discurso sobre a multidão do fato de que seu chamado à contra
os aliados do Inkotanny seria apreendido como um chamado para o
extermínio dos Tutsi em geral. Dessa forma, a Câmara está convencida,
além de qualquer dúvida razoável, de que, através do discurso acima
mencionado, feito ao público e em um lugar público, Akayesu tinha a
intenção de diretamente criar um estado de espírito em seus ouvintes
necessário a levar à destruição do povo Tutsi como tal. Nesse sentido,
a Câmara conclui que os ditos constituem o crime de incitação direta e
pública ao cometimento do crime de genocídio, como acima definido
(Prosecutor vs. M. Jean Paul Akayesu. Chambre de 1ère instance.
Julgamento de 02/09/1998)2761

No caso Krstic, o Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia
(TPII), reafirmou a impossibilidade de configuração do que se tem chamado de
“genocídio cultural”, embora tenha registrado importantes elementos sobre a
interpretação a ser dada ao conceito de genocídio, bem como à relevância dos
elementos culturais para a prova da sua ocorrência.
Assim, no que concerne ao bem jurídico protegido pela Convenção de
1948, estabeleceu o TPII que:
A Convenção visa, então, a proteger o direito à vida de grupos
humanos, como tais. Essa característica faz do genocídio um crime
particularmente grave e o distingue de outros crimes graves, em
particular da perseguição, hipótese em que o autor escolhe suas vítimas
em função de seu pertencimento a uma determinada comunidade,
sem, todavia, necessariamente tencionar destruir dita comunidade em
si mesma considerada. Isto posto, a Convenção sobre o genocídio não
protege todos os tipos de grupos humanos. Sua aplicação se limita aos
2761
(Prosecutor vs. M. Jean Paul Akayesu. Chambre de 1ère instance. Julgamento de
02/09/1998, par. 673/674.iv). Disponível em <http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/casedocuments/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf.> Acesso realizado em 09/03/2015.
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grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. Os grupos nacionais,
étnicos ou religiosos não são claramente definidos na Convenção,
nem tampouco em outros instrumentos normativos. Por outro lado,
os trabalhos preparatórios à Convenção e os trabalhos efetuados
pelas instâncias internacionais concernentes à proteção das minorias
demonstram que as noções de grupos protegidos e de minorias se
entrecortam parcialmente e, muitas vezes, são sinônimas. 2762

Assim, embora Nesse sentido, a Câmara de Primeira Instância do Tribunal
estabeleceu, em julgado de 02 de agosto de 2001, que a destruição de elementos
de caráter cultural ou sociológico não configuraria, por si só, o crime de genocídio,
embora seja um forte indicativo da intenção do agente de realizar a destruição
física do grupo:
A Câmara de Primeira instância se limita, todavia, a interpretar a
Convenção (relativa à repressão e prevenção do genocídio) em estrita
consonância com o princípio nullum crime sine lege. Ela reconhece,
então, que, a despeito de sua evolução recente, o direito internacional
consuetudinário limita a definição do genocídio aos atos que visam à
destruição física ou biológica da totalidade ou de parte de um grupo.
Não se amoldaria, assim, aos limites da definição do genocídio uma
ação se dirigisse exclusivamente, com a intenção de os anular, aos
aspectos culturais ou sociológicos de um grupo humano, fundamentos
de sua identidade. A Câmara de Primeira instância ressalta, todavia, que
a destruição física ou biológica se faz acompanhar, frequentemente,
de agressões aos bens e símbolos culturais e religiosos do grupo
alvo das ações, das quais a corte poderá legitimamente se valer para
estabelecer a intenção de destruir o grupo fisicamente. Na espécie,
a Câmara considerará, então, a destruição deliberada de mesquitas e
casas pertencentes aos membros do grupo como um prova da intenção
de destruir esse grupo. .2763 (tradução livre. grifou-se)
2762
La Convention vise donc à protéger le droit à la vie de groupes humains, comme tels.
Cette caractéristique fait du génocide un crime particulièrement grave et le distingue des autres
crimes graves, en particulier de la persécution, où l’auteur choisit ses victimes en fonction de leur
appartenance à une communauté donnée, sans pour autant nécessairement chercher à détruire
la communauté comme telle. Cela étant, la Convention sur le génocide ne protège pas tous les
types de groupes humains. Son application se limite aux groupes nationaux, ethniques, raciaux
ou religieux. Les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux ne sont pas clairement définis
dans la Convention, pas plus qu’ailleurs. En revanche, les travaux préparatoires à la Convention
et les travaux effectués par les instances internationales concernant la protection des minorités
montrent que les notions de groupe protégé et de minorité nationale se recoupent en partie
et sont même parfois synonymes. (TPII. Prosecutor vs Krstc, Chambre de Première Instance.
Julgamento de 02/08/2001. Parágrafos 553/555).
2763
La Chambre de première instance se sait toutefois tenue d’interpréter la Convention en
tenant dûment compte du principe nullum crimen sine lege. Elle reconnaît donc qu’en dépit de
ses développements récents, le droit international coutumier limite la définition du génocide aux
actes visant à la destruction physique ou biologique de tout ou partie du groupe. N’entrerait donc
pas dans le cadre de la définition du génocide une entreprise qui s’en prendrait exclusivement,
en vue de les annihiler, aux traits culturels et sociologiques d’un groupe humain, fondements
de son identité. La Chambre de première instance fait toutefois remarquer que la destruction
physique ou biologique s’accompagne souvent d’atteintes aux biens et symboles culturels et
religieux du groupe pris pour cible, atteintes dont il pourra légitimement être tenu compte pour
établir l’intention de détruire le groupe physiquement. La Chambre considérera donc en l’espèce
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O entendimento em questão foi mantido pela Câmara de Apelação do
TPII , destacando-se o posicionamento do Juiz Shahabuddeen, quanto à
relevância de destruição de elementos culturais para configurar a ocorrência do
crime de genocídio:
2764

Está certo que a destruição da cultura de um grupo não constitui, em
si mesma, hipótese de genocídio, posto que não requer a utilização de
qualquer dos meios descritos no art. 4.2 do estatuto o Tribunal. Todavia,
é preciso prudência quanto ao tema. A destruição cultural pode permitir
a existência, estabelecida a partir de outras circunstâncias, da intenção
de destruir o grupo em si mesmo considerado. No caso, a destruição
total da principal mesquita confirma que existia uma intenção de destruir
parte do grupo de muçulmanos bósnios vivendo em Srebrenica.2765
(tradução livre. grifou-se)

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), por sua vez, teve oportunidade
de se debruçar sobre o caso por ocasião do julgamento relativo à aplicação da
Convenção sobre a Prevenção e punição do crime de genocídio, em julgamento
de 26 de fevereiro de 2007, em demanda movida pela Bósnia-Herzegovina vs
Sérvia e Montenegro, manifestando-se de forma semelhante ao TPII.
Assim, valendo-se do trabalho de especialistas, a CIJ constatou que na
região da Bósnia-Hezergovina ocorreu a destruição integral, pelo menos, 136
(cento e trinta e seis) mesquitas, resultado de ataques diretamente dirigido contra
elas, não constituindo simples danos colaterais dos combates. Peritos ouvidos
pela corte indicaram a utilização de explosivos na parte interna das mesquitas.
Em cidades como Banja, Luka, Sanski Most e Zvornik, a destruição teria ocorrido,
claramente, durante período de ocupação sérvio, sem que houvesse atividades
militares nas adjacências dessas mesquistas. O mesmo relatório em que baseou
a CIJ indica que as áreas anteriormente ocupadas por mesquitas que destruídas
deram lugar a depósitos de lixo, estações de ônibus, estacionamentos e áreas
comerciais. 2766
la destruction délibérée de mosquées et de maisons appartenant aux membres du groupe
comme une preuve de l’intention de détruire ce groupe ». (TPII. Prosecutor vs Krstc, Chambre de
Première Instance. Julgamento de 02/08/2001. Parágrafo 580. No mesmo sentido, parágrafo 576
da mesma decisão). Disponível em http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/fr/010802f.pdf. Acesso
realizado em 25/02/2015.
2764
TPII. Prosecutor vs Krstc, Câmara de Apelação, decisão de 19/04/2004, parágrafos 25 e
26. Disponível em http://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/fr/krs-aj040419f.pdf. Acesso realizado
em 25/02/2015.
2765 Il est bien établi que la destruction de la culture d’un groupe ne constitue pas à elle seule
un génocide car elle ne requiert la mise en œuvre d’aucun des moyens énumérés par l’article
4 2) du Statut. Toutefois, il faut encore être prudent. La destruction culturelle peut permettre
de confirmer l’existence, établie à partir d’autres circonstances, de l’intention de détruire le
groupe comme tel. En l’espèce, la destruction totale de la principale mosquée confirme qu’il y
avait intention de détruire la partie du groupe des Musulmans de Bosnie vivant à Srebrenica ».
TPII. Prosecutor vs Krstc, Câmara de Apelação, decisão de 19/04/2004, parágrafos 25 e 26. Voto
dissidente do Juiz Shahabuddeen. Disponível em http://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/fr/krsaj040419f.pdf. Acesso realizado em 25/02/2015.
2766 Application
de
la
convention
pour
la
prévention
et
la
répression
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A CIJ registrou, ainda, que arquivos e bibliotecas também foram sujeitos
a ataques durante os conflitos na Bósnia. Assim, em maio de 1992, o Instituto
de Estudos Orientais de Sarajevo foi atingido por bombas incendiárias e teve seu
acervo reduzido a cinzas. 2767
Apesar dessas constatações, a CIJ, como já dito, reafirmou as
jurisprudência do TPII a respeito da impossibilidade de configuração do crime
genocídio unicamente em razão da destruição de elementos de caráter cultural:
Em face do exposto, a Corte estima que existem provas contundentes
atestando a destruição deliberada do patrimônio histórico, cultural e
religioso do grupo protegido durante o período em questão. A Corte
toma nota de que a conclusão do demandante segundo a qual a
destruição desse patrimônio “foi um componente essencial da política
de limpeza étnica” e constituiu “um desejo de extinguir qualquer traço
da própria existência” dos muçulmanos na Bósnia. A Corte considera,
todavia, que a destruição do patrimônio histórico, cultural e religioso,
não pode ser considerada como forma de submissão intencional do
grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física.
Ainda que esse tipo de conduta seja de extrema gravidade, posto que
visa a eliminar todo traço da presença cultural ou religiosa de um grupo
e possa ser contrária a outras normas jurídicas, ela não se amolda à
categoria de atos de genocídio enumerados no art. 2º da Convencão
(para prevenção e repressão do crime de genocídio). 2768

4. Conclusões articuladas.
4.1 O patrimônio cultural integra, indiscutivelmente, o meio ambiente.
Assim, sua tutela constitui uma das formas de atuação do direito ambiental e está
compreendida na campo de proteção das disposições de direito interno (como,
por exemplo, o art. 225 da Constituição Federal) e dos instrumento normativos
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p.
43. Parágrafos 340/341. Disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13684.pdf Consulta
realizada em 25/02/2015.
2767 Application
de
la
convention
pour
la
prévention
et
la
répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007,
p. 43. Parágrafo 342. Disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13684.pdf Consulta
realizada em 25/02/2015.
2768 “A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il existe des preuves concluantes
attestant la destruction délibérée du patrimoine historique, culturel et religieux du groupe protégé
durant la période en ques- tion. La Cour prend note de la conclusion du demandeur selon laquelle
la destruction d’un tel patrimoine «a été une composante essentielle de la politique de nettoyage
ethnique» et a constitué une «volonté d’effacer toute trace de l’existence même» des Musulmans
de Bosnie. Elle estime toutefois que la destruction du patrimoine historique, culturel et religieux
ne peut pas être considérée comme une soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d’existence devant entraîner sa destruction physique. Bien qu’une telle destruction puisse être
d’une extrême gravité, en ce qu’elle vise à éliminer toute trace de la présence culturelle ou
religieuse d’un groupe, et puisse être contraire à d’autres normes juridiques, elle n’entre pas
dans la catégorie des actes de génocide énumérés à l’article II de la Convention” Application
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43. Parágrafos 344. Disponível em http://
www.icj-cij.org/docket/files/91/13684.pdf Consulta realizada em 25/02/2015.
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internacionais correlatos.
4.2 A evolução por que passou o direito internacional a partir da segunda
metade do Século XX trouxe um elemento fundamental à rediscussão da
proteção do patrimônio cultural e do próprio direito ambiental: a centralidade
da pessoa humana como sujeito de direitos na ordem internacional. Desse
modo, a jurisdição internacional não se restringe mais à análise de aspectos
ligados unicamente à soberania estatal. No caso objeto de estudo, os elementos
humanísticos vinculados ao templo situado na área objeto de litígio demonstram
claramente a relevância de aspectos culturais para a solução de controvérsias no
âmbito da jursidição internacional.
4.3 Embora a jurisprudência internacional não tenha ainda estabelecido
com clareza que a destruição de bens culturais constitua, per si, a prática de
genocídio, a sua aniquilação pode constituir importante
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55. PARQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR:
REFLEXÕES ACERCA DA JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL NA
URBE
RAFAELA CAMPOS DE OLIVEIRA
Universidade Federal da Bahia
JULIANA CAMPOS DE OLIVEIRA
Universidade Federal da Bahia
BERNARDETE CAMPOS OLIVEIRA
Bióloga, Mestre em Saúde Coletiva

INTRODUÇÃO
Nos dias atuais os debates acerca da relação homem-natureza têm
invadido os diversos campos de estudo e têm adquirido múltiplas nuances e
especificidades.
No que se refere ao aspecto do desenvolvimento urbanístico das cidades
contemporâneas, pode-se observar o crescimento não-planejado das cidades,
em especial das metrópoles e cidades de médio porte, que têm se desenvolvido
desenfreadamente e, portanto, de forma desordenada.
Este desenvolvimento, por óbvio, tem comportado aspectos positivos
e negativos. Atendo-se à questão do meio ambiente natural presente nesses
centros urbanos, vê-se que a natureza ora é degradada, ora é hostilizada, ora
organizada, planejada, adaptada, ou seja, urbanizada.
A urbanização de áreas naturais, ou áreas verdes, ocorre de várias
formas, sejam artificiais, através da construção de praças, por exemplo, sejam
através da melhoria da infra-estrutura circundante a lagos, a trechos de matas,
que se transformam em parques, tornando-se opção de lazer para os cidadãos,
que deles usufruem.
Especificamente aos parques públicos do município de Salvador,
pretende-se voltar a presente discussão, considerando-se que sua presença nos
bairros representa fator agregador de bem-estar ambiental, opção de lazer, que
contribui para a qualidade de vida dos cidadãos que deles podem usufruir.
Adicione-se, a localização dos parques públicos, nesta cidade,
aparentemente tem privilegiado bairros nobres, em detrimento dos bairros
periféricos, ou melhor, menos abastados.
Nesse diapasão, questionamentos acerca das garantias à dignidade da
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pessoa humana, bem como ao direito à sadia qualidade de vida, ao direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, têm emergido, em meio a um quadro
urbano que evidencia uma realidade de desigualdades, privilégios e segregações
que parecem infindáveis e insolúveis.
Este artigo pretende discutir questões relativas aos parques públicos
urbanos no cotidiano do município de Salvador, Bahia, tendo como fundamentação
base a Constituição Federal Brasileira, o Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01),
o Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (Lei nº
7.400/08), além de fontes bibliográficas secundárias.
1. A CIDADE E O DIREITO DETODOS AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO PARA A SADIA QUALIDADE DE VIDA
Conforme preceitua o artigo 225, constante na Constituição Federal
Brasileira de 1988, “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”.
De acordo com Machado2769 cada ser humano só fruirá plenamente de um
estado de bem-estar e de equidade se lhe for assegurado o direito fundamental
de viver num meio ambiente ecologicamente equilibrado.
O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se,
sob o ponto de vista de Milaré2770, como extensão do direito à vida, quer sob o
enfoque da própria existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto
ao aspecto da dignidade dessa existência, a qualidade de vida, que faz com que
valha a pena viver.
Entretanto, atendo-se ao cotidiano observado nas médias e grandes
cidades brasileiras, constata-se que, em sua grande maioria, estão passando
por um período de acentuada urbanização, fato este que, embora por um lado
represente progresso material, por outra vertente, abarca degradação da natureza,
o que reflete negativamente na qualidade de vida de seus moradores2771. Moro
salienta que
a constante urbanização nos permite assistir, em nossos grandes
centros urbanos, a problemas cruciais do desenvolvimento
nada harmonioso entre a cidade e a natureza. Assim, podemos
observar a substituição de valores naturais por ruídos, concreto,
máquinas, edificações, poluição, o que ocasiona entre a obra do
2769 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. Ed. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 59.
2770 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 4. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005,
p. 158-159.
2771 LOBODA, Carlos Roberto; ANGELIS, Bruno Luiz Domingos De. Áreas verdes públicas
urbanas: conceito, usos e funções. Ambiência. Guarapuava: Unicentro, n. 1, p. 125-139,
2005, p. 130.
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homem e a natureza crises ambientais cujos reflexos negativos
contribuem para degeneração do meio ambiente urbano,
proporcionando condições nada ideais para a sobrevivência
humana2772.

O Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257, de 10 de junho de 2001) emerge,
nesse contexto, como documento que fornece um instrumental a ser utilizado
na ordenação dos espaços urbanos, com observância da proteção ambiental, e a
busca de solução para problemas sociais graves como moradia, o saneamento,
que o caos urbano faz incidir, de modo contundente, sobre as camadas carentes
da população2773.
Machado2774 considera que não basta viver ou conservar a vida, é justo
buscar e conseguir a qualidade de vida. Sant’Anna2775 coaduna com tal raciocínio
reforçando que as condições de sobrevivência devem ter qualidade e serem
sadias. Machado afirma, ainda, que
a saúde dos seres humanos não existe somente numa
contraposição a não ter doenças diagnosticadas no presente.
Leva-se em conta o estado dos elementos da Natureza – águas,
solo, ar, flora, fauna e paisagem – para se aquilatar se esses
elementos estão em estado de sanidade e de seu uso advenham
saúde ou doenças e incômodos para os seres humanos2776.

Todavia, a falta de planejamento, que considere os elementos naturais,
é uma realidade agravante. Além do empobrecimento da paisagem urbana, são
inúmeros e de diferentes amplitudes os problemas que podem ocorrer, em virtude
da interdependência dos múltiplos subsistemas que coexistem numa cidade. De
acordo com Sant’Anna2777, para que haja uma oferta de sadia qualidade de vida
para a população é necessária a estruturação e realização de uma política urbana,
condizente com os valores relativos à habitação, saneamento, meio ambiente,
transporte, lazer, acesso e posse da terra.
A boa aparência das cidades surte, por exemplo, efeitos psicológicos
importantes sobre a população, equilibrando, pela visão agradável e sugestiva
de conjuntos e de elementos harmoniosos, a carga neurótica que a vida citadina
despeja sobre as pessoas que nelas hão de viver, conviver e sobreviver2778.

2772
MORO, Dalton Áureo. As áreas verdes e seu papel na ecologia urbana e no clima urbano.
Revista UNIMAR. Bauru: Unimar, n. 2, p. 15 - 20, 1976, p. 15.
2773
SILVA, José Afonso da.Direito Urbanístico Brasileiro. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010,
p. 67.
2774
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental..., cit., p. 61.
2775
SANT’ANNA, Mariana Senna. Planejamento Urbano e Qualidade de Vida – da Constituição
Federal ao Plano Diretor. in: Adilson Abreu Dallari; Daniela Campos Lobório Di Sarno (coord.).
Direito Urbanístico e Ambiental. Belo Horizonte: Fórum, p. 117 – 136, 2011, p. 123.
2776
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental..., cit., p. 61.
2777
SANT’ANNA, Mariana Senna. Planejamento Urbano e Qualidade..., cit., P. 126
2778
SILVA, José Afonso da.Direito Urbanístico..., cit., p. 301.
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O cotidiano das cidades, de acordo com Henrique2779, possibilita que a
natureza seja vista como fonte de recuperação das energias. Por esta razão, como
forma de tentar suprir a árida realidade das cidades, defende-se a existência de
áreas verdes urbanizadas, para garantia do bem-estar ambiental a todos.
Segundo Henrique, a natureza que, num primeiro momento, apresentavase como elemento estético, atualmente forma, junto à sociedade, um todo
indissociável e difícil de ser separado2780.
A natureza se insere na cidade através dos jardins e praças,
lugares para reis e nobres, para a aristocracia e burguesia.
Só recentemente a população urbana se encontrará com a
natureza na cidade através dos jardins e parques públicos,
mas ainda pouco acessíveis para todos. A disposição
destes jardins e parques públicos no espaço intra-urbano
atende as lógicas da especulação imobiliária e da renda.
Mesmo cidades brasileiras com áreas verdes consideráveis
apresentam uma concentração destas áreas nos bairros
nobres. Na maioria dos bairros da periferia social e de
ocupação popular, altamente adensados, são inexistentes
áreas públicas, verdes e de lazer2781.
Para José Afonso da Silva2782 as áreas verdes atuam como exigência
higiênica, de equilíbrio do meio ambiente urbano e de locais de lazer. Complementa,
afirmando que as áreas verdes
quando bem distribuídas no traçado urbano, oferecem colorido
e plasticidade ao meio urbano. A arborização das vias públicas,
além da atenuação de ruídos, da fixação e retenção do pó, da
reoxigenação do ar (como as áreas verdes), de oferecer frescura
e projetar sombras, embeleza-as. Como em tudo o mais que diz
com o urbanismo, também aqui não se há de cair no esteticismo
gratuito, vazio,(...) Sem suprimir o que possa ter de pitoresco,
a vegetação deve empregar-se como um critério realista e nãoromântico. As árvores, os arbustos, os prados e as flores devem
ser empregados com um critério racional, destinado a preencher
função social assinada aos espaços verdes, dentro da qual, e sem
sair-se dela, terão cabimento os diversos critérios decorativos e
de ornamento2783.

2. O CASO DE SALVADOR: PLANO DIRETOR E PARQUES PÚBLICOS
Pode-se dizer que para a transformação de uma realidade urbana
insatisfatória, faz-se necessário que o Estado seja munido de instrumentos que o
2779
2780
2781
2782
2783

HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza na Cidade. Salvador: Edufba, 2009, p. 118.
IDEM, IBIDEM.
IDEM, IBIDEM
SILVA, José Afonso da.Direito Urbanístico..., cit., p. 306.
IDEM, IBIDEM.

1032

1033

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

permitam atuar nesta transformação de forma eficiente. Um destes instrumentos
é o planejamento2784.
O planejamento, em geral, é um processo técnico instrumentado
para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente
estabelecidos2785.
O processo do planejamento urbanístico adquire sentido jurídico
quando se traduz em planos urbanísticos. A função urbanística, em sua atuação
mais concreta e eficaz, é exercida num nível municipal através dos planos de
desenvolvimento urbano, ou planos diretores2786. O Plano Diretor de Salvador
(Lei nº 7.400/08), sancionado pela Prefeitura em 20 de fevereiro de 2008, dispõe
de 350 artigos, que tratam do zoneamento da cidade e das especificações
econômico-sociais de cada área.
De acordo com o artigo 182 da Constituição Federal Brasileira de 1988,
o plano diretor assume a função de instrumento básico da política urbana do
Município, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar da comunidade local.
A função social de uma determinada cidade compreende o oferecimento
efetivo e de boas condições de moradia, transporte, recreação e condições
satisfatórias de trabalho aos seus moradores, para que o bem-estar seja alcançado
por todos2787.
Considerando-se as necessidades básicas do homem, existem funções
essenciais que toda cidade deve atender para bem servir aos seus cidadãos. São
elas: habitar, trabalhar recrear e circular2788.
Restringindo-se à função recreativa, tem-se que, o parque público, como
modelo de planejamento urbano, espalhou-se por todas as grandes metrópoles
mundiais. Considera-se, no entanto, que apesar das similaridades formais e
funcionais evidentes nesses espaços de lazer, existem diferenças fundamentais
nas práticas espaciais dos seus usuários.
No que se refere ao município de Salvador, a distribuição, mas, sobretudo,
a freqüentação dos parques e jardins públicos, podem revelar as nuances da
organização sócio-espacial da metrópole2789.
As particularidades dos espaços públicos recreativos, em Salvador,
residem na leitura que se pode fazer deles em termos de visibilidade. Agentes
públicos e privados vêm conduzindo, depois dos anos de 1990, uma política
urbana que consiste na encenação desses espaços, que passam a desempenhar
2784
SANT’ANNA, Mariana Senna. Planejamento Urbano e Qualidade..., cit., P. 123.
2785
SILVA, José Afonso da.Direito Urbanístico..., cit.,p. 87
2786
IDEM, p. 92.
2787
SANT’ANNA, Mariana Senna. Planejamento Urbano e Qualidade..., cit., P. 126.
2788
IDEM, p. 125.
2789
SERPA, Angelo. O espaço público na cidade contemporânea. São Paulo: Contexto, 2011,
p. 88-90.
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um papel de “vitrine” no contexto urbano. Nesses espaços, a natureza tem sido
encenada e consumida2790.
De acordo com Serpa, os parques públicos mais centrais são mais visíveis
na paisagem urbana, enquanto que os mais distantes dos bairros mais prósperos
não são objeto de qualquer tipo de intervenção. Ressalta o autor que
enquanto alguns parques são extremamente pobres em cobertura
vegetal, não possuindo também nada de excepcional em termos
de qualidade estética, e representam um papel significativo
na cena urbana, outros, preciosos em termos ecológicos, não
recebem qualquer tipo de projeto ou intervenção2791.

Esta situação é vivenciada em Salvador, por carência de uma gestão
municipal democrática. Petrucci2792 esclarece que os objetivos fundamentais
de uma política urbana, consistente em ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, são
atingidos quando se realiza gestão municipal democrática.
No entanto, de acordo com Heliodório Sampaio2793, a legislação
urbanística local além de ambígua, vem sendo alterada de forma a beneficiar as
alianças entre interesses políticos e o mercado imobiliário. Acrescenta, ainda,
o autor, que as atividades burladoras dos Planos Diretores, a corrupção no uso
do solo, que representa desacordo com os preceitos democráticos de gestão,
têm desacreditado as normas instituídas e os órgãos responsáveis pelo controle
urbanístico das cidades.
Assim, para muitos, é um mito a ideia de que os Planos Diretores
sejam instrumentos fundamentais para guiar o desenvolvimento
da cidade. (...) No longo prazo, dissolvem-se os ‘pactos territoriais’
diluídos numa vontade política que se concentra nestes pontos
cruciais do planejamento urbano e do urbanismo apenas nos
períodos eleitorais2794.

3. SEGREGAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL EM SALVADOR
A princípio, é importante salientar que a grande maioria da população
brasileira tem sido privada de boa qualidade de habitação, trabalho, transporte e
lazer. O bem-estar de todos e a sadia qualidade de vida previstos na Constituição
Federal de 1988, até então, frequentemente, têm-se mostrado como letras

2790 IDEM, p. 90.
2791 IDEM, p. 92
2792 PETRUCCI, Jivago. Gestão Democrática da Cidade – delineamento constitucional e
legal. in: Adilson Abreu Dallari; Daniela Campos Lobório Di Sarno (coord.). Direito Urbanístico e
Ambiental. Belo Horizonte: Fórum, p. 151 - 175, 2011, p. 162.
2793 SAMPAIO, Antônio Heliodório Lima. 10 necessárias falas: cidade, arquitetura e urbanismo.
Salvador: Edufba, 2010, p. 105-109
2794 IDEM, p. 114.
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estáticas sobre um papel2795.
Adicione-se, as ofertas de lazer relacionadas a um ambiente natural e
saudável têm sido insuficientes, ou quase inexistentes em algumas áreas. Os
valores sociais distorcidos têm feito que os shoppings sejam considerados
espaços de lazer. No entanto, nestes locais, é bem verdade, para se divertir, é
preciso consumir. Parques, praças e áreas livres, onde o desfrute de uma vida
saudável não seja relacionado ao status social, têm se tornado exíguos, nas
grandes cidades brasileiras2796.
Sangodeyi-Dabrowski2797 afirma que alguns ideólogos brasileiros
consideram que o Brasil caracteriza-se como uma “democracia racial”. Nesse
contexto, pode-se dizer que Salvador tem obedecido a esta tendência,
configurando-se como uma cidade dual. Nela, o espaço se divide em dois: há um
circuito superior, moderno, onde as classes média e superior são predominantes,
e um circuito inferior, quase que exclusivamente destinado aos pobres,
desprezados e abandonados pelos poderes públicos, sofrendo ostensiva falta de
serviços básicos. Ainda que as classes sociais estejam espacialmente próximas,
é como se constituíssem dois mundos superpostos que nunca se encontram,
embora se observem mutuamente.
Angela Gordilho2798 atenta para a intensificação e o surgimento de
formas de segregação das classes sociais no espaço da cidade, configurando,
na atualidade, além de uma marcante separação entre pobres e ricos, uma
forte exclusão dos direitos urbanísticos – “cidades” distintas para “cidadãos”
diferenciados.
Neste sentido, Salvador como outras metrópoles do Brasil e do mundo
vem conduzindo políticas de requalificação urbana, seletivas e segregacionistas,
que reforçam e tornam visíveis as desigualdades sócio-espaciais sobre o tecido
urbano-metropolitano2799.
Depois da segunda metade dos anos de 1990, a cidade de Salvador
empreendeu uma política sistemática de criação e reabilitação de parques e
jardins públicos. Entretanto esses programas não têm atendido, via de regra,
às áreas periféricas e de urbanização popular da cidade, onde o abandono de

2795 SANT’ANNA, Mariana Senna. Planejamento Urbano e Qualidade..., cit., p. 128.
2796 IDEM, IBIDEM
2797 SANGODEYI-DABROWSKI, Delphine. As raízes ideológicas da segregação no Brasil: o
exemplo de Salvador. in: Milton Esteves Junior; Urpi Montoya Uriarte (orgs.). Panoramas Urbanos:
reflexões sobres a cidade. Salvador: Edufba, p. 165 – 184, 2003, p. 165-166.
2798 GORDILHO-SOUZA, Angela. Limites do habitar: segregação e exclusão na configuração
urbana contemporânea de Salvador e perspectivas no final do século XX. 2. ed. Salvador: Edufba,
2008, p. 264.
2799 SERPA, Angelo. Os espaços públicos da Salvador contemporânea. in: Inaiá Maria Moreira
de Carvalho; Gilberto Corso Pereira (orgs.). Como anda Salvador e sua região metropolitana.
Salvador: Edufba, p. 173 – 188, 2008, p. 173.
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parques e praças é notório2800. Henrique2801 afirma que “nos bairros dos excluídos
observa-se a natureza relegada ‘ao mato’ ou ‘as enchentes’ e, em muitos lugares,
a total falta de qualquer natureza”.
Serpa esclarece que
embora o Programa de Recuperação das Áreas Degradadas
de Salvador e dos Parques Metropolitanos seja uma tentativa
de repensar as cidade em termos urbanísticos, o que vem
sendo priorizado pela Conder é a vocação turística da capital
baiana, com a valorização de grandes parques, próximos à
orla marítima (a exemplo do parque do Abaeté, Costa Azul e
Jardim dos Namorados). O programa não atende, porém, áreas
periféricas da cidade, onde o abandono das praças e parques
é notório, a exemplo do Parque de São Bartolomeu, localizado
no Subúrbio Ferroviário de Salvador, que, apesar de constituir-se
numa importante reserva de mata atlântica e espaço sagrado
para os praticantes do candomblé, encontra-se totalmente
abandonado2802.

Diante de tal realidade, pequena parcela da população se beneficia da
reabilitação de parques e jardins públicos nesta cidade. Serpa2803 acrescenta que
“a população de baixa renda não dispõe de carro particular nem de transporte
coletivo eficiente. Assim, os novos equipamentos – em geral distantes dos
bairros periféricos – vêm segregar ainda mais os mais humildes”.
O modo de produção capitalista, como o da propriedade privada tem feito
da natureza estratégia de marketing. A natureza torna-se objeto de consumo,
mercadoria que, pela escassez, transfigura-se em mercadoria de luxo, produzida
e consumida através de uma idéia utilitarista. Nos usos humanos da natureza,
esta deixa de ser reconhecida como algo em si mesma2804.
Henrique2805 afirma que a disposição dos jardins e parques públicos no
espaço intra-urbano atende as lógicas da especulação imobiliária e da renda.
Para o autor,
a natureza na cidade é uma necessidade que infelizmente foi
engolida e propagada pelas possibilidades de consumo da
moradia. As necessidades estão sendo criadas de acordo com
a renda do comprador dos imóveis. Assim, a natureza na cidade
torna-se uma mercadoria para poucos consumidores, escolhida
em função do aumento do valor de troca dos empreendedores
2800 IDEM, IBDEM
2801 HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza..., cit., p. 109.
2802 SERPA, Angelo. Apropriação social versus requalificação dos parques e praças na capital
baiana. in: Milton Esteves Junior; Urpi Montoya Uriarte (orgs.). Panoramas Urbanos: reflexões
sobres a cidade. Salvador: Edufba, p. 121 - 139, 2003, p. 125.
2803 SERPA, Angelo. O espaço público na cidade..., cit., p. 51.
2804 HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza..., cit., p. 103-106.
2805 IDEM, p. 118.
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imobiliários. Para os agentes do mercado imobiliário, a natureza
na cidade não é uma necessidade coletiva, e a exclusão é
exercida a serviço da acumulação2806.

Serpa admite que
na Salvador contemporânea, como em outras metrópoles do
mundo ocidental, os espaços públicos urbanos são meios de
controle social, sobretudo das novas classes médias, destino
final das políticas públicas, que, em ultima instância, procuram
multiplicar o consumo e valorizar o solo urbano nos locais onde
são aplicadas2807.

A definição da natureza na cidade como uma mercadoria destinada a
atender aos anseios das classes dominantes implica a exclusão das classes
economicamente inferiores do acesso à vida com a natureza2808. Tal situação
caracteriza a segregação social e ambiental urbana, tão presente no contexto
urbano do Município de Salvador.
Angela Gordilho considera que
o exame dessa realidade, vista pelo ângulo da distribuição de
grandes equipamentos urbanos concentradores de trabalho (...),
bem como das facilidades de acesso viário, infra-estrutura e
distribuição de áreas verdes e de lazer, enfim, outros indicadores
de conforto urbano, demonstra que a exclusão urbanística se
manifesta de forma muito mais profunda. A exclusão da maioria
da população dessas vantagens coletivas dificulta a possibilidade
de sua inserção na dinâmica urbana mais ampla, ou seja, o habitar
na cidade beneficiada2809.

E acrescenta que
a cidade cresceu, neste século, para atingir um ambiente
construído fisicamente complexo, caótico, maltratado, de
desrespeito aos recursos naturais e, na questão socioespacial,
marcado por uma intensa segregação de renda, conjugada a
uma ampla exclusão dos benefícios urbanísticos – uma cidade
sem cidadania. Enfim, um quadro de difícil intervenção para sua
melhoria, que desafia novas formas de pensar e de intervir na
cidade2810.

Diante deste quadro de segregação sócio-ambiental estabelecida em
Salvador, Henrique2811 pondera que se faz necessário adotar formas materiais
de mudar o quadro classista, excludente e segregador em que se encontra a
natureza na cidade.
2806
2807
2808
2809
2810
2811

IDEM, p. 133.
SERPA, Angelo. Os espaços públicos da Salvador..., cit., p. 183.
HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza..., cit., p. 109.
GORDILHO-SOUZA, Angela. Limites do habitar: segregação..., cit., p. 263-264.
IDEM, p. 265.
HENRIQUE, Wendel. O Direito à Natureza..., cit., p. 168
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Para tanto, elabora algumas proposições que considera importantes para
se alcançar uma mudança na realidade urbana contemporânea. Entre as quais, o
entendimento de que a natureza na cidade seja para e de todos independentemente
do poder aquisitivo e a instauração da apropriação da natureza na cidade sob a
égide do conceito de valor de uso e não de valor de troca2812.
Sant’Anna2813 defende que urgem providencias em direção à transformação.
Para tanto, é necessário conscientizar a população e seus dirigentes, além de
cobrar a atuação do Poder Público de forma holística.
Deve-se pensar em uma cidade para todos, com planejamento urbano
e voltada para o bem-estar das pessoas, mesmo porque, o mundo moderno
em que se vive, após a expansão do capitalismo, é um mundo onde a cidade
se acrescenta, toma dimensões novas, torna-se mais complexa, centralizando a
vida do conjunto, ou seja, da humanidade2814.
A população majoritária no município de Salvador tem sido representada
pela classe economicamente instável e desfavorecida. Maricato2815 afirma que o
território da pobreza urbana não se refere a uma minoria excluída ou marginal,
mas em algumas cidades (como, por exemplo, Salvador) compreende a maioria
da população.
Esta parcela da sociedade urbana também merece ter seus direitos
respeitados e garantidos, dentre os quais, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, à sadia qualidade de vida, à dignidade da pessoa
humana. Souza considera que
em uma só palavra, pode-se dizer que a qualidade de vida encontrase associada ao bem-estar das pessoas e à dignidade humana
(...) a vida digna com qualidade representa, certamente, o fim
maior a ser colimado pelo direito em benefício do ser humano.
(...) Garantir a qualidade de vida é preservar a dignidade humana.
O bem maior protegido pelo direito é a vida humana. Mas o ser
humano, ser racional, é sujeito consciente das situações que
vivencia (...) Precisa, portanto, de algo mais do que sobreviver:
precisa viver com dignidade2816.

Os parques públicos existem, ou assim deveria ser, para preencher, de
certa forma, esta lacuna. Harvey2817 ressalta que “o apego a algum sentido de
relação não alienada com a natureza faz a vida suportável para o trabalhador”.
Torna-se indispensável, portanto, questionar, na prática, se este objetivo está
2812 IDEM, p. 170-171.
2813 SANT’ANNA, Mariana Senna. Planejamento Urbano..., cit., p. 128.
2814 SOUZA, Demétrius Coelho. O meio ambiente das cidades. São Paulo: Atlas, 2010, p. 205.
2815 MARICATO, Erminia. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2011,
p. 103.
2816 SOUZA, Demétrius Coelho. O meio ambiente..., cit., 2010, p. 50-51.
2817 HARVEY, David. O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente
construído nas sociedades capitalistas avançadas, Espaço & Debates: Revista de Estudos
Regionais e Urbanos. São Paulo, n. 6, p. 6-35, 1982, p. 28.
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sendo alcançado, ou melhor, se tem se buscado alcançá-lo.
Existe uma realidade urbanística excludente, no município de Salvador,
que privilegia uma minoria, responsável por ensejar segregação sócio-ambiental?
Diante do exposto, sim, existe. Assim sendo, os cidadãos não deveriam se
manifestar para impedir que esta situação se perdure? O meio acadêmico
não seria uma forma adequada de investigar e discutir aprofundadamente tal
realidade?
As discussões acadêmicas referentes à garantia de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado para todos, à sadia qualidade de vida, à dignidade
da pessoa humana e à busca por uma sociedade mais igualitária, pelo seu
compromisso com o progresso da cidadania, com o desenvolvimento urbano
justo e adequado não podem estar alheias a tais debates.
4. CONCLUSÕES
4.1 Tornar o direito à natureza nas cidades, um direito de todos, é um desafio
que se propõe aos diversos setores de estudo, sejam eles jurídicos, técnicos,
sociais, urbanísticos. Fazê-lo por intermédio de acesso e distribuição justos
dos Parques Públicos no tecido urbano das cidades contemporâneas urge ser
considerada uma alternativa viável e coerente.
4.2 Em Salvador, entretanto, os parques públicos não estão proporcionalmente
distribuídos;
4.3 Há escassez de parques nos bairros periféricos e tendência à instalação de
parques em setores nobres da cidade, trazendo conforto ambiental à pequena
parcela da população residente em áreas próximas, em detrimento da maioria
de pessoas nos bairros longínquos, desprovidas de recursos financeiros para
usufruir da natureza distante;
Diante dos quadros de degradação ambiental, tem existido tendência a lidarse com a natureza como mercadoria rara, cara e, portanto, acessível à parcela
da população detentora de alto poder aquisitivo. Este cenário, associado à
postura permissiva da gestão pública, tem favorecido atuação do mercado
imobiliário, elitizando o bem ambiental;
4.4 Evidencia-se o descaso da administração pública em cuidar, sanear, quando
existentes, os parques públicos localizados em setores com predomínio de
moradores com baixo poder aquisitivo. Este contexto de segregação sócioambiental fere o dispositivo constitucional que garante a todos o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado;
4.5 Faz-se mister reconhecer, progressivamente, que as demandas sociais e
ambientais podem e devem dialogar, convergindo para a formação de cidades
social e ambientalmente menos excludentes, onde o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado seja entendido como um direito à qualidade de
vida, sendo dever dos gestores democratizá-lo.
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56. A incompatibilidade jurídica da anistia
conferida pelo artigo 68 do Novo Código
Florestal e a responsabilidade do infrator
Rafael Antonietti Matthes
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
gisele OLIVEIRA soares
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

1. Introdução
Com o advento da Lei 12.65112, o regramento destinado ao patrimônio
florestal brasileiro incorporou princípios e regras prescritivas que, em parte,
garantiu equilíbrio entre a produção rural (desenvolvimento econômico) e a
proteção da qualidade ambiental para as presentes e futuras gerações em estrito
cumprimento ao artigo 225 da Constituição Federal de 1988.
Fala-se em parte, pois as regras do patrimônio florestal necessitam de
uma análise sistemática dentro do que se convencionou chamar de “Estado de
Direito Ambiental2818”, verificando, assim, a pertinência destas novas regras em
relação aos princípios constitucionais e à eficácia garantida pelo respeito àqueles
e declarada pelos Tribunais nacionais, por meio da jurisprudência.
Nesse sentido, uma das inovações pontuadas pela nova legislação merece
análise mais aprofundada quanto às implicações em relação ao sistema jurídico
ambiental: o artigo 68 que descreve hipótese de anistia aos proprietários rurais.
Tal análise partiu da compatibilidade do preceito descrito no artigo 68 em
relação aos princípios de Direito Ambiental descritos na Constituição Federal.
Em seguida e de modo subsidiário, se considerou a remota hipótese de
declaração de constitucionalidade do artigo pelo Supremo Tribunal Federal e,
nesse sentido, buscou-se descrever as implicações relativas à aplicação da
norma.
Como premissa teórica à análise da aplicabilidade, elaborou-se uma breve
evolução da legislação florestal brasileira, quanto ao instituto da Reserva Legal.
No plano processual, considerando a teoria das provas e a literalidade
do artigo 68, as implicações relativas à execução deste preceito e no plano
jurisprudencial, a interpretação que será conferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando suscitado sobre a aplicabilidade do artigo com as demais normas
2818

BIANCHI, Patrícia. Eficácia das normas ambientais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 80.

1040

1041

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

jurídicas vigentes.
Por fim, quantificou-se o risco para os proprietários rurais, quando se
baseiam na anistia conferida pela norma florestal, cujos padrões decorrem da
tríplice-responsabilidade pelos danos ao meio ambiente: civil, administrativa e
penal.
2. O Estado de Direito Ambiental e a incompatibilidade da redação do artigo
68 da Lei 12.651/12
Conforme indicado por Patrícia Bianchi, a eficácia das normas ambientais
introduzidas no ordenamento jurídico pressupõe a análise de um sistema formado
por princípios relacionados à proteção do meio ambiente. Trata-se de uma visão
holística, em que há mudança de paradigma das “partes para o todo” resultando
em “mudança de objetivos para relações”2819.
O artigo 225 da Constituição Federal deve ser interpretado nesse sentido, já
que sua redação consagra princípios como o do desenvolvimento sustentável, da
precaução, da prevenção, do poluidor-pagador entre outros, que são específicos
do que a autora convencionou chamar de Estado de Direito Ambiental.
Além disso, nas esferas internacionais, já se consagrou a relação entre
meio ambiente e direitos humanos, pressupondo a impossibilidade de inserção
de normas com nítido caráter de retrocesso em relação às regras já vigentes2820.
Mesmo se assim não fosse, a doutrina internacionalista aplica ao caso a chamada
teoria do ricochete2821, em que o meio ambiente ecologicamente equilibrado
relaciona-se a um direito humano, de modo reflexo.
De acordo com o artigo 68 da Lei 12.651/12, os proprietários rurais que
suprimiram vegetação nativa, respeitando à época do desmatamento, os
percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação, “são dispensados de
promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais
exigidos nesta Lei”. Nítida, portanto, a anistia conferida pelo legislador.
Contudo, nítido é também o desrespeito à evolução conferida no âmbito
científico e às conquistas da sociedade pós-moderna quanto à proteção jurídica
conferida à própria vida dos indivíduos dela integrante.
O legislador não considerou que qualquer atividade, mesmo que
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais na propriedade
degradada, poderá depender de Avaliações de Impacto ao Meio Ambiente, para
que o órgão ambiental, com base nos princípios da precaução e da prevenção,
2819 BIANCHI, Patrícia. Eficácia das normas ambientais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 88.
2820 Nesse sentido, vale destacar a redação do princípio 1 da Declaração de Estocolmo de
1972, bem como, do artigo 11, §§1º e 2º do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do artigo 24 da Carta
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
2821 Nesse sentido: GOMES, Carla Amado. Direito Ambiental: O Ambiente como Objeto e os
Objetos do Direito do Ambiente. Curitiba: Juruá, 2010, p. 209.
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expeça as competentes licenças de operação condicionadas à conservação das
áreas de Reserva Legal.
Nem ao menos considerou que aqueles que não respeitarem os percentuais
previstos nos demais dispositivos do Código Florestal poderão responder nas
esferas civil, penal e administrativa pela degradação ao meio ambiente, com
base no princípio do poluidor-pagador.
Certo que uma anistia como esta não considerou que o desenvolvimento
sustentável é baseado em um equilíbrio entre os pilares econômico e social
e a proteção ao meio ambiente, resguardando a qualidade ambiental para as
presentes e futuras gerações.
E quanto ao direito humano à sadia qualidade de vida? Como medir a
Felicidade Interna Bruta (FIB)2822, em um país que não assegura condições de
vida aos seus cidadãos?
Evidente, portanto, que a anistia conferida pela Lei 12.651/12, em seu artigo
68, é incompatível com sistema jurídico ambiental brasileiro, já que sua redação
resvala nos principais pilares conquistados pela sociedade pós-moderna2823.
3. Proposições jurídicas sobre a aplicabilidade do artigo 68 da Lei 12.651/12
3.1. Breve evolução da legislação florestal brasileira sobre o instituto da
Reserva Legal
A legislação ambiental nacional nem sempre foi expressa quanto à
necessidade de preservação de vegetação nativa no interior das propriedades
rurais.
Na época do descobrimento vigorava em Portugal as denominadas
Ordenações Afonsinas, cujo trabalho de compilação foi concluído no ano de
1446, durante o reinado de Dom Afonso IV. É possível encontrar nelas algumas
referências à preocupação com o meio ambiente, a exemplo do dispositivo que
tipificava como crime de injúria ao rei o corte de árvores frutíferas2824.
2822 Trata-se de é um indicador sistêmico desenvolvido no Butão/Himalaia. “O conceito
nasceu em 1972, elaborado pelo rei butanês Jigme Singya Wangchuck. Desde então, o reino de
Butão, com o apoio do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), começou
a colocar esse conceito em prática, e atraiu a atenção do resto do mundo com sua nova fórmula
para medir o progresso de uma comunidade ou nação. Assim, o cálculo da ‘riqueza’ deve
considerar outros aspectos além do desenvolvimento econômico, como a conservação do meio
ambiente e a qualidade da vida das pessoas”. In: http://www.felicidadeinternabruta.org.br/sobre.
html - visitado em 05/04/2015.
2823 A matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4901 com pedido de liminar, autuada em 21 de janeiro de 2013, ainda
pendente de julgamento.
2824 In:
http://drdao.jusbrasil.com.br/artigos/114762320/evolucao-da-legislacao-ambientalbrasileira - visitado em 01/04/2015.
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As Ordenações Manuelinas foram editadas em 1.521, também contendo
dispositivos de caráter ambiental, a exemplo da proibição da comercialização
das colmeias sem a preservação das abelhas ou da caça de animais como
coelhos, lebres e perdizes com instrumentos que pudessem denotar crueldade.
A tipificação do corte de árvores frutíferas passou a ser punida com o degrado
para o Brasil quando a árvore abatida tivesse valor superior a trinta cruzados.
As Ordenações Filipinas, editadas durante o período em que o Brasil passou
para o domínio espanhol, proibiam que jogassem na água qualquer material que
pudesse matar os peixes e suas criações ou que sujasse os rios e as lagoas. A
tipificação de árvores frutíferas é mantida, prevendo-se como pena o degredo
definitivo para o Brasil o corte das arvores2825.
Durante o Brasil Colônia foram editadas as primeiras ordens reais envolvendo
matéria florestal. Mais especificamente, em 1698, a Coroa Portuguesa proibiu a
criação de sesmarias em áreas que pudessem fornecer matéria-prima e somente
os governadores, devidamente assessorados, podiam autorizar a supressão
de vegetação. A preocupação principal era assegurar madeira naval à Coroa
Portuguesa 2826.
Na época, as reservas florestais foram criadas visando a manutenção de
suprimento e, portanto, revestidas de caráter econômico. Como consequência,
um sexto das propriedades, ocupadas por florestas, deveriam ser preservadas
para eventual corte necessário em atendimento às demandas de Portugal.
No ano de 1.802, por recomendação de José Bonifácio, foram baixadas as
primeiras instruções para reflorestar a costa brasileira. Em 1.808, foi criado o
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como uma área de preservação ambiental,
considerada nossa primeira unidade de conservação, destinada a preservar
espécies e estimular estudos científicos. Em 1.809, D. João VI expediu a Ordem
que prometia a liberdade aos escravos que denunciassem contrabandistas de
pau-brasil.
Já por meio de um Decreto, de 3 de agosto de 1.817, proibia-se o corte de
árvores nas áreas circundantes do rio Carioca, no Rio de Janeiro. Em 1830, o
primeiro Código Criminal tipificou como crime o corte ilegal de madeira.
O Código Civil de 1.916 possibilitou uma legislação ambiental mais completa,
no qual os recursos ambientais como a água, a fauna e a flora passaram a ser
tratados com maior especificidade sendo regidos por uma legislação diferenciada,
impossibilitando a articulação entre cada um desses elementos.
Em 1934, com o primeiro Código Florestal aprovado por meio do Decreto
nº 23.7932827, foi inserida a ideia de Reserva Legal no território nacional, por meio
2825 In:
http://drdao.jusbrasil.com.br/artigos/114762320/evolucao-da-legislacao-ambientalbrasileira - visitado em 01/04/2015.
2826 DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira.
Tradução de Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 151.
2827 BRASIL. Decreto Federal nº 23.793 de 23 de janeiro de 1.934. Código Florestal. Disponível
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da proibição de derrubada de vegetação nativa equivalente a quarta parte da
vegetação o existente no imóvel.
A Lei nº. 4771/19652828 definiu os conceitos de Reserva Legal (RL) e Áreas
de Preservação Permanente (APPs), com o objetivo de preservar os diferentes
biomas. Assim, a “quarta parte” dos imóveis rurais se transformou na área de
Reserva Legal.
Na Amazônia, no código de 1965, metade (50%) de todos os imóveis rurais
deveria ser reservada para estes fins. No restante do país o percentual era de
20%. Nesta versão da lei, as Áreas de Preservação Permanente são mais bem
definidas com distâncias mínimas e orientação sobre qual parte das terras deveria
ser protegida.
O Código Florestal de 1965 e as posteriores alterações estabeleceram,
entre outros pontos, as limitações ao direito de propriedade no que se refere
ao uso e exploração do solo, das florestas e demais formas de vegetação. Em
1986, a Lei 7.511/19862829 modificou o regime da reserva florestal que permitia
o desmatamento de 100% da mata nativa, desde que substituída por plantio de
espécies, inclusive exóticas. A partir de então o desmatamento das áreas nativas
não foi mais permitido. Os limites das APPs foram expandidos, dos originais 5
metros para 30 metros (contados da margem dos rios) e, para rios com 200
metros de largura ou maiores, o limite passou a ser equivalente à largura do rio.
Três anos mais tarde, a Lei Federal nº 7.803/19892830 determinou que a
reposição das florestas nas reservas legais fosse feita prioritariamente com
espécies nativas. O limite das Áreas de Preservação Permanente nas margens
dos rios voltou a ser alterado, com a criação de áreas protegidas ao redor de
nascentes, bordas de chapadas ou em áreas em altitude superior a 1.800 metros.
Em 2001, a Medida Provisória nº 2166-672831, estabeleceu novos quantitativos
para a Reserva Legal no Brasil, determinando a instituição de uma área a título
reserva legal em parte do solo de um imóvel rural, sendo que o percentual
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d23793.htm, acesso em 25/02/2015.
2828 BRASIL. Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1.965. Institui o novo Código
Florestal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771impressao.htm, acesso
em 25/02/2015.
2829 BRASIL. Lei Federal nº 7.511 de 7 de julho de 1.986. Altera dispositivos da Lei nº 4771,
de 15 de setembro de 1.965. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7511.htm,
acesso em 25/02/2015.
2830 BRASIL. Lei Federal nº 7.803 de 18 de julho de 1.989. Altera a redação da Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e revoga as Leis nºs 6.535, de 15 de junho de 1978, e 7.511, de 7
de julho de 1986. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7803.htm , acesso em
25/02/2015.
2831 BRASIL. Medida Provisória nº 2.166-67 de 24 de agosto de 2001. Altera os arts. 1o, 4o,
14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o
Código Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2166-67.htm , acesso em 25/02/2015.
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aplicado era de 80 %, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal, 35% na propriedade rural localizada em área de cerrado
localizada na Amazônia Legal e 20% para as propriedades localizadas em áreas
de florestas ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões
do País ou localizada em campos gerais em qualquer região do País.
Foram 67 Medidas Provisórias que modificaram o Código Florestal de 1965,
até a aprovação do atual Código Florestal, fato que ocorreu em 25 de maio de
2012.
Atualmente, a Lei Federal nº 12.651/20122832, estabelece no Artigo 12,
excetuando os casos previstos no Artigo 68 da mesma Lei, que: a) para as
propriedades localizadas na área da Amazônia Legal deverá ser destinado para
a Reserva Legal: i) 80% do imóvel localizado em área de florestas; ii) 35% do
imóvel localizado em área de cerrado; iii) 20% do imóvel localizado em área de
campos gerais; b) Para os imóveis localizados nas demais regiões do País será
exigida a cobertura de vegetação nativa de 20% a título de Reserva Legal.
3.2. Dos planos processual e jurisprudencial de aplicabilidade da norma
O artigo 68 consubstancia-se em verdadeira exceção à regra geral que veda
toda e qualquer forma de desmatamento ou de supressão de espécies nativas,
mormente a norma prevista no artigo 12 do Novo Código Florestal, que impõe a
todo imóvel rural o estabelecimento de uma área com cobertura de vegetação
a título de Reserva Legal, sem prejuízo das Áreas de Preservação Permanente,
observados percentuais mínimos em relação à área total do imóvel.
À primeira vista, o artigo 68 contempla uma autorização para a supressão
de vegetação nativa, sob a condição de ter sido mantido o percentual de Reserva
Legal fixado para o respectivo bioma naquela mesma propriedade desmatada.
Em outras palavras, numa leitura simplista e isolada do comando legal estampado
no artigo 68, uma vez desmatada certa área do imóvel rural, a mesma não precisa
ser recomposta, regenerada ou compensada, sem, no entanto, a fixação de
percentuais ou critérios de referência para a área desmatada.
Da intepretação gramatical do caput do artigo 68 conclui-se que são sujeitos
ativos da norma, apenas, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que
realizaram a supressão de vegetação nativa. Ou seja, só podem se socorrer da
suposta “anistia ao desmatamento” prevista neste artigo de lei os proprietários
ou possuidores que realizaram diretamente o desmatamento. Aqueles que
adquiriram áreas já desmatadas não fazem jus a essa benesse.

2832
BRASIL. Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2.012. Dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12651.htm , acesso em 25/02/2015.
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Essa conclusão encontra respaldo na interpretação sistemática do
Novo Código Florestal com a recente Lei Estadual Paulista nº 15.684/15, que
regulamentou o PRA – Programa de Regularização Ambiental. Isso porque, a Lei
Paulista trouxe um rol taxativo em seu artigo 27, prevendo as hipóteses para a
dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas desmatadas,
partindo da legislação de 1934.2833
Essa restrição temporal, que retroage à década de 30, deixa clara a intenção
do legislador de limitar a anistia conferida aos proprietários ainda vivos, pois é
sabido que a legislação brasileira, desde os tempos das Ordenações do Reino2834,
proibia o desmatamento, definindo algumas condutas de corte de árvores como
crime punido com a pena de degredo.
Numa interpretação teleológica das normas acima destacadas, atreladas
às posições doutrinárias e jurisprudenciais recentes sobre a natureza “propter
rem”2835 da obrigação de reparar os danos ambientais também pelo adquirente
de boa-fé das áreas com passivo ambiental, o novo proprietário deve reparar
integralmente os danos ambientais existentes na área adquirida.
Essa conclusão decorre da extensão e alcance do princípio do poluidorpagador, que rege o Direito Ambiental Brasileiro, da responsabilidade objetiva
e solidária ambiental, e da função sócio-ambiental da propriedade, corolários da
teoria do risco integral.
Justamente por se tratar de uma exceção à regra geral, o comando normativo
do artigo 68 deve ser interpretado restritivamente, sob pena de violação ao
princípio da isonomia (igualdade), garantia fundamental insculpida no artigo 5º,

2833
Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum.
2834
“Na época do descobrimento vigoravam em Portugal as Ordenações Afonsinas, cujo
trabalho de compilação foi concluído no ano de 1446, durante o reinado de Dom Afonso IV. É
possível encontrar nas Ordenações Afonsinas algumas referências à preocupação com o meio
ambiente, a exemplo do dispositivo que tipificava como crime de injúria ao Rei o corte de árvores
frutíferas. As Ordenações Manuelinas foram editadas em 1521, também contendo dispositivos
de caráter ambiental, a exemplo da proibição da comercialização das colmeias sem a preservação
das abelhas ou da caça de animais como coelhos, lebres e perdizes com instrumentos que
pudessem denotar crueldade. A tipificação do corte de árvores frutíferas passou a ser punida
com o degredo para o Brasil quando a árvore abatida tivesse valor superior a trinta cruzados.
As Ordenações Filipinas, editadas durante o período em que o Brasil passou para o domínio
espanhol, proibiam que fossem jogados na água quaisquer materiais que pudessem matar os
peixes e suas criações ou que sujassem os rios e as lagoas. A tipificação de árvores frutíferas foi
mantida, prevendo-se como pena o degredo definitivo para o Brasil. O primeiro Código Criminal
de 1830 tipificou como crime o corte ilegal de madeira e a Lei nº 601/1850 discriminou a ocupação
do solo no que diz respeito a ilícitos como desmatamentos e incêndios criminosos.” In: http://
www.ambito-juridico.com.br/revista_artigos_leitura&artigo_id=3845 – visitado em 03/04/2015.
2835
“Propter Rem” significa “por causa da coisa”. Obrigação proter rem é uma obrigação
real, que decorre da relação entre o devedor e a coisa.
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caput, e demais incisos da Constituição Federal. 2836
Nesse passo, o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece que
os princípios trazem em seu bojo um mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes
normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do
sistema normativo sobre o qual espraia seus efeitos2837.
Os princípios são, portanto, instrumentos necessários para confirmar
a integralidade dos sistemas jurídicos. Nesse diapasão, sempre que a lei for
omissa, ou se houver aparente antinomia, os princípios poderão ser aplicados
diretamente, por força do disposto no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro2838.
Assim, consoante entendimento externado pelo ilustre Professor Bandeira
de Mello2839, as Leis devem ser instrumentos reguladores da vida social, como
forma de dispensar tratamento imparcial a todos os cidadãos. Este é o conteúdo
político-ideológico assimilado pelo princípio constitucional da isonomia. No
cumprimento da lei, todos os envolvidos têm de receber tratamento uniforme,
vedada qualquer prescrição legal que determine a dispensa de tratamentos
distintos a situações equivalentes.
O fator tempo é considerado, muitas vezes, como orientação em questões
de discriminação, sem proteção jurídica satisfatória, por desrespeitar as limitações
da isonomia. Quando a lei licitamente admite os indivíduos e situações a partir
de uma data, ou menciona as pessoas que tenham exercido uma ou outra
atividade durante certo lapso temporal, não está levando o tempo como critério
qualificador ou como elemento discriminatório. O tempo é um fator condicionante
incontestável de todos os seres humanos em quaisquer situações.
O consagrado jurista conclui que, tudo o que é necessário e incontestavelmente
igual para todos não pode ser tomado como fator de discriminação, sob pena
de se revelar contrário ao princípio da isonomia. De outra sorte, tudo o que já
é desigual por natureza pode ser discriminado, na medida dessa desigualdade,
com o fito de atingir a equiparação.
Logo, a lei não pode considerar o tempo como fator de discriminação entre
2836 Igualdade racial (art. 4º, VIII); igualdade entre os sexos (art. 5º, I); igualdade de credo
religioso (art. 5º, VIII); igualdade jurisdicional (art. 5º, XXXVII); igualdade perante discriminação
de idade (art. 7º, XXX); igualdade trabalhista (art. 7º, XXXII); igualdade política (art. 14); igualdade
tributária (art. 150, II), a qual pode-se acrescentar a igualdade sem distinção de orientação sexual
(art. 3º, IV c/c art. 5º caput)
2837 BANDEIRA de MELLO, Celso Antônio. Elementos de direito administrativo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1986. p. 230.
2838 MILARÉ Edis, LEME MACHADO, Paulo Affonso. Novo Código Florestal _ 2 ed.rev., atual
e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 39.
2839 De acordo com o Professor Bandeira de Mello, o princípio da igualdade significa que
‘todos são iguais perante a lei’, sendo certo que essa isonomia exige tratamento igual aos iguais,
e desigual aos desiguais, na medida das suas desigualdades.
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pessoas, com a finalidade de lhes dar tratamentos diferentes, sem estar em
desacordo com o princípio da igualdade. O que pode ser adotado como elemento
discriminador é um fato ou um acontecimento, transcorrido em certo tempo por
ele marcado2840.
Contudo, o conceito de igualdade não se restringe a conferir um direito
humano, ele constitui um dos fatores básicos para a concretização mesma do
direito e, consequentemente, de justiça.
Logo, o princípio da igualdade, estampado no artigo 5º, caput, da Constituição
Federal2841, veda qualquer forma de interpretação extensiva do artigo 68, seja
para a ampliação da legitimidade ativa da alegada “anistia ao desmatamento”,
seja para a análise das provas da ocorrência dessa supressão vegetal.
E o §1º do artigo 68 exige que os proprietários ou possuidores dos
imóveis rurais desmatados comprovem as situações consolidadas por meio de
documentos, tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região,
registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e
documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de
prova em direito admitidos.
As provas da realização da supressão da mata nativa hão de ser específicas
para cada propriedade, para cada área desmatada, o que, na prática, não se mostra
viável, seja pela pouca ou nenhuma documentação de tais ocorrências naquela
época, seja pela ciência histórica de que foi somente com a mecanização da
agricultura, iniciada nas décadas de 50 e 60, que os desmatamentos se tornaram
uma realidade possível de ser concluída e implementada em larga escala.
Diante do acima exposto, a exceção do artigo 68 à regra geral do artigo 12 do
Novo Código Florestal encontra robusto obstáculo – praticamente intransponível
– no princípio da igualdade, que impõe tratamento igual a todos os proprietários
rurais, independentemente da condição (restaurada ou degradada) em que
adquiriram suas propriedades, exigindo que todos eles estabeleçam uma área
com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo das
Áreas de Preservação Permanente, observados percentuais mínimos em relação
à área total dos imóveis.
E violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma,
pois a desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo um sistema de comandos. É a mais grave
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio
atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de

2840 BANDEIRA de Mello, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade em
resenha apresentada ao Curso de Direito da Faculdade Projeção Taguatinga/DF. In: http://www.
viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=432 – visitado em 02/04/2015.
2841 De acordo com o Professor Bandeira de Mello, o princípio da igualdade significa que
‘todos são iguais perante a lei’, sendo certo que essa isonomia exige tratamento igual aos iguais,
e desigual aos desiguais, na medida das suas desigualdades.
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seus valores fundamentais2842.
Esse o comando legal que deve ser respeitado e cumprido por todos, salvo
as raríssimas exceções, admitidas, em tese, pelo artigo 68 da Lei 12.651/2012 c/c
artigo 27 da Lei Paulista nº 15.684/15, desde que comprovadas todas as exigências
legais impostas pelas normas, por meio de provas documentais fidedignas.
Superada a premissa constitucional, há de se levar em consideração as
futuras implicações jurídicas de uma possível, mesmo que remota, declaração
de constitucionalidade do dispositivo em apreço.
Conforme determina o artigo 105, III, da Constituição Federal, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) é a Corte que detém a atribuição de interpretar e balizar,
em última instância, a aplicação de lei federal em todo o território brasileiro.
Primeiramente, o STJ, desde o ano 2000, tem confirmado, em reiterados
julgados, o entendimento de que a obrigação de reparar os danos ambientais
praticados em uma propriedade rural segue o bem e não a pessoa de seu
proprietário ou possuidor. Em outras palavras, consagrou a obrigação “propter
rem” em matéria de responsabilidade civil ambiental, já “que o proprietário
responde, não por haver causado o dano, mas por ser dono de um imóvel que
sofreu danos ambientais2843”.
Neste sentido, ao interpretar a redação do artigo 68, o tribunal considerará
que a legislação aplicável deverá ser norteada pelo princípio tempus regit actum,
ou seja, aquela vigente à época em que o atual proprietário ou possuidor passou
a constar na matrícula do imóvel degradado ou em qualquer outro documento
escrito que lhe assegura a posse do bem.
Outro aspecto relevante da jurisprudência do STJ diz respeito à consagração
da teoria do risco integral em matéria de responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente. Para ilustrar o conteúdo desta teoria, destacam-se os ensinamentos
de Daniela Marques de Carvalho2844:
Segundo os seguidores da teoria do risco integral, cabe
ao poluidor, em manifestação concreta do princípio do
poluidor-pagador, assumir integralmente todo e qualquer
risco que possa advir da atividade que exerce, de sorte
que lhe competirá o dever de reparar pelo simples fato de
existir a atividade qual resultou o prejuízo ao meio ambiente,
independente de culpa.
Desse modo, em havendo risco ao meio ambiente decorrente da atividade
do poluidor, a lei aplicável é a vigente à época em que a atividade foi praticada. A
2842 BANDEIRA de MELLO, Celso Antônio. Elementos de direito administrativo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1986. p. 230.
2843 STJ, RESP 156.899/PR.
2844 CARVALHO, Daniela Marques. À procura de uma teoria de causalidade aplicável à
responsabilidade civil ambiental. Revista de Direito Ambiental – RDA. Ano 16, nº. 62, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, pp. 11-54.
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responsabilização do poluidor decorre da simples existência do risco gerado pela
atividade.
Por fim, o cenário da interpretação jurídica das normas federais em matéria
ambiental é complementado pela consagração da imprescritibilidade do pedido
de reparação dos danos ao meio ambiente2845, “por se tratar de direito inerente
à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de
não estar expresso em texto legal”.
Ao contrário da maioria das regras que regem a responsabilidade civil
no Brasil, a reparação do dano ambiental não está sujeita a nenhum prazo de
prescrição, que seja capaz de extinguir a obrigação reparatória pelo decurso do
tempo.
Na há fundamento jurídico, neste cenário, que embase o arquivamento
ou iniba a propositura de uma Ação Civil Pública em vista de um direito adquirido
pela parte no passado. A obrigação “propter rem”, a teoria do risco integral e
a imprescritibilidade do pedido de reparação serão os pilares que sustentarão
qualquer demanda encaminhada àquele tribunal.
4. O Estado de Direito Ambiental e a incompatibilidade da redação do artigo
68 da Lei 12.651/12
Conforme destacado anteriormente, a eficácia das normas ambientais
pressupõe sua compatibilidade com os demais preceitos formadores do Estado
de Direito Ambiental. Nesse sentido, enquanto a inconstitucionalidade do artigo
68 da Lei 12.651/12 não é reconhecida pela Supremo Tribunal Federal, importante
destacar, com base no princípio do poluidor-pagador, quais as obrigações,
sanções e penas a que estarão submetidos os produtores rurais que pleitearem
a regularização de suas áreas de Reserva Legal com base na anistia conferida.
Preceitua o artigo 225, §3º, da Constituição Federal, que o dano ao meio
ambiente enseja a tríplice responsabilização do poluidor em três distintas esferas:
civil, penal e administrativa. Tais esferas são distintas e isoladas.
Conforme visto no tópico 3.2., a responsabilidade civil, pela reparação e
indenização, daqueles que optarem por não conservarem as áreas de Reserva
Legal no interior de suas propriedades dentro dos parâmetros regulares da
Lei 12.651/12 será auferida de modo objetivo, solidariamente entre todos os
envolvidos, não havendo que se falar em prescrição ou em excludentes de
responsabilidade, haja vista a aplicação da teoria do risco integral.
Quanto à responsabilidade administrativa, o Decreto nº 6.514/2008
descreve, dentre os artigos 43 e 60-A, prevendo multas de até R$ 50.000,00 por
hectare, quanto destruição ou danificação de florestas em áreas de preservação
permanente, de até R$ 500,00 por hectare, quando deixa de averbar a reserva
legal na matrícula do imóvel, que poderão ser aumentadas conforme previsão
2845

STJ - RESP 1120117-AC
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contidas no artigo 60.
Já a Lei nº 9.605/98 disciplina, dentre os artigos 38 e 53, os crimes contra
a flora, que podem ensejar desde uma simples multa, até pena de 3 anos de
detenção cumulada com a multa, no caso de destruição ou danificação de floresta
considerada de preservação permanente, mesmo que em formação. Penas que
poderão ser aumentadas conforme previsão contida no artigo 53.
Há de se ressaltar, ainda, que o retrocesso ambiental vislumbrado
com a aplicação do artigo 68 da Lei 12.651/12 poderá resultar, também, em
responsabilidade da República Federativa do Brasil junto à Comissão ou Corte
Interamericana de Direitos Humanos, com base na previsão contida no artigo 11,
§§1º e 2º do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que consagrou o meio
ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano no continente
americano2846.
5. Conclusões articuladas
5.1. Ainda que vigente em território nacional, o disposto no artigo 68 da Lei
12.651/12 não é compatível com o Estado de Direito Ambiental, por se tratar de
uma anistia e resultar em notório retrocesso quanto aos princípios e garantias
consagrados pela sociedade pós-moderna.
5.2. Mesmo na remota hipótese em que a redação do referido artigo seja declarada
compatível pelo Supremo Tribunal Federal com o sistema jurídico ambiental,
sua eficácia restará prejudicada, no plano processual, pela impossibilidade de
comprovação dos requisitos deflagradores da anistia.
5.3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado pela aplicação
da teoria do risco integral em sede de responsabilidade objetiva, afastando
quaisquer alegações quanto à formação de ato jurídico perfeito e irretroatividade
de lei mais benéfica ao meio ambiente, prejudicando, no plano jurisprudencial, a
eficácia plena da uma anistia florestal.
2846 Como exemplos de precedentes relacionados à degradação ambiental e a responsabilidade
dos Estados, perante à Comissão, pode-se citar: Caso 12.053 – Comunidades indígenas maias
e seus membros x Estado de Belice – 12 de outubro de 2004 ; Caso 11.533 – Parque Natural
Metropolitano x Estado do Panamá – 22 de outubro de 2003; Caso 4.617/02 – Mercedes Julia
Huenteao Beroiza e outras x Estado do Chile – 11 de março de 2004; Caso 504/03 - Comunidad
de San Mateo de Huanchor e seus membros x Estado do Peru – 15 de outubro de 2004; Caso
555/01 – Comunidades de Alcântara x Estado do Brasil – 21 de outubro de 2006; Caso 12.354 –
Pueblo Indígena Kuna de Madungandie Emberá de Bayano e seus membros x Estado do Panamá;
Caso 4643/02 – Armando Lerco e Alain Rouland x Estado do Brasil – 19 de março de 2009; Caso
406/03 – Miguel Ignacio Fredes Gonzáles e Ana Andrea Tuczek Fries x Estado do Chile – 19 de
março de 2009. Como exemplos de precedentes relacionados ao meio ambiente perante à Corte,
merecem destaque: Caso 12.419 – Comunidade Indígena Sawhoymaxadel Pueblo Enxet-Lengua
e seus membros x Estado do Paraguai – 02 de fevereiro de 2005; Caso 12.420 – Comunidade
Indígena XakmokKásekdel Pueblo Enxet-Lengua e seus membros x Estado do Paraguai – 03 de
julho de 2009.
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5.4. O proprietário, possuidor ou titular de domínio útil, que optar em adequar sua
propriedade rural conforme a anistia conferida pelo Novo Código Florestal será
responsabilizado, conforme ordenamento jurídico ambiental, nas esferas civil,
administrativa e penal.
5.5. A República Federativa do Brasil poderá ser demandada perante a Comissão
ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos pela concessão de anistia aos
proprietários rurais, com base no Protocolo Adicional à Convenção Americana
que consagrou, de forma expressa, o meio ambiente como um direito humano
no âmbito do continente americano.
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57. CONSUMO SUSTENTÁVEL DE ÁGUA: A
RECOMENDAÇÃO DA ONU PARA UMA DIETA
VEGETARIANA
Rafael Speck de Souza
Mestrando em Direito, Estado e Sociedade, pelo Programa de Pós-graduação
em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

1. Introdução
O eixo temático do presente artigo situa-se no Direito Ambiental,
especificamente, no consumo sustentável de água, tendo como norte relatórios
ambientais divulgados pela ONU. Tais documentos recomendam mudanças
na dieta humana centrada em carnes, laticínios e derivados animais para uma
alimentação pautada predominantemente por vegetais, como forma de combater
a crise socioambiental hídrica que põe em risco nada menos do que a vida no
planeta.
Inicialmente, abordar-se-á noções gerais acerca do desenvolvimento
sustentável, fruto da compreensão da exauribilidade dos recursos naturais e
das injustiças sociais provocadas pelo modelo vigente de desenvolvimento
reducionista econômico.
Na segunda parte adentrar-se-á no conceito de crise socioambiental e
estresse hídrico. A seguir, discorrer-se-á sobre a recomendação da ONU pelo
vegetarianismo estrito e sobre os impactos da pegada hídrica animal.
Para a obtenção dos objetivos colimados utilizar-se-á o método histórico,
dedutivo e explicativo. Serão utilizados como fontes de pesquisa, eminentemente
bibliográfica, livros, artigos e periódicos, tanto no meio eletrônico como impresso.
2. Desenvolvimento Sustentável
A gênese do desenvolvimento sustentável encontra-se no conceito
de ecodesenvolvimento, originalmente adotado por Maurice Strong, então
Secretário-Geral da Conferência de Estocolmo de 1972, para sinalizar uma via
alternativa de desenvolvimento da sociedade.
Posteriormente, o tema foi desenvolvido pelo eco-sócio-economista
Ignacy Sachs, tendo como ideia-força a crítica ao reducionismo econômico, que
não leva em conta o valor de uso e nem o valor monetário dos recursos naturais
não transacionados normalmente no mercado. Sachs propõe um novo projeto
de desenvolvimento que integre as dimensões: social, econômica, ecológica,
geográfica e cultural.
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A terminologia desenvolvimento sustentável somente difundiu-se na
década de 1980. Tal expressão teve influência anglo-saxônica (sustainable
development), sendo utilizada inicialmente pela União Internacional pela
Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). Tem como princípios:
a) integrar conservação da natureza e desenvolvimento; b) satisfazer as
necessidades humanas fundamentais; c) perseguir equidade e justiça social; d)
buscar a autodeterminação social e respeitar a diversidade cultural; e) manter a
integridade ecológica2847.
Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
das Nações Unidas (presidida, à época, pela Primeira-Ministra da Noruega,
Gro Harlem Brundtland) publicou um documento que ficou conhecido como
Relatório Brundtland, em que retoma o ideário de desenvolvimento sustentável.
Esse relatório, publicado no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas, com o título
Nosso Futuro Comum (Our Common Future, do título original em inglês), definiu
desenvolvimento sustentável como “o que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades” (conceito esse, absorvido pela Constituição da República de
1988, em seu artigo 225).
Entre as medidas apresentadas pelo Relatório Brundtland, destacam-se:
a) limitação do crescimento populacional; b) garantia da alimentação a longo
prazo; c) preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; d) diminuição do
consumo de energia e desenvolvimento de novas tecnologias baseadas no uso
de fontes energéticas renováveis; e) produção industrial estabelecida à base de
tecnologias ecologicamente adaptadas; f) controle da urbanização desenfreada
e melhor adaptação da relação cidade-campo; g) satisfação das necessidades
básicas das populações mais carentes2848.
A definitiva formalização desse novo paradigma econômicodesenvolvimentista foi alvo da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (também denominada Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da
Terra). O Princípio 4 da Declaração do Rio previu: “Para alcançar o desenvolvimento
sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de
desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste”.
O conceito de desenvolvimento sustentável, portanto, visa a transcender
o simples crescimento econômico, e nasce da compreensão da exauribilidade
dos recursos naturais (crise socioambiental) e das injustiças sociais provocadas
pelo modelo vigente de desenvolvimento. Possui olhos voltados para frente,
procurando garantir a qualidade de vida humana e dos ecossistemas, para as
gerações presentes e futuras (concepção intrageracional e intergeracional).
2847 MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente
e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. 2. ed. rev. Florianópolis: Editora
da UFSC, 2004, p. 49-50.
2848 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD).
Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. 430 p.
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1.1 Crise Socioambiental e Estresse Hídrico
Em linhas gerais, entende-se por crise ambiental (ou socioambiental) a
escassez de recursos naturais e as diversas catástrofes em nível planetário,
surgidas a partir das ações degradadoras do ser humano na natureza2849.
Corroborando a visão do professor Paulo Freire Vieira, é lamentável
concluir que, transcorridas mais de quatro décadas da realização da Conferência
de Estocolmo de 1972, continua-se a lidar com a crise socioambiental como
se ela representasse apenas uma perturbação intempestiva, uma espécie de
ruído de fundo a ser tratada de forma reativa e fragmentada, sem implicar a
transgressão da lógica profunda que condiciona a organização das sociedades
contemporâneas. Apesar do efeito mobilizador exercido pela Conferência Rio-92,
as ações empreendidas até então, em nome de um desenvolvimento sustentável
e de uma gestão ambiental, têm se mostrado ambíguas, fragmentadas e pouco
capazes de fazer justiça à complexidade da problemática ambiental2850.
No tocante ao objeto do presente artigo, vê-se que um dos vértices desta
crise global diz respeito ao estresse hídrico marcado pela escassez de água
potável despontando em vários países2851. No Brasil, a problemática ganhou relevo
nos noticiários, tendo como epicentro, mais recentemente, a região Sudeste,
com reflexos no possível desabastecimento permanente, riscos de apagão e
alimentos mais caros.
No afã de se buscar alternativas para a crise da água, medidas têm sido
propostas, pelos setores público e privado, a exemplo do combate ao desperdício,
aproveitamento de água da chuva, reúso da água, despoluição dos rios, difusão
de coletores de ar que condensam água, usinas de dessalinização, entre outras
alternativas.
Todavia, forçoso reconhecer que pouco (ou quase nada) se debate acerca
de uma das medidas fulcrais para o combate à crise hídrica, apresentada em
relatórios ambientais divulgados pela Organização das Nações Unidas, nos
últimos anos.
Nesse sentido, pontue-se o relatório divulgado em 2010, pela ONU, através
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente/PNUMA (UNEP, na sigla
em inglês), intitulado Assessing the Environmental Impacts of Consumption and
Production (Avaliação dos Impactos Ambientais de Produção e Consumo)2852.
2849 MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade
de risco. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 1.
2850 LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 9.
2851 REVISTA EXAME. 10 países no mundo sob risco extremo de falta d´água. 15 de maio de
2012. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/10-paises-em-risco-extremode-secar#link>. Acesso em 2 de abril de 2015.
2852 ASSESSING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF CONSUMPTION AND
PRODUCTION, 2010. Disponível em: <http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/
PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf>. Acesso em: 2 de abril de 2015.
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Nesse relatório, a ONU verificou ser imprescindível a mudança global para
uma dieta vegetariana estrita (vegana), a qual seria vital para salvar o mundo da
fome, escassez de combustíveis, bem como dos piores impactos da mudança
climática. Estima-se que a população mundial chegue a 9.1 bilhões de pessoas
em 2050, e ficará insustentável a manutenção de hábitos alimentares incluindo
as fartas dietas de carne, laticínios e derivados de animais que são praticadas
hoje em dia. A agricultura é responsável, atualmente, pelo consumo de cerca
de 70% da água doce do mundo, 38% do uso de terra e 19% das emissões de
gases estufa, disse o relatório2853.
Em 2013, a ONU, através Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, divulgou novo relatório ambiental intitulado Our Nutrition World (Nosso
Mundo de Nutrientes)2854.
No relatório de 2013, desenvolvido por 50 especialistas de 14 países
diferentes, os cientistas advertiram para o crescimento do consumo de carne e
produtos lácteos, principalmente na Ásia e na América Latina. Tal crescimento,
segundo eles, tem sobrecarregado ainda mais nosso planeta, com demandas
enormes de água potável e espaço para criação de animais. De acordo com o
recente relatório, se quisermos preservar o meio ambiente e nossa saúde, o
mínimo que deveríamos fazer enquanto sociedade é comer metade da carne
que consumimos hoje, tendo como ideal uma alimentação livre de proteínas de
origem animal.
1.2 Pegada Hídrica e Consumo
Reflexão importante sobre o consumo consiste em se avaliar qual a
quantidade de recursos naturais e energia gastos para se fabricar os produtos
que consumimos.
Em 1992, os pesquisadores William Rees e Mathis Wackernagel
propuseram um indicador de sustentabilidade ambiental denominado ecological
footprint (pegada ecológica), para mensurar a pressão humana sobre os
ambientes do planeta. O conceito de pegada ecológica parte da ideia de que
cada ser vivo necessita de uma quantidade mínima do espaço natural produtivo
para sobreviver. Em larga escala, a pegada ecológica estabelece um cálculo
possível para determinar qual a área de terra (medida em hectare) é necessária
para sustentar o consumo e o estilo de vida humanos2855.
A partir desse conceito de pegada ecológica foram criados os conceitos
2853
BIBLIOTECA DEPOSITÁRIA DA ONU – DL253. Disponível em <https://bibliotecaonu.
wordpress.com/2010/06/17/onu-recomenda-dieta-vegana-para-combater-mudanca-climatica/>.
Acesso em: 4 de abril de 2015.
2854
OUR NUTRITION WORLD, 2013. Disponível em: <http://initrogen.org/sites/default/files/
documents/files/ONW.pdf>. Acesso em: 2 de abril de 2015.
2855
TASSARA, Eda (org.). Dicionário socioambiental: ideias, definições e conceitos. São
Paulo: Brasil Sustentável Editora, 2008, p. 145.
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de pegada hídrica e pegada de carbono. A primeira objetiva tratar do consumo
de água; e a segunda versa sobre as emissões de gases causadores de efeito
estufa.
No presente artigo, focar-se-á nos impactos da pegada hídrica.
A pegada hídrica, conceito introduzido em 2002 pelo pesquisador Arjen
Hoekstra, é um indicador que expressa o consumo de água doce (em metros
cúbicos por ano) envolvido, direta ou indiretamente, na produção dos bens e
serviços que consumimos.
A pagada de água é dividida em três cores: verde, azul e cinza. A pegada
hídrica verde é quando a água da chuva evapora ou é incorporada em um produto
durante a sua produção; a azul calcula as águas superficiais ou subterrâneas
que evaporam ou são incorporadas em produtos, ou então devolvidas ao mar ou
lançadas em outra bacia; Já a cinza mede o volume de água necessário para diluir
a poluição gerada durante o processo produtivo.
Conceito próximo ao de pegada hídrica consiste na noção de água virtual,
que se refere aos fluxos invisíveis de água embutidos nas mercadorias que
circulam. Nesse viés, pode-se dizer que o Brasil, como exportador de commodities
agropecuárias, exporta água para outros países (de modo indireto ou virtual).
O tamanho e as características da pegada de água, ou a quantidade de água
virtual utilizada na produção e consumo de produtos de origem animal variará de
acordo com as espécies de animais explorados e os sistemas de produção.
A professora Sônia T. Felipe discorre sobre a sede do leite fornecendo
alguns dados no que tange à criação de bovinos para a indústria leiteira:
O leite é um grande consumidor de água potável. [...]. A
vaca precisa ingerir até 8.500 ml de água para cada litro de
leite extraído dela. Este litro de leite extraído conterá 850
ml de água. Analogamente ao que acontece ao alimento
dado a elas, cuja conversão de proteína vegetal em animal é
baixíssima, o mesmo acontece com a água, cuja conversão
em leite é da ordem de 10 para 1, em média. As pessoas
podem não beber muita água, mas se consomem laticínios
consomem indiretamente imensa quantidade dela. Esse
desperdício de água potável estagna no “ponto cego
moral” do consumidor.
Em 2008 foram extraídos ao redor do mundo
578.450.488.000 litros de leite de vaca. Se, para cada litro
de leite extraído, foram bebidos 8,5 litros de água potável,
segundo dados da Embrapa, a produção láctea consumiu
do planeta aproximadamente 5 trilhões de litros de água.
Dividido esse volume por 365, temos um consumo de 13,7
milhões de litros de água por dia, o que daria para hidratar
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7 bilhões e meio de humanos. O leite bebe toda essa água,
sozinho.
Portanto, se há escassez de água potável para consumo
humano onde há criação de vacas para extração de leite,
tal escassez se deve à galactomania. O rebanho brasileiro,
de quase vinte e cinco milhões de vacas lactantes, por
exemplo, consome pelo menos dois bilhões de litros de
água potável por dia. Isso equivale ao consumo de um
bilhão de humanos ingerindo 2 litros diários2856.
Vale dizer que a pegada hídrica de um animal é calculada levando-se em
consideração toda a sua alimentação durante a vida e o volume de água por ele
consumido, tanto para dessedentação, quanto para outras atividades como as
de higiene. A pegada hídrica total do animal é dividida em vários subprodutos
derivados, conforme ilustram Silva et al.2857:
Tabela 1 - Pegadas hídricas médias de alguns produtos de origens animal
e agrícola
Produtos de origem animal V o l u m e Cultura
Vo l u m e
de água
de água
(L kg)
(L kg)
Couro bovino
16.600 Arroz
3.400
Carne de boi
15.500 Amendoim
3.100
Carne de carneiro
6.100 Trigo
1.300
Queijo
5.000 Milho
900
Porco
Maçã
ou
Pera
4.800
700
Leite em pó
4.600 Laranja
460
Carne de cabra
4.000 Batata
250
Galinha
3.900 Repolho
200
Ovos
3.300 Tomate
180
Leite
1.000 Alface
130
Mais um fato preocupante é trazido pela Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura, ao expor que será necessário aumentar a produção
de alimentos em 70% nos próximos 40 anos para atender à demanda no planeta,
mas atualmente, não se tem condições e nem água disponível para atingir tal
meta, pois os mesmos 15.500 litros de água utilizados para produzir apenas 1 kg

2856 FELIPE, Sônia T. Implicações éticas, ambientais e nutricionais do consumo de leite
bovino abordagem crítica, 17 de maio de 2013. Disponível em: <http://www.pensataanimal.net/
pensadores/152-sonia-t-felipe/386-implicacoes-eticas-ambientais-e-nutricionais-do-consumo-deleite-bovino-uma-abordagem-critica-devastacao-alimentar-e-ambiental>. Acesso em: 6 de abril
de 2015.
2857 REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL. Uma medida de
sustentabilidade ambiental: pegada hídrica, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S1415-43662013000100014&script=sci_arttext#tab01>. Acesso em: 4 de abril de 2015.
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de carne bovina é a mesma (e disputada) água utilizada para satisfazer a demanda
global de energia, que deverá crescer 60% em três décadas2858.
1.3 A Recomendação da ONU pelo Vegetarianismo Estrito
Como visto, a adoção de uma dieta vegetariana é atualmente uma opção
para aumentar a quantidade de água disponível para produzir mais alimentos e
reduzir os riscos de desabastecimento em um mundo que sofre com extremos
do clima. O motivo é que a dieta vegetariana consome de cinco a dez vezes
menos água que a de proteína animal – que hoje demanda um terço das terras
aráveis do mundo só para o cultivo de colheitas para alimentar os animais2859.
De acordo com o relatório ambiental da ONU de 2010, as previsões são de
que os impactos da agricultura aumentem substancialmente devido ao aumento
populacional e maior consumo de produtos de origem animal. Diferente de
combustíveis fósseis, aqui é difícil buscar alternativas, pois as pessoas têm de
comer. Uma redução significativa no impacto só seria possível se a dieta global
mudasse, livre de qualquer produto animal2860.
Para Sônia T. Felipe, não há futuro vivo cultuando-se o que mais mata,
essa dieta padrão imposta pelos interesses econômicos nos últimos 50 anos. O
planeta não evoluiu para aguentar tanto abuso. É tempo de se tomar decisões
sóbrias em prol de uma dieta abolicionista vegana. Temos responsabilidade moral
pela vida dos animais, pela vida dos pequenos humanos que mal nasceram e que
ainda nascerão, e por nossa própria vida2861.
Acerca do vegetarianismo sentido amplo e sentido estrito (veganismo),
esclarece Winckler:
Vegetarianismo é o regime alimentar segundo o qual nada
que implique sacrifício de vidas animais deve servir à
alimentação. Assim, os vegetarianos não comem carne e
seus derivados, mas podem incluir em sua alimentação leite,
laticínios e ovos. [...]. Os vegetarianos puros, ou vegans,
excluem de sua alimentação carnes, peixes, aves, laticínios
2858 AVANCINI, Alex. Estudos apontam que falta de água pode tornar o mundo vegetariano.
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIREITOS ANIMAIS - ANDA, 29 de janeiro de 2015. Disponível em:
<http://www.anda.jor.br/29/01/2015/estudos-falta-agua-tornar-mundo-vegetariano>. Acesso em:
4 de abril de 2015.
2859 REVISTA EXAME. Falta de água pode tornar o mundo vegetariano. 27 de agosto de 2012.
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/falta-de-agua-pode-tornar-o-mundovegetariano>. Acesso em: 4 de abril de 2015.
2860 PASOLINI, Logo; CHINELATTO, Giovanna. ONU recomenda dieta vegana para combater
mudança climática. AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIREITOS ANIMAIS - ANDA, 5 de junho de 2010.
Disponível em: <http://www.anda.jor.br/05/06/2010/onu-recomenda-dieta-vegana-para-combatermudanca-climatica>. Acesso em: 4 de abril de 2015.
2861 FELIPE, Sônia T. Acertos abolicionistas: a vez dos animais. São José: Ecoânima. 2014,
p. 224.
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(leite, manteiga, queijo, iogurte etc.), ovos, mel, gelatina
etc. Os vegans também evitam, sempre que possível, o
uso de couro, lã, pele e seda, e de produtos menos óbvios
de origem animal, como óleos e secreções, presentes em
sabonetes, xampus, cosméticos, detergentes, perfumes,
filmes etc.2862.
Vale citar mais um dado importante: em 5.11.2014, o Ministério da Saúde
divulgara, na 263ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sua
nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, enfatizando que a
produção de bens de origem animal é um dos maiores problemas ambientais
do Brasil e motivo de preocupação. O referido guia aponta danos desde o
desmatamento para abertura de pastos e uso intenso da água até os problemas
causados pelas monoculturas de soja e milho utilizadas para a fabricação de ração
para animais da pecuária.
Extrai-se do guia do Ministério da Saúde (p. 31-32):
A diminuição da demanda por alimentos de origem animal
reduz notavelmente as emissões de gases de efeito
estufa (responsáveis pelo aquecimento do planeta), o
desmatamento decorrente da criação de novas áreas de
pastagens e o uso intenso de água. O menor consumo de
alimentos de origem animal diminui ainda a necessidade
de sistemas intensivos de produção animal, que são
particularmente nocivos ao meio ambiente. Típica desses
sistemas é a aglomeração de animais, que, além de
estressá-los, aumenta a produção de dejetos por área e a
necessidade do uso contínuo de antibióticos, resultando
em poluição do solo e aumento do risco de contaminação
de águas subterrâneas e dos rios, lagos e açudes da região.
Sistemas intensivos de produção animal consomem
grandes quantidades de rações fabricadas com ingredientes
fornecidos por monoculturas de soja e de milho. Essas
monoculturas, por sua vez, dependem de agrotóxicos e
do uso intenso de fertilizantes químicos, condições que
acarretam riscos ao meio ambiente, seja por contaminação
das fontes de água, seja pela degradação da qualidade do
solo e aumento da resistência de pragas, seja ainda pelo
comprometimento da biodiversidade. O uso intenso de
água e o emprego de sementes geneticamente modificadas
(transgênicas), comuns às monoculturas de soja e de

2862
WINCKLER, Marly. Fundamentos do Vegetarianismo. Rio de Janeiro: Expressão e
Cultura. 2004, p. 12.
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milho, mas não restritos a elas, são igualmente motivo de
preocupações ambientais2863.
O supracitado Guia Alimentar para a População Brasileira discorre também
sobre a opção pelo vegetarianismo, na página 84, senão vejamos:
Por diversas razões, algumas pessoas optam por não
consumir alimentos de origem animal, sendo assim
denominadas vegetarianas. A restrição pode ser apenas
com relação a carnes ou pode envolver também ovos e leite
ou mesmo todos os alimentos de origem animal. Embora
o consumo de carnes ou de outros alimentos de origem
animal, como o de qualquer outro grupo de alimentos, não
seja absolutamente imprescindível para uma alimentação
saudável, a restrição de qualquer alimento obriga que
se tenha maior atenção na escolha da combinação dos
demais alimentos que farão parte da alimentação. Quanto
mais restrições, maior a necessidade de atenção e,
eventualmente, do acompanhamento por um nutricionista.
Ao que se constata, o recentíssimo Guia Alimentar para a População
Brasileira encontra-se em sintonia com os citados relatórios ambientais da ONU,
e ratificam a importância do debate acerca do tema.
3. Considerações Finais
A título de considerações finais, faz-se oportuno pontuar os seguintes
tópicos:
1. O princípio do desenvolvimento sustentável busca superar a visão
reducionista econômica e nasce da compreensão da exauribilidade dos
recursos naturais que deflagram a crise socioambiental. Tal princípio visa
a garantir a qualidade de vida humana e dos ecossistemas (de modo
intrageracional e intergeracional).
2. Ao que se verifica, o mundo ainda não acordou, de fato, para a realidade
que se irá enfrentar em termos de crise de água potável, considerando-se
o crescimento do consumo de carne e produtos lácteos, principalmente
na Ásia e na América Latina.
3. Reflexão importante sobre o consumo consiste em se avaliar qual a
quantidade de recursos naturais e energia gastos para se fabricar os
produtos que consumimos, a partir de indicadores de sustentabilidade
como a pegada hídrica e a água virtual.
4. Relatórios do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
2863
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para a população brasileira, 2014.
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentarpara-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf>. Acesso em: 5 de abril de 2015.
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divulgados em 2010 e 2013 alertam para a adoção da dieta vegetariana
como alternativa para aumentar a quantidade de água disponível para
produzir mais alimentos e reduzir os riscos de desabastecimento em um
mundo que sofre impactos da mudança climática.
5. A adoção de uma dieta isenta de carnes, laticínios e derivados animais,
além de auxiliar no combate à crise hídrica mundial, consubstancia-se em
uma escolha ética em favor dos seres humanos, dos seres não humanos
e do ecossistema planetário.
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58. A COISA JULGADA E SUA RELATIVIZAÇÃO PARA A
PROTEÇÃO DOS BENS AMBIENTAIS
RAPHAEL LEAL ROLDÃO LIMA
PÓS-GRADUANDO EM DIREITO E GESTÃO AMBIENTAL –
UFBA-UCSAL/BA
ESPECIALISTA EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL – UNIFACS/BA

1. INTRODUÇÃO
Diante do cenário de mudanças de pensamentos e condutas em grande
parte do mundo, em razão de catástrofes e alterações da natureza cada vez
mais frequentes, a questão da proteção dos bens ambientais se revela como
expoente, sendo cogente a participação ativa do Estado, notadamente do
Poder Judiciário, para adequar-se a essas novas concepções, utilizando-se de
medidas ambientalmente corretas em detrimento de formalismos processuais
exacerbados, prezando e garantindo o direito fundamental ao meio ambiente
equilibrado, previsto expressamente no artigo 2252864, da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Nessa esteira, o presente trabalho tem por objetivo discutir sobre o
instituto processual da Coisa Julgada, buscando demonstrar a possibilidade e
viabilidade da sua relativização quando necessária para assegurar a proteção
dos bens ambientais, em detrimento de um exacerbado formalismo legal. Para
tanto, elegeu-se a pesquisa bibliográfica/revisão de literatura como metodologia
a ser adotada, utilizando-se de obras literárias, artigos científicos, leis, decretos,
Jurisprudência e demais normas jurídicas.
Este estudo se utiliza de fundamentos tanto do Direito Processual Civil,
como do Direito Ambiental, expondo o atual debate, travado principalmente
nos campos doutrinário e jurisprudencial, acerca do conflito e ponderação entre
direitos e garantias fundamentais previstos pela Carta Magna, notadamente o
direito à coisa julgada (integrante do conteúdo da segurança jurídica, reconhecida
como sua matriz) e o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Decerto que ambos os direitos supracitados são conquistas normativas –
processuais e materiais – extremamente importantes e fundamentais para toda
uma sociedade, tanto no que se refere a garantir a segurança jurídica, evitando a
perpetuação de uma situação submetida à apreciação do Poder Judiciário (coisa
julgada), quanto a garantir e oferecer uma sadia qualidade de vida às presentes e
2864 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preserva- lo para as presentes e futuras gerações.
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futuras gerações (meio ambiente ecologicamente equilibrado).
Deste modo, optou-se por dividir este trabalho em três capítulos
estruturais, quais sejam: a) Instituto processual da Coisa Julgada; b) Direito e
Bens Ambientais; c) e a Relativização da Coisa julgada para a proteção dos bens
ambientais.
De início, será apresentada uma breve análise conceitual sobre a Coisa
Julgada, assim como as suas justificativas e propósitos de existir no cenário
normativo. Também se verá uma abordagem acerca das definições e distinções
entre coisa julgada formal e material, para, em seguida, serem expostos os seus
efeitos positivo, negativo e preclusivo.
Em continuação às propriedades da coisa julgada, serão analisados os
seus limites objetivos e subjetivos, isto é, o que e quem está submetido à
definitividade ou autoridade das decisões já atingidas pelo instituto processual
ora estudado.
Nesse diapasão, a fim de introduzir a relação do Direito Processual Civil
com o Direito Ambiental, será exposta no presente trabalho a imperiosidade da
adequação da coisa julgada à natureza do direito posto em discussão judicial,
mormente pelo fato do atual Código de Processo Civil haver sido concebido e
executado exclusivamente para o atendimento de interesses e direitos individuais
e, hodiernamente, existirem direitos de outras naturezas. Para tanto, haverá o
cotejo das características e disparidades dos direitos individuais (heterogêneos
e homogêneos), coletivos e difusos (estes também denominados de “coletivos
de natureza difusa”).
No segundo capítulo, optou-se por apresentar os conceitos e
características do Direito Ambiental, assim como dos bens jurídicos por ele
tutelados, especificamente – quanto a este último: a sua indivisibilidade,
ubiquidade, instabilidade, desconhecimento científico de todas as suas funções,
indeterminabilidade dos seus titulares e os seus efeitos reflexos sobre outros
direitos.
Também serão conceituados e analisados os princípios jurídicos lato sensu,
sua natureza normativa, e a sua função e importância para os ordenamentos
jurídicos, adentrando-se para as especificidades dos princípios do Direito
Ambiental que se relacionam com o tema em estudo.
No último capítulo, será abordada a questão motivadora do presente
trabalho, expondo-se a discussão acerca da relativização da coisa julgada, com
o propósito específico de desconstituir decisões definitivas que estejam ou
venham a macular o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e
terminem por degradar os próprios bens ambientais essenciais à coletividade
presente e futura.
2. O INSTITUTO PROCESSUAL DA COISA JULGADA
Para estruturarmos a presente discussão acerca da relativização da coisa
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julgada, visando à proteção dos bens ambientais, é importante que iniciemos
desenvolvendo uma construção conceitual sobre este instituto processual,
assim como uma análise dos seus propósitos, justificativas, e das suas próprias
características marcantes, notadamente em relação aos seus efeitos e limites e
à sua necessária adequação ao direito posto em apreciação judicial.
2.1. Propósitos e Justificativas
É cediço que a coisa julgada pode ser entendida como o efeito que
advém da prolação de uma decisão e que consiste na imutabilidade do conteúdo
normativo desse decisum definitivo. Todavia, cabe trazer ao presente estudo as
justificativas e propósitos desse instituto processual.
Segundo Sérgio Gilberto Porto, a coisa julgada apresenta propósitos
filosóficos de oferecer segurança jurídica, tendo como fundamento a finalidade
inata do ato sentencial de regular definitivamente certa relação jurídica (eficácia),
o qual, por força da vontade do Estado, pode ser imposto perante todos
(autoridade)2865.
Com efeito, Fredie Didier Jr. nos conduz a concluir que a res judicata tem
como propósito “garantir a estabilidade daquilo que foi decidido, sob pena de
perpetuar-se a incerteza sobre a situação jurídica submetida à apreciação do
Judiciário”2866.
Nesse diapasão, o posicionamento clássico de Giuseppe Chiovenda já
sustentava que a coisa julgada teria como finalidade justamente trazer segurança
para a afirmação ou negação da “vontade da lei” a um determinado caso
concreto2867.
Desta maneira, resta evidente que a principal justificativa ou propósito da
coisa julgada é assegurar e conferir aos jurisdicionados o direito fundamental à
segurança jurídica (intrínseco a qualquer Estado Democrático de Direito), sendo
tal instituto processual, em verdade, integrante do próprio conteúdo deste
postulado basilar, razão pela qual a atual Constituição da República Federativa
do Brasil, trouxe a sua previsão de forma expressa na redação do seu artigo 5º,
XXXVI2868.
Ou seja, tem-se como próprio da função jurisdicional do Estado que seja
conferida às lides postas à sua apreciação, em um lapso temporal razoável, uma
solução definitiva. Com isso, “ao demandante de uma protecção jurídica deve
2865 PORTO. Sérgio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011, p. 55.
2866 DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de
Direito Processual Civil. 8ª ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 467.
2867 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Vol. I. Campinas:
Bookseller, 1998, p. 446.
2868 Art. 5º. [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

ser reconhecida a possibilidade de, em tempo útil (adequação temporal, justiça
temporalmente adequada), obter uma sentença executória com força de caso
julgado [...]2869”.
2.2. Coisa Julgada Formal e Material
Vimos que a coisa julgada pode ser definida, sinteticamente, como a
imutabilidade do conteúdo normativo (parte dispositiva) de uma decisão judicial
definitiva. Entretanto a Doutrina divide esse instituto processual em duas
espécies, quais sejam: coisa julgada formal e coisa julgada material.
A primeira pode ser entendida como a referida situação jurídica de
inalterabilidade da decisão, porém com incidência apenas para o respectivo
processo em que esta foi prolatada, isto é, se afigura eminentemente
endoprocessual, sem atingir demandas externas (presentes e futuras). Sergio
Gilberto Porto exemplifica tal espécie processual da seguinte maneira:
Tendo as partes se conformado com a decisão, e não a tendo
impugnado, ou se apenas alguma delas recorreu, exaurindo
a possibilidade recursal, a decisão, independentemente da
análise do mérito, no processo em que foi proferida, adquire
o selo da imutabilidade. A esta imodificabilidade dá-se o
nome de coisa julgada formal2870.
Impende ressaltar que a res judicata formal é considerada pela maioria
da Doutrina como uma “espécie de preclusão”, ou, ainda, como alguns autores
denominam, seria a “preclusão máxima” a ocorrer dentro de um processo
jurisdicional.
Nessa esteira, a distinção entre a coisa julgada formal e a preclusão
propriamente dita se verifica em aspecto exterior a eles, já que a primeira tende
a ser identificada com o encerramento da etapa cognitiva do processo, recaindo,
por essa razão, sobre sentenças, ainda quando confirmadas em sede recursal
(mediante acórdãos) e nunca sobre decisões interlocutórias, como é o caso da
preclusão.
Segundo o entendimento de Enrico Tullio Liebman, a coisa julgada formal e
a preclusão são dois fenômenos processuais distintos na perspectiva da decisão
irrecorrível. A preclusão seria, de forma subjetiva, a perda de uma faculdade
processual e, objetivamente, um fato impeditivo. Por sua vez, a coisa julgada
formal, seria a qualidade da decisão, isto é, a sua imutabilidade, dentro do próprio
processo2871, sendo, portanto, institutos diversos, porém interligados por uma
relação lógica de antecedência e consequência.
2869 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed.
2 reimp. Coimbra: Almedina, 2003, p. 499.
2870 PORTO, Sérgio Gilberto. Op. Cit., p. 67-68.
2871 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros aspectos escritos
sobre a coisa julgada. 4. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006, p. 68.
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No que se refere a res judicata material, cumpre ressaltar que está é
justamente a imutabilidade da decisão judicial (parte dispositiva) no processo em
que esta foi proferida e que também atinge as relações de direito material foram
ou venha a ser controvertidas e resolvidas em qualquer outra demanda.
De fato, vale aduzir que a coisa julgada formal, definida anteriormente, se
configura verdadeiro pressuposto lógico e imprescindível (primeiro degrau) para
que seja configurada a coisa julgada material, uma vez que somente depois de
uma decisão se tornar imutável no processo em que foi proferida é que poderá,
por conseguinte, também vir a ser inalterável perante os demais feitos.
Ademais, Didier Jr. acrescenta considerável e elucidativa lição ao presente
debate, ao elencar o que o referido autor denomina de “pressupostos da coisa
julgada material”, inclusive para acompanhar o entendimento exposto acima,
acerca da indispensabilidade da prévia res judicata formal, senão vejamos:
Para que determinada decisão judicial fique imune pela
coisa julgada material, deverão estar presentes quatro
pressupostos: a) há de ser uma decisão jurisdicional (a
coisa julgada é característica exclusiva dessa espécie de ato
estatal); b) o provimento há que versar sobre o mérito da
causa (objeto litigioso); c) o mérito deve ter sido analisado
em cognição exauriente; d) tenha havido a preclusão
máxima (coisa julgada formal)2872.
Com isso, distinguidas as duas classificações de coisa julgada, reconhecidas
e consolidadas pela quase totalidade da Doutrina, cumpre trazer à discussão os
efeitos (também denominados de funções ou pressupostos) que esse instituto
processual apresenta no campo prático, quais sejam: negativo e positivo.
2.3. Efeitos da Coisa Julgada
2.3.1. Efeitos negativo e positivo
O efeito negativo se configura como um verdadeiro óbice ou impedimento
à discussão futura de uma demanda que já tenha sido controvertida e decidida
definitivamente, ou, em outros termos, a coisa julgada impossibilita que venha a
ocorrer novo julgamento sobre questão já apreciada.
Nesse diapasão, faz-se imperioso mencionar a ressalva de Scarpinella
Bueno, que considera imprescindível – para que tal efeito seja devidamente
desempenhado – presença da “teoria da identificação das demandas” para que
se logre saber em que condições as duas causas são idênticas e em que medida
a segunda não poderá ser julgada outra vez pelo Judiciário2873.
2872 DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. Cit. p. 460.
2873 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 6 ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 371.
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O efeito positivo, por sua vez, se refere à adstrição do magistrado de
uma segunda causa às questões resolvidas na causa em que a coisa julgada foi
produzida, isto é, os demais julgadores quedam-se vinculados ao que já tenha
sido decidido definitivamente em outra demanda judicial.
Outro aspecto do efeito positivo é lecionado por Sérgio Porto, ao elencar a
circunstância de que um dos litigantes pode querer fundamentar nova pretensão
exatamente na coisa julgada existente, ou seja, utilizando-se do foi decidido
como argumento da demanda que deseja iniciar2874.
Por fim, um exemplo prático do efeito positivo é o do juiz que irá apreciar
uma demanda de alimentos – ajuizada posteriormente à decisão definitiva de uma
investigação de paternidade. Tal julgador, inarredavelmente, não poderá contrariar
e tampouco inovar, no que se refere à quaestio da paternidade já resolvida e
abrangida pela coisa julgada.
2.4. Limites da Coisa Julgada
Com efeito, impende discutir no presente trabalho acerca dos limites da
res judicata, notadamente para expor o que (limites objetivos) e quem (limites
subjetivos) ficam submetidos aos seus efeitos.
2.4.1. Limites objetivos e eficácia preclusiva
Segundo a orientação dos artigos 468 e 469, do CPC2875, assim como da
própria doutrina pátria, a coisa julgada material atinge apenas a norma jurídica
concreta contida no dispositivo da decisão, que julga a questão principal (pedido),
sendo justamente esses os seus limites objetivos.
Nesse diapasão, é cediço que a constituição da coisa julgada e a sua
consequente imutabilidade se dá apenas em relação à parte “dispositiva” da
decisão, ou seja, sobre o que o julgador estabelece/determina que “deve ser” e
não em relação a sua fundamentação ou razões de decidir.
Scarpinella Bueno leciona que todas as demais questões, ainda que
influenciem o decisum, assim como as matérias que, obrigatoriamente, tiveram
que ser enfrentadas e decididas para que o dispositivo fosse prolatado [questões
prejudiciais], não são cobertas por esta qualidade de imutabilidade2876.

2874
PORTO, Sérgio Gilberto. Op. Cit., p. 73.
2875 Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites
da lide e das questões decididas.
Art. 469. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.
2876 BUENO, Cassio Scarpinella. Op. Cit. p. 372.
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Contudo, vale mencionar a ressalva prevista no artigo 470, do CPC que
dispõe fazer-se coisa julgada a resolução das questões prejudiciais, somente se
a parte o requerer – através de ação declaratória incidental (arts. 5º e 325) – se
o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário
para o julgamento da lide. Logicamente, caso não seja promovida a declaração
incidente, a apreciação da questão prejudicial não restará imune a demandas
posteriores.
Expostos os limites objetivos da coisa julgada, impende tratar sobre a
“eficácia preclusiva” que apresenta esse instituto processual, consistindo esta,
conforme nos elucida pragmaticamente Sergio Porto, na circunstância de se
considerarem como julgadas determinadas questões – embora não controvertidas
de forma expressa – em razão de serem pertinentes ao feito e aptas a acarretar
tanto o acolhimento quanto à rejeição da pretensão deduzida2877.
No mesmo sentido, é a doutrina de Barbosa Moreira, litteris:
A eficácia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no
impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à
discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir,
por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda
que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por
assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação
à matéria julgada2878.
Com efeito, o artigo 474, do CPC não destoa do posicionamento da
Doutrina e é expresso ao estabelecer que “passada em julgado a sentença de
mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a
parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”.
Todavia, impende aduzir que, segundo entendimento doutrinário e
jurisprudencial2879 majoritário, a amplitude da eficácia preclusiva se limita àquelas
2877 PORTO, Sérgio Gilberto. Op. Cit., p. 90-91.
2878 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Coisa julgada e declaração. Temas de Direito Processual.
São Paulo: Saraiva, 1977, p. 100.
2879 PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA. 1. A coisa julgada é tutelada
pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o
trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada eficácia preclusiva do
julgado. 2. No primeiro caso, acerca do artigo 468, do CPC (“a coisa julgada tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas”), assenta-se em clássica sede doutrinária que: “Já o
problema dos limites objetivos da res iudicata foi enfrentado alhures, em termos peremptórios
enfáticos e até redundantes, talvez inspirados na preocupação de preexcluir quaisquer malentendidos. Assim, é que o art. 468, reproduz , sem as deformações do art. 287, caput, a fórmula
carneluttiana: “A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites
da lide e das questões decididas”. (José Barbosa Moreira, in Limites Objetivos da Coisa Julgada
no Novo Código de Processo Civil, Temas de Direito Processual, Saraiva, 1977, p. 91). 3. Quanto
ao segundo aspecto, a coisa julgada atinge o pedido e a sua causa de pedir. Destarte, a eficácia
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questões que se prestaram a fundamentar a causa petendi proposta pela parte
autora, não resvalando em todas as causas de pedir que pudessem embasar o
pleito manifestado em juízo, mas unicamente aquela que lastreou o pleito autoral
e as alegações que a ela se refiram.
Diferentemente é o posicionamento sustentado por corrente minoritária,
que defende a abrangência da coisa julgada a todas as possíveis causas de pedir
que pudessem ter sido deduzidas, mas não foram.
Contudo, entendemos que a concepção minoritária, ao sustentar que
demandas materiais autônomas sejam consideradas julgadas – em virtude de
se relacionarem com uma causa “pré-processualmente” existente – termina por
contrariar princípios processuais e os direitos fundamentais de ação, ao devido
processo legal e ao contraditório, expressamente previstos no art. 5º incisos
XXXV, LIII e LV, da CRFB.
2.4.2. Limites subjetivos
Nos dizeres de Didier Jr, “a coisa julgada pode operar inter partes, ultra
partes e erga omnes”2880. Nessa esteira, a primeira forma é a que representa a
regra geral estabelecida pelo art. 472, do CPC, qual seja: que a imutabilidade do
conteúdo normativo da sentença (coisa julgada) vincula somente os sujeitos que
figuraram no processo em que a decisão foi proferida, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.
Também vale trazer à baila os comentários de Luiz Guilherme Marinoni
e Daniel Mitidiero, acerca do art. 472, do CPC, notadamente em relação aos
efeitos da sentença para os terceiros:
Vale dizer: tão somente para as partes e para os seus
sucessores a declaração contida no dispositivo da sentença
adquire imutabilidade e indiscutibilidade. Isso não quer dizer,
todavia, que os terceiros não possam sofrer os efeitos de
determinada decisão judicial. Relembre-se que a eficácia
da sentença não se confunde com a autoridade da coisa
julgada. Os terceiros sofrem os efeitos da sentença - apenas
para eles, por não terem participado do contraditório em
que se consubstancia o processo, não há indiscutibilidade
do seu resultado2881.
preclusiva da coisa julgada (artigo 474, do CPC) impede que se infirme o resultado a que se
chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas
que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior (Precedentes desta relatoria: REsp 714792/
RS, Primeira Turma, DJ de 01.06.2006; EDcl no AgRg no MS 8483/DF, Primeira Seção, DJ de
01.08.2005; REsp 671182/RJ, Primeira Turma, DJ de 02.05.2005; e REsp 579724/MG, Primeira
Turma, DJ de 28.02.2005). 6. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 746.685/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 07/11/2006, p. 241). (Grifo nosso).
2880 DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. Cit. p. 479.
2881 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de Processo Civil:
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No que se refere à coisa julgada ultra partes, esta é aquela que alcança
não somente as partes integrantes do processo – como estabelecido na regra
geral acima exposta – mas também atinge e vincula “terceiros determinados”,
podendo beneficiá-los ou prejudicá-los.
Alguns autores elencam como exemplos dessa espécie: a) a substituição
processual ulterior decorrente da alienação de coisa litigiosa, consagrado no
art. 42, § 3º, do CPC2882; b) a hipótese de decisão favorável a um dos credores
solidários, que se estende aos demais, consoante dispõe o art. 274 do Código
Civil de 20022883 etc.2884.
Entretanto, o exemplo mais expressivo de coisa julgada ultra partes é
aquele que se opera nas ações coletivas que tratem sobre “direitos coletivos
stricto sensu”, expressamente previsto no art. 103, II, CDC2885.
Impende asseverar que bastante elucidativa e festejada, por sua vez, é
a definição de “direitos coletivos stricto sensu”, disposta no art. 81, parágrafo
único, inciso II, do CDC, denominando estes como os “direitos transindividuais,
de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”.
Deste modo, consoante se percebe dos dispositivos legais acima
mencionados, a res judicata estruturada nessa espécie de feito processual não
se restringe a atingir as partes originárias da demanda, mas abrange igualmente
todos os membros de uma categoria, classe ou grupo, que se encontrem ligados
entre si – ou com a parte adversa – por uma relação jurídica comum.
Em relação à coisa julgada erga omnes, esta se caracteriza por sua
autoridade atingir a todos os jurisdicionados, ainda que não tenham participado
do processo em que decisão definitiva foi proferida. Como exemplo dessa
espécie processual, podemos citar a res judicata que se opera: a) nas ações de
controle concentrado de constitucionalidade (ADC, ADIn e ADPF); b) na ação de
usucapião de imóveis; c) e nas ações coletivas que versem sobre direitos difusos
ou direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 103, incisos I e III, do
CDC2886
comentado artigo por artigo. 5 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.450-451.
2882 Art. 42. [...] § 3º A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos
ao adquirente ou ao cessionário.
2883 Art. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais; o
julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que o
obteve.
2884 DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. Cit.
p. 481-482.
2885 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
[...] II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por
insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no
inciso II do parágrafo único do art. 81.
2886
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: I erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese
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Por fim, vale aduzir que por se tratar o Direito Ambiental de um “direito
difuso”, isto é, de natureza indivisível (nos termos dos arts. 87 e 88, do CC/20022887)
e com titulares indeterminados, ligados entre si por circunstâncias de fato, é que
as sentenças proferidas em ações ambientais “coletivas” também produzem
coisa julgada com autoridade oponível contra todos (erga omnes).
2.5. Adequação da Coisa Julgada à natureza do direito posto em discussão
judicial
Decerto que o ordenamento jurídico pátrio, notadamente o atual Código
de Processo Civil, assim como a própria Justiça brasileira, foram concebidos e
estruturados para atenderem e julgarem demandas ou conflitos que versassem
sobre direitos individuais.
A esse respeito, vale invocar as lições de Sérgio Porto:
O código de 1973 foi pensado, projetado e executado
para a satisfação de interesses e direitos individuais. Em
momento algum os autores de seu anteprojeto imaginaram
tutelar interesses não individuais por meio de tal
ordenamento. [...] Todavia, diante da simples constatação
de que o direito não cria a realidade, mas serve a ela, e
diante do quadro – hoje irrebatível – de que existem, sob o
aspecto subjetivo, no mínimo quatro diferentes categorias
de direitos e interesses a serem tutelados, resulta evidente
que certas disciplinas (em torno da coisa julgada) também
necessariamente serão diversas2888.
Nessa esteira, cumpre asseverar que as “quatro diferentes categorias
de direitos e interesses” mencionadas pelo supracitado autor, se referem,
especificamente, aos: a) direitos individuais heterogêneos (tradicionais); b)
direitos individuais homogêneos (sendo estes os direitos divisíveis, com titulares
determinados, porém com interesses de origem comum, nos termos do art. 81,
par. único, inciso III, CDC); c) direitos coletivos em sentido estrito (amplamente
definidos no tópico anterior); d) e os direitos difusos, também denominados de
coletivos de natureza difusa (igualmente conceituados anteriormente).
Diante de tais direitos e interesses que ultrapassam a esfera meramente
individual, o direito positivo brasileiro se viu “compelido” a editar normas que
em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de
nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; [...] III - erga omnes, apenas no
caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese
do inciso III do parágrafo único do art. 81.
2887 Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância,
diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.
Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou
por vontade das partes.
2888 PORTO, Sérgio Gilberto. Op. Cit., p. 74.
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buscassem tutelá-los processualmente, como exemplo da Lei nº 4.717/1965 (Lei
da Ação Popular), Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e a Lei nº 8.078/1990
(CDC). Foi notadamente a partir desses dispositivos que o legislador suplantou a
concepção de que a coisa julgada se quedaria restrita às partes de um processo.
Todavia, devemos ressaltar que, malgrado a vigência dos referidos
dispositivos legais, ainda existem situações envolvendo direitos coletivos (em
sentido amplo), como o próprio direito ao meio ambiente equilibrado (art. 225, da
CRFB), que exigem analogias e ponderações legais para melhor preservá-los (a
exemplo da relativização da “res judicata ambiental”, conforme demonstraremos
no último capítulo), sendo imprescindível, destarte, a adequação da coisa julgada
às características e peculiaridades do direito posto em discussão judicial.
3. DIREITO E BENS AMBIENTAIS
Após havermos detalhado as características estruturais e marcantes
do instituto processual da coisa julgada, e por haver restado patente a curial
importância de sua adequação aos direitos submetidos à apreciação judicial,
impende trazermos também no presente trabalho, as definições, princípios e
características do Direito Ambiental e dos respectivos bens tutelados por este.
3.1. Princípios do Direito Ambiental aplicáveis ao tema
Inicialmente, para podermos analisar os princípios jurídicos que se
relacionam com a relativização da coisa julgada ambiental, faz-se imperioso que
exponhamos uma breve construção conceitual de “princípio jurídico em sentido
amplo”, para que em seguida examinemos, individualmente, as características e
de que forma cada postulado ambiental interfere no presente tema processual.
										
3.1.1. Conceituação de princípio jurídico lato sensu
Paulo Bonavides, afirma que os princípios eram entendidos como os
valores dos critérios diretivos para interpretação e dos critérios programáticos
para o progresso da legislação2889, demonstrando-se assim, a visualização do
princípio apenas como mero direcionador interpretativo das normas, sendo
desconsiderada até então, sua natureza normativa.
Todavia, essa concepção dos princípios se transformou impulsionada pelo
italiano Crisafulli, a partir de quem se passou a entender e classificar tais preceitos
como possuidores de conteúdo normativo e, por conseguinte, de imperatividade.
A partir disto, podemos definir princípios como normas alicerçadoras
e norteadoras das regras legais, não possuindo mandamento ou proibição
específica, mas quedando-se longe da abstração, no que se refere à imperiosidade
2889
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 17. ed. atual. São Paulo: Malheiros
2005,p. 271.
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de sua observância e respeito. Portanto, possuem caráter de inerência e
imprescindibilidade em todo ordenamento jurídico.
Deste modo, a presença dos princípios nos discursos normativos é
extremamente salutar. Isto justamente pelo fato de eles difundirem lucidez e
claridade nas interpretações e nos entendimentos das questões jurídicas em que
se depara qualquer administrador ou julgador.
Ademais, cada ramo do direito, ou até cada instituto jurídico possui
princípios que lhe conferem fundamento e direção, apresentando inconteste
natureza e valor normativos. Com efeito, neste trabalho serão estudados aqueles
princípios que estruturam o Direito Ambiental e que, indubitavelmente, lastreiam
a imperiosidade da relativização da coisa julgada quando for necessária para
proteger os bens ambientais.
3.1.2. Princípios Jurídicos Ambientais
3.1.2.1. Desenvolvimento sustentável
O princípio do desenvolvimento sustentável surgiu, segundo Maria Luiza
Machado Granziera, no início da década de 70, idealizado por uma equipe de
cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachussetts, a qual produziu e enviou
ao Clube de Roma, em 1974, um relatório denominado The limits to growth, mais
conhecido como Relatório Meadows2890.
Entretanto, a estruturação de um conceito para a ideia do desenvolvimento
sustentável somente se originou no Relatório Brundtland, da Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), vinculada à ONU documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987, sendo
aquele definido como: “o atendimento das necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades”2891.
Este princípio é a constatação da esgotabilidade dos recursos ambientais,
fazendo-se imprescindível, a partir disso, que as atividades econômicas, políticas
e jurídicas passem a se desenvolver em observância de tal situação.
Ademais, pretende-se, com isso, uma coexistência harmônica entre a
economia e o meio ambiente, de modo que este pensamento não tem o condão
de extinguir o impulso ao desenvolvimento, porém estimular e forçar que este
aconteça de forma sustentável e projetada.
Com efeito, observa-se que, em razão de tal postulado, o Poder Público –
que tem como precípuo objetivo, o bem comum – adquiriu o dever de atuar na
2890
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p. 54.
2891
CMMAD - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro
comum: relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.

1074

1075

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

defesa do meio ambiente, tanto na sua esfera administrativa, quanto na legislativa
e na judicial. O que se tem, na realidade, é a obrigatoriedade – e não a faculdade
– de agir comissivamente em prol das questões ambientais.
Nesse contexto, o Estado-juiz deve adotar um papel de caráter
intervencionista e ativo (dentro dos limites constitucionais do devido processo
legal), através do qual, até mesmo em questões jurídico-processuais, lhe é
imperioso buscar e assegurar o equilíbrio entre o desenvolvimento, o formalismo
processual e a preservação ambiental.
3.1.2.2. Precaução e Prevenção
Ambos os princípios serão estudados em conjunto, porém não podem ser
confundidos ou considerados como um só. O princípio da precaução foi disposto
na Declaração do Rio de Janeiro, em seu Princípio 152892.
Por sua vez, o postulado da prevenção teve seu sentido definido no
Princípio 8º, do mesmo documento internacional, dispondo que “para atingir o
desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade de vida para todos, os Estados
devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e
promover políticas demográficas adequadas”.
A partir das definições supracitadas, é possível estabelecer uma distinção
entre ambos os preceitos, onde se tem, primeiramente, que o princípio da
precaução implica na exigência de uma conduta protetiva contra um perigo
ambiental abstrato, especificamente, em relação a atividades que possuem
efeitos prejudiciais verossímeis de serem produzidos, mas que ainda são
indeterminados pela ciência.
Por sua vez, o princípio da prevenção trata do perigo já identificado e
conhecido pela ciência, a qual já possuem elementos e dados exatos acerca da
conduta ou ato danoso que se almeja pôr em prática.
Destarte, os dois postulados são, em verdade, mecanismos para a gestão
de riscos ambientais de forma antecipatória, inibitória e cautelar, afastando-se do
arraigado comportamento estatal de adoção de políticas e medidas de caráter
meramente repressivo e mediador.
A partir disso, pode-se aduzir que todos os atos do Estado, mormente
as decisões emanadas pelo Poder Judiciário, devem observar e considerar os
princípios da precaução e prevenção, evitando, deste modo, que seus julgados
terminem por validar danos ao meio ambiente.

2892
Princípio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver
ameaça de danos 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.
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3.1.2.3. Poluidor pagador
Este princípio impõe que o poluidor, ou agressor do meio ambiente, arque
com os custos atinentes às medidas de reparação dos danos que causar, assim
como os gastos com prevenção e luta contra a poluição. Desta forma, possui
em si, duas perspectivas: uma de caráter preventivo, por meio da qual se intenta
evitar o dano ambiental e, a outra, eminentemente repressiva, onde se exige a
reparação do dano, caso este ocorra.
Sua conceituação foi dada pela Comunidade Econômica Europeia:
[...] as pessoas naturais ou jurídicas, sejam regidas pelo
direito público ou pelo direito privado, devem pagar os
custos das medidas que sejam necessárias para eliminar
a contaminação ou para reduzi-la ao limite fixado pelos
padrões ou medidas equivalentes que assegurem a
qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder Público
competente2893.
Nessa esteira, cumpre salientar que sem a responsabilização dos
poluidores pelos danos que estes possam causar ao meio ambiente, qualquer
ação de intervenção obrigatória ou preventiva seria ineficaz, razão pela qual
os julgadores não podem se limitar a formalismos exacerbados, além de que
devem, imperiosamente, garantir essa responsabilização por meios processuais
de efetivação jurisdicional, como aqueles previstos no caput e parágrafos do art.
461, CPC.
3.1.2.4. Acesso equitativo aos recursos naturais ou solidariedade
intergeracional
O aludido postulado consiste em valorizar a racionalidade da exploração
dos recursos ambientais, visando a garantir, justamente, o acesso a estes por
todos da coletividade, inclusive pelas futuras gerações.
Assemelha-se, inegavelmente, ao princípio do desenvolvimento
sustentável, anteriormente tratado, todavia, possui o diferencial de garantir a
universalidade e a equidade no acesso aos recursos naturais.
Tem-se ainda mais claro com o disposto no texto constitucional, em seu art.
225, acima já citado, que o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
é direito de todos, sendo este expressamente classificado como bem de uso
comum do povo.
Por sua vez, a Declaração de Estocolmo de 1972, em seu Princípio 5,
determina que os recursos não renováveis do Globo devem ser explorados de tal
modo que não exista risco de serem exauridos e que as vantagens retiradas de
sua utilização sejam compartilhadas com toda a humanidade.
2893
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 4. ed. ampl.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 54.

1076

1077

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

3.1.2.5. Ubiquidade
A doutrina de Celso Fiorillo define tal princípio como sendo aquele que
determina a consideração da proteção do meio ambiente sempre que uma política,
atuação, legislação, acerca de qualquer tema, atividade, obra etc. tiver que ser
criada e/ou desenvolvida. O autor entende que “tudo que se pretende fazer, criar,
ou desenvolver deve antes passar por uma consulta ambiental, enfim, para saber
se há ou não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado”2894.
Portanto, para toda e qualquer atividade a ser realizada pela coletividade
e, principalmente, pelo Estado, deve ser levada em consideração os aspectos de
possíveis degradações ambientais.
Depois de serem vistos os conceitos dos princípios jurídicos ambientais
relacionados ao tema ora estudado, bem como haver sido analisada a inequívoca
importância destes no ordenamento jurídico – enquanto normas direcionadoras
das leis e dos atos judiciais – cumpre analisar no momento seguinte, os bens
ambientais e suas principais características.
3.2. Os bens Ambientais e suas características
Como já exposto, a Carta Magna garante expressamente o direito
fundamental de todos ao meio ambiente equilibrado, possuindo este a natureza
jurídica de direito difuso (metaindividual), e podendo ser exigível e exercitável
em face do próprio Estado, o qual, por sua vez, deve assegurar a manutenção do
equilíbrio ecológico.
Consoante nos ensina Marcelo Abelha Rodrigues:
[...] o equilíbrio só existe porque ele é, na verdade, um produto
da combinação (química, física e biológica) de diversos fatores
bióticos (fauna, flora e diversidade biológica) e abióticos (ar,
água, terra, clima etc.) que, interagindo entre si, resultam
no tal equilíbrio ecológico. Portanto, embora o objeto de
proteção do direito ambiental seja o equilíbrio ecológico
(macrobem), ele também cuida, inexoravelmente, da
função ecológica exercida pelos fatores ambientais bióticos
e abióticos (microbens)2895.
Por seu turno, os bens ambientais podem ser definidos como valores
difusos, imateriais ou materiais, que servem de objeto imediato a relações
jurídicas de natureza ambiental, interferindo direta e indiretamente na vida de
todos os seus titulares.

2894 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Op. Cit. p. 67.
2895 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental. 3 ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 246.
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Nesse diapasão, como primeiro atributo, pode-se afirmar que os bens
ambientais são eminentemente indivisíveis, uma vez que não podem ser
desmembrados, sem que isso configure uma modificação das suas propriedades
ecológicas, sendo assegurada a sua fruição por todos, indistintamente.
Outra característica marcante dos bens ambientais é a sua instabilidade
(ou extrema sensibilidade), uma vez que “qualquer variação de algum de seus
componentes bióticos e abióticos, ou uma simples variação de tempo ou espaço
pode lhe causar um sério desequilíbrio”2896.
Os bens ambientais também são ubíquos (ou “onipresentes”), isto é,
não encontram limitações espaciais e territoriais. Tal peculiaridade é atribuída à
inter-relação, física, biológica e química desses bens, o que impossibilita ao ser
humano constituir fronteiras ou obstáculos que isolem os respectivos fatores
ambientais.
Impende aduzir, ademais, que os bens ambientais sequer são
integralmente conhecidos pela sociedade global, haja vista que diariamente são
descobertas novas peculiaridades, atributos e potencialidades do meio ambiente.
Tal característica é conceituada por Marcelo Abelha como o “desconhecimento
científico, pela coletividade, das funções exercidas pelos bens ambientais”2897.
Por fim, ainda podemos trazer a baila que os bens ambientais,
inarredavelmente, refletem em bens de outras esferas (culturais, econômicas,
sociais etc.), mormente porque são matérias primas para as atividades
desenvolvidas nesses outros “campos” (desde a agricultura até a indústria), pelo
que um dano causado ao meio ambiente resvala necessariamente em direitos
privados.
Com isso, diante do exposto acima, observamos que os bens ambientais
apresentam as seguintes características e peculiaridades: indivisibilidade,
instabilidade, ubiquidade, indeterminabilidade dos seus titulares, desconhecimento
científico de todas as suas funções e efeitos reflexos sobre outros direitos.
É essencial, portanto, que tais atributos, de forma cogente, sejam
reputados no julgamento ou revisão de uma demanda judicial que envolva
questões ambientais, até mesmo para relativizar uma coisa julgada, conforme
demonstraremos a seguir.
4. A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA PARA A PROTEÇÃO DOS BENS
AMBIENTAIS
Já expusemos anteriormente que o instituto processual da coisa julgada
possui o propósito de garantir e conferir segurança jurídica aos processos judiciais
(garantia fundamental), evitando, assim, que as incertezas que compõem essas
2896 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental. 3 ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 247.
2897 Ibidem, p. 248.
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demandas ou litígios se perpetuem no tempo.
Também vimos que o “meio ambiente equilibrado” é um direito fundamental
de toda a coletividade, e que os julgadores – ao apreciarem lides que envolvam
esse direito difuso – devem sempre considerar os seus princípios jurídicos, assim
como as próprias peculiaridades dos bens ambientais, já amplamente tratados
nos tópicos anteriores.
Nessa esteira, tal orientação deve ser seguida até mesmo nos casos
de ocorrência de coisa julgada que envolva matérias de Direito Ambiental
(denominada “coisa julgada ambiental”), pelo que se faz imperiosa a sua
relativização ou mitigação, quando necessária à proteção do meio ambiente.
Para ilustrar esse posicionamento, podemos exemplificar com o caso
hipotético de uma ação civil pública que venha a ser julgada improcedente – não
por ausência de provas – mas por ter sido concluído, com base nas perícias,
que o detrito propagado pela chaminé de uma determinada fábrica Ré não era
poluente. Desta forma, o magistrado, ao proferir a sentença, entendeu que o
resíduo seria saudável ou pelo menos inócuo para o meio ambiente, tendo esse
decisum sido confirmado pelo respectivo Tribunal.
Entretanto, após a formação da coisa julgada erga omnes e decorrido
o prazo rescisório, a ciência pode vir a demonstrar, mais tarde – em razão da
instabilidade dos bens ambientais e do desconhecimento científico de todas as
suas funções – que aquele mesmo resíduo é extremamente tóxico e prejudicial
aos humanos e demais seres vivos2898.
Ou seja, a declaração judicial de que determinada prática não causa danos
aos bens ambientais, não pode tornar perpétua e indiscutível a conclusão de que
tal atividade jamais será impactante nos respectivos biomas em que se encontra
implantada, sob pena de o próprio Estado-juiz assumir a condição de poluidor.
Nesse sentido é a elucidativa conclusão de Ana Cristina Carneiro Dias e
Amilcar Araújo Carneiro Júnior, in verbis:
Não se pode impedir que à luz de novas descobertas,
se revele a falsidade ou até mesmo o equívoco de um
enunciado antigo que serviu ao silogismo da sentença de
mérito anterior, especialmente nas ações coletivas. O que
se espera do Direito é que este assegure que se realizem
todas as provas possíveis de convencer o juiz acerca dos
fatos litigiosos sobre os quais deve incidir a prova, entretanto
se este ato de inteligência e de vontade for viciado, seja por
qual motivo for, não se pode admitir que prevaleça sobre
normas e princípios alçados ao nível constitucional.2899
2898
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 18. ed. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 432-434.
2899
DIAS, Ana Cristina Carneiro; CARNEIRO JÚNIOR, Amilcar Araújo. Relativização da coisa
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Outro exemplo hipotético é o da sentença que tenha julgado improcedente
ação civil pública – que visava impedir a pulverização de uma região com um
agrotóxico – sob o argumento de que as provas dos autos comprovariam que
o agrotóxico não é danoso à saúde humana. Todavia, após haver-se constituído
res judicata da referida decisão, descobriu-se que as provas eram fraudulentas e
que os agrotóxicos em questão eram, em verdade, altamente lesivos aos bens
ambientais.
Nesse último caso, tampouco deve permanecer imutável a coisa julgada,
sob o eventual fundamento de garantir segurança jurídica, uma vez que a
permanência de tal “autoridade decisória” configuraria, inarredavelmente,
a omissão do Estado-juiz no seu dever constitucional de proteção ao meio
ambiente, além de que legitimaria o ilegitimável – qual seja a deterioração dos
bens ambientais – por apego ao exacerbado formalismo processual-legal.
Estariam os julgadores “fechando os olhos” para os explícitos danos ao
meio ambiente e “atando as mãos”, desnecessariamente, em relação às medidas
processuais imperiosas e cabíveis para o impedimento ou minimização desses
danos, violando a própria disposição expressa da Carta Magna, em seu artigo 225.
Ademais, a cláusula rebus sic stantibus, presente em toda e qualquer sentença,
se reveste de notória relevância em matéria ambiental, assegurando a revogação
do decisum se novos fatos ou direitos o tornarem “insustentável”.
Deste modo, em observância a todos os princípios ambientais já estudados,
quais sejam: o da precaução, da prevenção, da ubiquidade, do poluidor-pagador,
da solidariedade intergeracional e do desenvolvimento sustentável – os quais,
uníssonamente, evidenciam a importância imensurável do direito ao meio
ambiente equilibrado – é imperioso que o Poder Judiciário relativize o princípio da
segurança jurídica, referente à intangibilidade da coisa julgada, sempre quando
este acarretar ou propiciar lesão aos bens ambientais.
Com efeito, tal relativização pode ser pleiteada por meio de Ação Rescisória
(se ainda existir prazo para tanto), Ação Declaratória de Nulidade da sentença/
acórdão, ou, ainda, através de Ação Civil Pública – para mitigar coisa julgada
produzida em outra ACP2900.
Os autores ainda refletem: “não há como admitir a formação de direitos
adquiridos em prejuízo de gerações presentes bem como daquelas que ainda
nem nasceram. Não há como se negar a possibilidade de se relativizar a coisa
julgada formada nessas circunstâncias”2901.
Com isso, vale ressaltar que o presente trabalho não defende a banalização
da relativização da coisa julgada e muito menos extinção desse instituto
julgada ambiental. 2005. 124 p. Monografia de conclusão de curso (Pós-graduação em Direito
do Estado e das Relações Sociais) – Centro Universitário de Campo Grande, Mato Groso do
Sul. Disponível em: <http://www.academia.edu/570120/relativiza%c3%87%c3%83O_da_coisa_
julgada_ambiental>. Acesso em: 05 abril 2015.
2900
DIAS, Ana Cristina Carneiro; CARNEIRO JÚNIOR, Amilcar Araújo. Op. Cit. p. 108-114.
2901
Ibidem, p. 113.
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processual, mormente por reconhecer a sua inconteste e tamanha importância
para proporcionar segurança jurídica a todos que submetem uma demanda ao
Judiciário. Todavia, a coisa res judicata não pode ser empregada como égide
protetiva para permitir condutas ilícitas e danosas aos bens ambientais, devendo
o magistrado, em contrapartida, relativizá-la para proteger o meio ambiente.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. O instituto processual da Coisa Julgada é um instrumento de
fundamental importância para atribuir e também garantir segurança jurídica a
todos aqueles que submetem demandas à apreciação do Poder Judiciário; a res
judicata confere finitude aos feitos judiciais, impedindo que as incertezas destas
lides se perpetuem indefinidamente no tempo.
5.2. É preciso reconhecer que o nosso ordenamento jurídico,
principalmente o atual CPC, foi estruturado e planejado para lidar com demandas
que envolvessem direitos individuais heterogêneos, ou seja, que não se referem
a uma coletividade, ou que não possuem qualquer relação objetiva ou subjetiva
com terceiros que não integrem a lide.
5.3. Outras espécies de direitos surgiram e se consolidaram ao longo dos
anos, quais sejam: direitos coletivos stricto sensu, direitos difusos e direitos
individuais homogêneos;
5.3.1. Faz-se necessária, e até hoje se exige, a adequação das normas ao
direito posto em discussão judicial, principalmente em relação à coisa julgada,
uma vez que a autoridade de tal instituto não pode ser aplicada sem a devida
ponderação da espécie de direito envolvida.
5.4. Os julgadores devem considerar, imperiosamente, as especificidades
dos bens ambientais, estendendo tal postura também às sentenças que adquiriram
“imutabilidade”, ou seja, que detém autoridade de coisa julgada ambiental.
5.5. Quando a res judicata ambiental vier a macular o meio ambiente, pode
a sua relativização ser buscada através de Ação Rescisória (se houver prazo),
Ação Declaratória de Nulidade de sentença/acórdão ou Ação Civil Pública;
5.5.1 É cogente aos julgadores, em todos os casos, relativizarem essa
imutabilidade decisória para assegurar a efetiva proteção dos bens ambientais, em
benefício das presentes e futuras gerações, e em detrimento de um exacerbado
formalismo processual-legal.
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59. COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS COMO
POTENCIAL INSTRUMENTO DO ESTADO PARA A
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
RAPHAEL LEAL ROLDÃO LIMA
PÓS-GRADUANDO EM DIREITO E GESTÃO AMBIENTAL –
UFBA-UCSAL/BA
ESPECIALISTA EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL – UNIFACS/BA

1. INTRODUÇÃO
Diante do cenário de mudanças de pensamentos e condutas em grande
parte do mundo, em razão de catástrofes e alterações da natureza cada vez mais
frequentes, a questão do desenvolvimento sustentável se revela como expoente,
sendo cogente a participação ativa do Estado para adequar-se a essas novas
concepções, utilizando-se de medidas ambientalmente corretas e norteando o
próprio mercado.
Aliado a essa conjuntura socioambiental, observamos também o
progressivo e ininterrupto crescimento do consumo – privado e público – de
produtos e serviços, claramente incentivado pelo desenvolvimento de novas
tecnologias e pela própria ampliação dos programas e políticas de Estado, que
têm alcançado uma maior parcela da população.
De igual modo, os entes Estatais, na grande maioria dos casos, tem
se afigurado como preponderantes consumidores do mercado nacional, o
que, inarredavelmente, lhe conduz a uma função de orientador dos próprios
fornecedores (fabricantes, distribuidores etc.), no que se refere à adoção de
padrões de produção e consumo baseados na sustentabilidade ambiental.
Nessa esteira, o presente trabalho tem por objetivo discutir o tema das
Compras Públicas Sustentáveis, demonstrando o seu viável caráter instrumental
e a sua imperiosa utilização pelo Estado para lograr a preservação e reparação do
meio ambiente.
O tema traz uma relação indissociável de fundamentos do Direito
Administrativo e do Direito Ambiental, buscando expor uma importante solução
ou ferramenta que o Estado possui para conter ou reparar os constantes prejuízos
que a sociedade e o próprio Poder Público ocasionam contra os bens ambientais.
Deste modo, optou-se por trazer, de imediato, uma análise do conceito,
característica e classificação das licitações e dos contratos públicos, especificandose, após este debate, a questão dos procedimentos licitatórios sustentáveis.
Dentro do gênero das licitações sustentáveis, preferiu-se o aprofundamento
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na espécie “compras públicas sustentáveis”, com o fito de demonstrá-las, enfim,
como um incomparável e potencial instrumento estatal para proteção do meio
ambiente, abordando-se, para tanto, a sua previsão legal, a importância dos
poderes normativo e regulamentar para a sua efetivação e a forma prática e
acertada de realizá-las, com a estrita observância dos princípios administrativos,
licitatórios e ambientais.
2. LICITAÇÃO, CONTRATO PÚBLICO E COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
A fim de estruturar devidamente o estudo e a compreensão do instituto
jurídico-administrativo das Compras Públicas Sustentáveis, é imprescindível,
desde já, iniciar tal abordagem com uma breve exposição acerca da conceituação
de Licitação pública e Contratos administrativos, e também da definição do que
vem a ser uma Licitação Sustentável.
Deste modo, a Licitação pública pode ser definida como o procedimento
administrativo necessariamente vinculado, através do qual um ente da
Administração Pública – e os que estão sob o seu controle – selecionam e aceitam
propostas, de acordo com a vantajosidade que ofereçam ao interesse público,
podendo estas ser apresentadas por todos os interessados, obrigatoriamente
aquiescentes e sujeitos às condições do instrumento convocatório.
Nessa esteira, a vinculação do procedimento licitatório é justamente no
sentido de que, depois de fixada suas regras, ao administrador cabe observá-las
rigorosamente, assegurando, por conseguinte, o direito dos interessados e a
estrita probidade na realização do certame2902.
Com efeito, através do art. 37, inciso XXI, da nossa Carta Magna2903 –
matriz da Lei de Licitações e Contratos – estabeleceu-se como regra a realização
de licitação toda vez que o Poder Público objetivar a contratação de obras e
serviços, assim como a compra e a alienação de bens.
É cediço que existem em nosso ordenamento jurídico, seis modalidades
de licitação, sendo: a Concorrência, com ampla publicidade em que destina à
participação do maior número de concorrentes e para contratações de grande
expressão econômica; a Tomada de preços, com contratos de valores médios,
procedida entre interessados previamente inscritos em cadastro administrativo
ou que preencham os requisitos de cadastramento; e o Convite, destinada a
contratos de pequeno valor, onde se é utilizada a carta-convite como instrumento
convocatório, restringindo, de certa forma, o número de licitantes;
Há também nesse rol o Concurso, que é utilizado para eleger trabalho
técnico, científico ou artístico, por meio de prêmio ou remuneração aos
2902 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev. ampl.
e atual. Até 31/12/2013. São Paulo: Atlas, 2014, p. 239.
2903 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário
Oficial da União. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em: 06 abril 2015.
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vencedores; o Leilão para venda de bens móveis públicos inservíveis, bens
legalmente apreendidos ou penhorados, entre outros; e o Pregão, somente para
aquisição de bens e serviços comuns, regido pela Lei nº 10.520/2002.
Pode-se afirmar ademais, que o procedimento licitatório é composto de
várias etapas, sendo estas: o Edital, através do qual a Administração divulga
a abertura, estabelece os requisitos para a participação, define o objeto e as
condições básicas do contrato e convida todos os interessados para que
apresentem suas propostas2904; a Habilitação, onde se apresenta a documentação
comprovadora da qualificação técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal
etc.; a Classificação, momento da abertura e do julgamento das propostas dos
candidatos habilitados; a Homologação, validação do procedimento licitatório e
do seu resultado pela autoridade competente; e a Adjudicação, que é o ato em
que a Administração confere ao vencedor o objeto licitado.
Vale recordar que toda licitação pública deve ser procedida, desde a sua
formulação até a sua conclusão, em observância aos princípios administrativos
constitucionais, presentes no caput do artigo 37 da CRFB, e àqueles contidos
implícita e explicitamente na Lei nº 8.666/93.
Ademais, ressalte-se que o objetivo de realizar-se uma licitação é atender
aos interesses da coletividade, buscando, para tanto, a celebração de um contrato
administrativo ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico.
Por sua vez, os contratos públicos ou administrativos são avenças
celebradas entre a Administração Pública e um particular – podendo este ser
pessoa física ou jurídica – reguladas essencialmente pelo direito público, e tendo
por objeto uma atividade representadora do interesse público.
Contudo, o parágrafo único2905 do artigo 1º da Lei de Licitações e
Contratos, estabelece um entendimento amplo de Administração Pública, o qual
foi indubitavelmente assentido pela nossa doutrina especializada. Nos dizeres de
Carvalho Filho:
O sentido de Administração comporta não só a Administração
Direta como a Indireta, de modo que, além das pessoas
federativas, podem ser partes do contrato administrativo
as entidades a elas vinculadas, caso das autarquias,
sociedades de economia mista, empresas públicas e
fundações públicas. Além dessas pessoas, a lei incluiu
2904 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014,
p. 423.
2905 Art. 1o. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta,
os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
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na concepção de Administração Pública outras entidades
que sofrem controle direto ou indireto da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, fato que indica ter o legislador
fixado âmbito bem largo para o sentido da expressão
Administração Pública (grifos no original)2906.
Destarte, essa amplitude conceitual do termo “Administração Pública” no
próprio dispositivo legal que regula as licitações é de extrema importância para
um maior alcance da legitimidade da realização de compras públicas sustentáveis,
haja vista que quanto maior for este conceito, mais entes públicos poderão, no
exercício de sua função administrativa, adotar esta prática positiva, protetiva e
ambientalmente adequada.
2.1. Licitação Sustentável
A partir disso, devemos trazer também um conceito de Licitação
Sustentável, a qual é entendida como o procedimento licitatório que adéqua as
necessidades da Administração Pública a um consumo pautado no postulado do
desenvolvimento com sustentabilidade. Pode ser denominada ainda de “licitação
verde”, “ecoaquisição”, “licitação positiva”, “licitação ambientalmente amigável”
etc.
O Estado, ao optar por tal procedimento nas licitações e contratações de
bens, serviços e obras que diuturnamente realiza, passa a valorizar os custos
efetivos que avaliam condições de longo prazo, almejando trazer benefícios
conjuntos à sociedade e à economia e, além disso, logrará reduzir os danos ao
meio ambiente2907.
Esse recente instituto jurídico reflete o reconhecimento de que o Estado,
na grande maioria dos casos, é o maior consumidor do mercado nacional – tanto
pela contratação de serviços, quanto pelas compras de mercadorias – podendo,
portanto, através da adoção de licitações sustentáveis, incentivar uma postura
ambientalmente correta dos próprios particulares que pretendem celebrar um
contrato administrativo.
Por consequência lógica, tais empresas terão, irremediavelmente, de se
adequar às exigências estatais, caso desejem contratar com a esfera pública.
Rosa Maria Meneguzzi2908, ao analisar as impressões de governos e
estudiosos europeus acerca dessa espécie de procedimento licitatório, nos
2906 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev. ampl.
e atual. Até 31/12/2013. São Paulo: Atlas, 2014, p. 178.
2907 STROPPA, Christianne de Carvalho. Licitação sustentável. In: Seminário Internacional
de Compras Governamentais, 9. 2009. Disponível em: <http://www.licitacao.com.br/9seminario/
downloads.asp>. Acesso em 13 jun. 2014.
2908 MENEGUZZI, Rosa Maria. Conceito de licitação sustentável. In: SANTOS, Murillo
Giordan; BARKI, Teresa Villac Pinheiro (Coord). Licitações e contratações públicas sustentáveis.
Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 22.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

ensina que a licitação sustentável também pode ser encarada como uma solução
a integrar considerações ambientais e sociais em todos os níveis e estágios do
processo da aquisição e contratação dos agentes públicos, com o fito de reduzir
impactos à própria saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos;
com isso, a licitação sustentável terminaria por viabilizar o atendimento dos
anseios e necessidades dos consumidores finais por meio da compra do produto
que oferece o maior número de benefícios ao meio ambiente e à sociedade.
Deste modo, pode-se ainda aduzir que o surgimento dessa nova concepção
de licitação se fundamenta, em verdade, no aparecimento de uma nova visão
da arraigada e limitada ideia de que a Administração pública deve adotar o
procedimento licitatório apenas como mecanismo para efetuar a contratação dos
melhores serviços e bens pelos menores preços.
1.2 . Compras Públicas Sustentáveis
Dentre os objetos passíveis de contratação pela Administração Pública,
quais sejam, obras, serviços e compras de mercadorias, optou-se, para o
presente estudo, enfocar a questão da sustentabilidade especificamente no
último caso, isto é, em relação à aquisição de bens pelo Poder Público. Deste
modo, adotaremos o termo “compra” em seu sentido estrito, excluindo-se
qualquer remissão aos serviços e obras.
A preferência por tal enfoque se dá justamente devido ao fato de que as
compras públicas de equipamentos e mercadorias em geral – embora costumem
envolver um montante orçamentário menor do que a contratação de obras e
serviços – são realizadas com muito mais frequência do que estas últimas por se
referirem a bens de uso cotidiano e estruturante para a “máquina pública”.
Como foi dito anteriormente, os procedimentos licitatórios sempre
priorizaram o critério do menor preço, olvidando-se de cumprir exigências de
natureza ambiental, o que por si só, carreia a aquisição de produtos com baixa
durabilidade e uma qualidade inferior, assim como uma maior geração de resíduos
sólidos prejudiciais ao meio ambiente.
Isto se dá porque ao eleger a compra de bens pautada somente na busca
de um menor preço, a Administração acaba por adquirir produtos que rapidamente
se deterioram ou perdem sua prestabilidade, fazendo surgir a necessidade
de uma nova aquisição da mesma mercadoria, causando prejuízos em suas
próprias finanças e desrespeitando explicitamente seu dever constitucional de
preservação ambiental, estabelecido e conferido pela Constituição Federal ao
longo de seu texto, notadamente no caput do art. 225 e no caput e inciso VI, do
art. 170.
O Relatório do Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis
do Estado de São Paulo, referente ao biênio 2009/2008, reconhece que os bens
que contemplam critérios socioambientais, na maioria dos casos, apresentam
preços superiores aos das alternativas comuns, o que desfavorece sua aquisição
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por governos pautados unicamente pela economia de recursos financeiros2909.
O referido documento ressalta, todavia, que a chamada cultura do menor
preço baseia-se em uma visão limitada relativamente a esses bens consumidos
pela Administração, demonstrando a falta de uma análise de médio e longo prazo
sobre os impactos ambientais e até econômicos que a utilização exclusiva do
critério do menor preço pode causar2910.
Outra questão é o próprio poder de compra do Estado, o qual desponta
como um incomparável consumidor no mercado em todos seus âmbitos
(nacional, estadual e municipal), movimentando, por meio de suas compras,
recursos estimados entre 10% e 15% do Produto Interno Bruto do país2911.
O Poder Público, em razão da grande demanda de bens que necessita
adquirir, deveria e deve se utilizar de sua posição de consumidor diferenciado
para definir suas exigências e necessidades pautando-se na sustentabilidade.
Consequentemente, a Administração se tornaria uma norteadora de
qualidade e inovação tecnológica, uma vez que os seus fornecedores sentiriam a
necessidade se de adequar aos critérios ambientais exigidos para que pudessem
firmar contratos públicos, além de que estaria fomentando o desenvolvimento
sustentável e a preservação ambiental.
Ademais, quando o Estado opta por conferir sustentabilidade aos seus
procedimentos licitatórios de compras e, então, a ditar parâmetros e estimular
a venda de produtos com origem, produção e distribuição ambientalmente
adequadas, logrará, indubitavelmente, o aumento da oferta de tais mercadorias
e a redução de seus preços.
Segundo o Guia de Compras Públicas Sustentáveis da ICLEI-LACS e
GVces:
Se a maioria dos compradores públicos optar por produtos
mais sustentáveis, uma demanda maior estimulará uma
oferta maior, que conduzirá por sua vez a um preço mais
baixo. Aquisições públicas podem ajudar a criar um grande
mercado para negócios sustentáveis, aumentando as
margens de lucro dos produtores por meio de economias de
escala e reduzindo seus riscos. Além disso, as autoridades
públicas, atores poderosos do mercado, podem incentivar
a inovação e, consequentemente, estimular a competição
da indústria, garantindo aos produtores recompensas pelo
2909 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório do Programa Estadual de Contratações
Públicas Sustentáveis – Biênio 2008/2009, p. 27. Disponível em <http://intranet.gvces.com.br/
cms/arquivos/bib_relatorio2010.pdf>. Acesso em: 05 abril 2015.
2910 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. op.cit., p. 27.
2911 CSJT - Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Guia de Inclusão de Critérios
de Sustentabilidade nas Contratações da Justiça do Trabalho. 2012. Disponível em:
<http://www.csjt.jus.br/c/document_librar y/get_file?uuid=98bda927-99d0-46cf-a1930863d3f13c3a&groupId=955023>. Acesso em: 05 abril 2015.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

melhor desempenho ambiental de seus produtos, por meio
da demanda do mercado ou de incentivos concretos2912.
A partir disso, podemos definir um produto sustentável como aquele
que possua uma atuação ambientalmente correta no decorrer de sua “vida útil”,
com a maioria de seus atributos – como qualidade, grau de satisfação e a sua
própria função – avaliados como melhores quando comparados com atributos de
produtos comuns.
2.2.1. Constitucionalidade e previsão legal
A constitucionalidade das compras públicas sustentáveis está contida no
próprio dever de preservação ambiental que foi conferido ao Estado pela nossa
Carta Magna ao longo de suas disposições, especialmente no caput do art. 225
e no caput e inciso VI, do art. 170, conforme já exposto anteriormente.
Desta forma, ao implantar critérios de sustentabilidade em suas
aquisições, a Administração Pública estará, em verdade, seguindo em direção ao
cumprimento de uma obrigação eminentemente constitucional.
Com isso, não há nas compras públicas sustentáveis qualquer sombra
de violação aos preceitos da Lei Maior, haja vista que essa espécie de licitação
serve justamente como um potencial instrumento para a concretização do
dever de preservar o meio ambiente, aliado a um desenvolvimento econômico
ambientalmente equilibrado.
Eduardo Fortunato Bim2913 salienta a ausência de qualquer incompatibilidade
entre as aquisições sustentáveis e o art. 1742914 da Constituição Federal, pois elas
seriam apenas indicativas ao setor privado, não o obrigando a nada. “Se ele não
quiser fabricar os produtos com as especificações ambientais que interessam
ao Estado, ele não o fará e não sofrerá nenhuma represália estatal. Apenas não
participará das compras ou vendas governamentais”.
Impende ressaltar que a adoção de compras públicas sustentáveis pela
Administração Pública é respaldada e estimulada pelo ordenamento jurídico
pátrio também no que se refere à normas legais federais, especialmente a Lei
de Licitações, a Lei nº 12.305/2010 – que instituiu a Política Nacional de Resíduos
2912 ICLEI-LACS - Governos Locais pela Sustentabilidade, Secretariado para América Latina e
Caribe; GVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Guia de Compras Públicas Sustentáveis: Uso do poder
de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. Disponível em: <http://
www.cqgp.sp.gov.br/gt_licitacoes/publicacoes/Guia-de-compras-publicas-sustent%C3%A1veis.
pdf > 2. ed. 2008. Acesso em: 06 abril 2015.
2913 BIM, Eduardo Fortunato. Considerações sobre a juridicidade e os limites da licitação
sustentável. In: SANTOS, Murillo Giordan; BARKI, Teresa Villac Pinheiro (Coord). Licitações e
contratações públicas sustentáveis. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
2914 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá,
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado.
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Sólidos – e a Lei nº 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança
do Clima.
Nesse diapasão, a novel redação do art. 3º da Lei nº 8.666/93 veda as
exigências – no instrumento convocatório – que não possuam concordância com
o objeto e também com os próprios objetivos da licitação pretendida.
Contudo, deve-se considerar que o Estado, ao escolher um objeto que
venha a contribuir para a defesa e manutenção de um meio ambiente saudável,
não estará violando o princípio da isonomia, essencial ao procedimento licitatório,
por encarar que a busca da proposta mais vantajosa para a Administração perpassa
também em exigências para a preservação ambiental.
Além disso, como meio de estímulo à implementação dessa espécie de
licitação sustentável, o art. 7º, XI, da Lei nº 12.305/2010 estabelece – como um
de seus objetivos – o dever estatal de priorizar-se nas aquisições e contratações
governamentais, os produtos reciclados ou recicláveis e bens, serviços e
obras que observem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis2915.
Por sua vez, a Lei nº 12.187/2009 dispõe, em seu art. 6º, inciso XII – como
um de seus instrumentos – a imperiosidade do estabelecimento de critérios de
preferência nas licitações e concorrências públicas, até mesmo nas parcerias
público-privadas para propostas que propiciem maior economia de energia, água
e outros recursos naturais e redução de gases de efeito estufa e de resíduos
prejudiciais ao meio ambiente.
Destarte, além da constitucionalidade, também a legalidade das compras
públicas sustentáveis encontra-se patente, diante dos dispositivos legais trazidos
à análise, os quais estabelecem em seus textos a necessidade de se exigir
critérios sustentáveis quando da aquisição de produtos e bens em geral pelo
Poder Público.
3. PODERES NORMATIVO E REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA: MEIOS DE EFETIVAÇÃO DAS COMPRAS SUSTENTÁVEIS
Mesmo sendo respaldado pela nossa Constituição Federal e por normas
legais infraconstitucionais de cunhos administrativo e ambiental, conforme já
restou demonstrado, o instituto das compras públicas sustentáveis para lograr
ser efetivado no cenário nacional ainda depende muito da atuação normativa da
Administração Pública.
Tal situação se observa pelo fato de que os dispositivos legais acima
mencionados, malgrado prevejam e revelem a obrigação da utilização de

2915 Art. 7º. São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: [...] XI - prioridade, nas
aquisições e contratações governamentais, para: a) produtos reciclados e recicláveis; b) bens,
serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis.
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aquisições ambientalmente corretas, o fazem de maneira estritamente genérica
ou sem muito aprofundamento prático no que tange à forma e meios para esta
implementação, ou seja, não oferecem os parâmetros de operacionalização dos
bens a serem adquiridos.
Em verdade, pela própria característica e natureza de uma lei, devendo
ser geral e abstrata, a introdução de especificações técnicas ou instrumentais
em alguma de suas disposições não é de todo possível, cabendo ao Executivo,
por meio de seus poderes normativo e regulamentar, a complementação das
matérias genericamente abordadas e carecedoras de particularização, a fim de
que se viabilize a efetiva aplicabilidade da norma.
De antemão, é importante que se trace a diferença entre o poder normativo
e o poder regulamentar. O primeiro é mais amplo do que o segundo, uma vez
que abrange os atos com conteúdo normativo de competência de diversas
autoridades do Poder Executivo. O segundo, por sua vez, limita-se à edição
de decretos para a fiel execução das leis e decretos autônomos, ato este de
competência exclusiva do chefe do Executivo2916.
Com isso, o poder regulamentar é representado apenas pelos decretos
do chefe do Executivo, enquanto o normativo compreende diversos atos do
Poder Executivo com natureza de norma – podendo ser editados por suas várias
autoridades – como, por exemplo, as instruções, resoluções, portarias etc.
Murillo Giordan Santos nos elucida acerca da incomparável utilidade e
viabilidade dos atos normativos editados pelo Poder Executivo, no que tange ao
tema das licitações e contratos públicos, litteris:
Ambos são aptos a serem utilizados como instrumentos
da Administração Pública em matéria de licitações e
contratações, v.g., a previsão por decreto do chefe do
Poder Executivo de determinação para que a Administração
Pública utilize o pregão eletrônico sempre que o objeto
contratado permita a aplicação desse tipo de modalidade
licitatória. Já em relação aos outros atos normativos, podese supor a utilização de instruções editadas por secretários
de Estado, com o fito de estabelecer os padrões mínimos
de configuração dos computadores a serem adquiridos2917.
O aludido autor ainda observa que todos esses atos normativos também
podem ser utilizados para o estabelecimento de critérios de sustentabilidade
social e ambiental para a escolha de bens a serem contratados pelo Estado.

2916 DI PIETRO, op. cit., p. 91/92.
2917 SANTOS, Murillo Giordan. Poder normativo nas licitações sustentáveis. In: SANTOS,
Murillo Giordan; BARKI, Teresa Villac Pinheiro (Coord). Licitações e contratações públicas
sustentáveis. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 160/162.
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3.1. Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P
No ano de 1999, o Poder Executivo Federal, através do Ministério do Meio
Ambiente - MMA, criou uma Comissão Permanente, formada por membros
deste Ente e um representante do Centro de Desenvolvimento Sustentável da
Universidade de Brasília2918, com o objetivo de revisar os padrões de produção e
consumo, assim como de adotar novos referenciais de sustentabilidade ambiental
nas instituições da administração pública.
Com o desenvolvimento exitoso desse projeto, em 2001 foi criado pelo
MMA o Programa “Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P”, com
o valoroso propósito de introduzir nesse setor a sensibilização em relação às
questões que envolvem o meio ambiente, estimulando os gestores e servidores
públicos a incorporar princípios e adotar critérios de gestão ambiental em suas
práticas diuturnas.
Nessa esteira, a A3P possui cinco eixos temáticos prioritários que
estruturam a sua criação e os seus objetivos, quais sejam: a utilização dos
recursos naturais e bens públicos de maneira racional; a gestão adequada dos
resíduos produzidos; a qualidade de vida no ambiente laboral; sensibilização e
capacitação dos servidores; e a prática das licitações sustentáveis2919.
Com efeito, tem-se como inegável a grande importância da A3P para a
introdução e consolidação, até os dia de hoje, de práticas de gestão ambiental
na Administração Pública, dentre elas, a própria adoção das Compras Públicas
Sustentáveis pelos gestores, sendo tal programa, definitivamente, tanto um
marco inicial, como um orientador e propulsor da preservação ambiental para o
Poder Executivo e até mesmo para os Poderes Legislativo e Judiciário.
3.2. A Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI (MPOG)
Neste cenário normativo da Administração Pública, merece destaque
a Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),
a qual dispõe acerca de critérios de sustentabilidade ambiental na contratação
de serviços ou obras pela Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional.
Tal norma estabelece expressamente em sua redação que as especificações
técnicas para a compra de bens e a contratação de obras e serviços deverão,
2918
MACHADO, Jacimara Guerra. Gestão ambiental na Administração Pública: A mudança
dos padrões de consumo “começa em casa”. 2002. 115f. Dissertação (Mestrado). Centro
de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília, 2002. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/ecocamara/o-ecocamara/apresentacao/
ecocamara/tesegestaoambiental>. Acesso em: 30 de mar. 2015, p. 112.
2919
MMA – Ministério do Meio Ambiente. Nova cartilha da A3P. 5. ed. rev. ampl. 2009.
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/cartilha_a3p_36.pdf>. Acesso
em: 29 mar. 2015.
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necessariamente, conter critérios ambientais nos processos de extração,
fabricação, utilização e descarte de matérias-primas, sem prejudicar a natureza
competitiva do certame2920, o que evidencia a observância do princípio da
igualdade entre os licitantes, que, por sua vez, preceitua o tratamento isonômico
no âmbito do procedimento licitatório, sem que a nenhum concorrente seja
ofertada vantagem ou benefício não extensivos aos demais.
Para lograr êxito em tais exigências, a IN nº 01/2010 elenca diversas
formas e medidas, dentre elas, o uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes;
preferência de acondicionamento dos bens em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível; exigência de comprovação da origem da madeira
a ser adquirida; utilização de mão de obra, matéria-prima e materiais locais; uso
obrigatório de agregados reciclados; aquisição de bens compostos de materiais
reciclados, atóxicos e biodegradáveis; separação dos resíduos recicláveis etc.
(artigos 4º a 6º).
Vale ressaltar que tal Instrução Normativa também representou um
marco da regulação – pela Administração Pública – das aquisições sustentáveis,
evidenciando a importância do poder normativo e do poder regulamentar como
efetivadores dessa espécie diferenciada de licitação.
3.3. O Decreto Regulamentar nº 7.746/2012
Em um ato aguardado por quase vinte anos, o Poder Executivo Federal
editou o Decreto Regulamentar nº 7.746, de 05 de junho de 20122921, com o
objetivo de conferir regulamentação ao art. 3º, da Lei nº 8.666/93, estabelecendo,
para tanto, critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.
Para nortear a implantação de tais critérios, práticas e diretrizes
sustentáveis, o referido decreto também instituiu a Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, órgão de natureza consultiva e
caráter permanente, vinculado à Secretaria Logística e Tecnologia da Informação.
O ato normativo em comento vem reforçar a instrumentalidade do poder
regulamentar da Administração Pública na implementação das compras públicas
sustentáveis, extinguindo o fundamento dos que interpretavam tal espécie de
2920
Art. 1º. Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as especificações
para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e
descarte dos produtos e matérias-primas.
Art. 2º. Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o instrumento convocatório
deverá formular as exigências de natureza ambiental de forma a não frustrar a competitividade.
2921
BRASIL. Decreto Regulamentar nº 7.746, de 05 de junho de 2012. Diário Oficial da
União. Brasília, 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/
Decreto/D7746.htm>. Acesso em: 05 abril 2015.
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licitação como não contemplada na nova redação do art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Ademais, vem também preencher a lacuna normativa do citado artigo, acerca dos
parâmetros e meios de operacionalização do termo “desenvolvimento nacional
sustentável” previsto em seu texto.
Com efeito, o art. 2º2922 do Decreto nº 7.746/2012, estabelece expressamente
a possibilidade de aquisição de bens – pela Administração Pública – considerando
critérios e práticas de sustentabilidade definidos de maneira essencialmente
objetiva no instrumento convocatório. O parágrafo único ressalva a necessidade
de preservação do caráter competitivo.
Por seu turno, o art. 3º, delimita a utilização de tais parâmetros sustentáveis,
determinando que estes sejam veiculados, obrigatoriamente, “[...] como
especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada”.
O dispositivo regulamentador elenca, de modo exemplificativo e inovador,
diretrizes de sustentabilidade, previstas em seu art. 4º, in verbis:
Art. 4º. São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
I - menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e água;
II - preferência para materiais, tecnologias e matériasprimas de origem local;
III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como
água e energia;
IV - maior geração de empregos, preferencialmente com
mão de obra local;
V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e
da obra;
VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos
naturais; e
VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais
utilizados nos bens, serviços e obras.
Além disso, os arts. 7º e 5º2923, respectivamente, dispõem que os entes
2922 Art. 2º. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios
e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o
disposto neste Decreto.
Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos
autos e preservar o caráter competitivo do certame.
2923 Art. 5º. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que
estes sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios
de sustentabilidade.
Art. 7º. O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de
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da Administração Pública Federal poderão prever no instrumento convocatório
que a contratada adote critérios de sustentabilidade no fornecimento de bens,
assim como exigir no mesmo instrumento, para a aquisição de bens, que estes
sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros
parâmetros sustentáveis.
Destarte, o mencionado decreto regulamentador possui incomparável
importância no que se refere à consolidação das Compras Públicas Sustentáveis
através do poder regulamentar da Administração, uma vez que aclarou e
especificou o sentido do termo “desenvolvimento nacional sustentável” –
presente no art. 3º, da Lei de Licitações – fortalecendo a legitimidade da adoção
de aquisições ambientalmente corretas.
3.4. Poderes Legislativo e Judiciário exercendo a função administrativa
No ano de 2003, a Câmara dos Deputados criou o seu Comitê de Gestão
Socioambiental – EcoCâmara, com o fito de colaborar no fortalecimento de
ações sócio e ambientalmente sustentáveis nos setores públicos, notadamente
no Poder Legislativo.
Em 2010, essa Casa legislativa editou a Portaria nº 336/20102924, aprovando a
sua Política Socioambiental, com inúmeros objetivos, diretrizes e recomendações,
como por exemplo, a incorporação dos conceitos e princípios de sustentabilidade
e responsabilidade socioambiental em seus projetos, processos de trabalhos e
aquisições (art. 3º, inciso I).
No ano seguinte, a Mesa da Câmara dos Deputados editou o ato nº
04/20112925, dispondo – desta vez, de forma específica – sobre a adoção de critérios
socioambientais na aquisição de bens, contratação, execução e fiscalização de
serviços e obras da respectiva Casa.
Com os mesmo propósitos ambientais, o Senado Federal, desde 2007 criou
o Programa Senado Verde, o qual tem como principal objetivo introduzir a gestão
ambiental nas rotinas administrativas dessa Casa legislativa, buscando soluções
para amenizar os impactos que suas atividades geram ao meio ambiente.
Além disso, o Senado Federal, por meio da sua Comissão Diretora
editou o ato nº 10 de 20102926 – que instituiu o Regulamento de Compras e
sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no
fornecimento dos bens.
2924 BRASIL. Câmara dos Deputados. Portaria nº 330 da Diretoria Geral da Câmara dos
Deputados, de 30 de agosto de 2010. Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados, Brasília,
2010. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/ecocamara/portariano-336-de-19-11-2010>. Acesso em: 26 mar. 2015.
2925 BRASIL. Câmara dos Deputados. Ato nº 04 da Mesa da Câmara dos Deputados, de 05
de maio de 2011. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 2011. Disponível em <http://www2.
camara.leg.br/responsabilidade-social/ecocamara/ato-da-mesa-no-4-de-05-05-2011-licitacoessustentaveis>. Acesso em: 26 mar. 2015.
2926 BRASIL. Senado Federal. Ato nº 10 da Comissão Diretora do Senado Federal, de 11 de
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Contratações da referida Casa. No art. 422927 desta norma interna, o Senado,
em observância ao dever constitucional de preservação do meio ambiente,
decidiu estabelecer critérios socioambientais em suas aquisições, garantindo o
tratamento diferenciado aos serviços e compras, alinhados com os princípios
jurídico-ambientais2928.
Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, representante vanguardista
do Poder Judiciário nas questões administrativas e normativo-ambientais, editou
a Resolução nº 11/2011, recomendando aos Tribunais Regionais do Trabalho
a adoção de medidas para a efetiva inclusão de critérios de responsabilidade
socioambiental em todas as atividades do Órgão, visando à promoção da
sustentabilidade.
No ano de 2012, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou a
Resolução nº 103/2012, instituindo o Guia Prático para inclusão de critérios de
sustentabilidade a serem observados nas contratações de bens e serviços no
âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
A partir deste ato normativo do CSJT, a utilização de compras públicas
sustentáveis pelos seus Órgãos subordinados passou a ser obrigatória, devendo
sempre haver uma justificativa expressa e fundamentada quando as diretrizes
constantes do Guia Prático não forem observadas (art. 2º, §2º, da Res. CSJT
103/2012):
Art. 2º. O Guia Prático será disponibilizado nos portais
eletrônicos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
e dos Tribunais Regionais do Trabalho, constituindo-se em
instrumento de consulta para elaboração de editais de
licitação, de termos de referência ou de especificações.
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão estabelecer
outras práticas sustentáveis, além daquelas previstas no
Guia Prático, consideradas as peculiaridade regionais.
§ 2º A não observância das diretrizes constantes do
Guia Prático deverá ser expressamente justificada e
fundamentada.
Desta forma, aquilata-se ser de incomensurável importância para
a efetivação das compras públicas sustentáveis, a atuação normativa da
Administração Pública, inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário – ao
junho de 2010. Boletim Administrativo Eletrônico de Pessoal, Brasília, 2010. Disponível em <http://
www12.senado.gov.br/blog/arquivos-pdf/ATC7_2010.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2015.
2927
Art. 42. Em observância ao art. 170 da Constituição Federal, o Senado Federal, nas
suas contratações, estabelecerá critérios sócio-ambientais (sic) compatíveis com os princípios de
desenvolvimento sustentável, conferindo tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços, assim como de seus processos de elaboração e prestação, por meio de
programa específico, sob a coordenação do Primeiro Secretário.
2928
VIGGIANO, Mário Hermes Stanziona. Edifícios Públicos Sustentáveis. Brasília: Senado
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010, p. 5.
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exercerem suas funções administrativas – uma vez que com tais atos normativos
a Administração não queda refém de eventuais omissões legislativas atinentes
às matérias ambientais e, especificamente, às aquisições ecológicas.
4. COMO REALIZAR COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS?
Para a implementação adequada e efetiva de compras públicas sustentáveis,
é necessária a adoção de três passos principais, capazes de assegurar que a
contratação pretendida se evidencie como realmente a melhor opção para a
Administração Pública, não somente no que tange à vantajosidade econômica –
fator que geralmente é mais enfocado pelos gestores – mas também do ponto
de vista ambiental2929.
O primeiro deles é a inserção de critérios socioambientais na especificação
técnica do objeto, já na etapa prévia de planejamento da licitação. Tal descrição
deve ser detalhada para que logre representar e expor aos particulares a
necessidade pública que se almeja suprir.
Ademais, a própria escolha deve incidir sobre bens que possuam impacto
reduzido sobre o meio ambiente, considerando-se, imperiosamente, o ciclo de
vida destes, isto é, os processos de extração ou fabricação, utilização, descarte
dos produtos e matérias primas, bem como o custo-benefício a longo prazo2930,
além das próprias diretrizes previstas no supracitado art. 4º, do Decreto nº
7.746/2012.
Nessa esteira, também é preciso haver ponderação e cuidado no
detalhamento de uma descrição para que esta não termine trazendo previsões de
atributos que, injustificadamente, orientem a contratação de uma determinada
marca, produto ou fabricante etc. Esse limite deve ser observado justamente para
garantir a isonomia, competitividade e a moralidade do procedimento licitatório.
O Guia de Compras Públicas Sustentáveis para Administração Federal elucida
a questão de como eleger o produto mais sustentável, o que, inequivocamente
contribui no momento da formulação de critérios socioambientais para as
especificações técnicas do objeto, in verbis:
Para decidir qual produto é preferível em termos ambientais,
os cientistas consideram necessário sempre fazer uma
comparação dos impactos ambientais dos produtos através
da análise de seu ciclo de vida. A ação do ciclo de vida leva
2929
TERRA, Luciana Maria Junqueira; CSIPAI, Luciana Pires; UCHIDA, Mara Tieko. Formas
práticas de implementação das licitações sustentáveis: três passos para a inserção de critérios
socioambientais nas contratações públicas. In: SANTOS, Murillo Giordan; BARKI, Teresa Villac
Pinheiro (Coord). Licitações e contratações públicas sustentáveis. Belo Horizonte: Fórum, 2011,
p. 225.
2930
SOUZA, Lilian Castro de. As compras públicas sustentáveis na visão dos Tribunais
de Contas da União. In: VILLAC, Teresa; BLIACHERIS, Marcos Weis; SOUZA, Lilian Castro de.
(Coord.) Panorama de licitações sustentáveis: direito e gestão pública. Belo Horizonte: Fórum,
2014, p. 104.
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em conta o impacto ambiental do produto em todos os
seus estágios, desde o nascimento, ou berço (extração do
material/matéria-prima) ao túmulo (disposição final), com o
propósito de minimizar o dano ambiental2931.
Vale ressaltar ainda, que a definição dos critérios socioambientais
deve ser fundamentada de maneira objetiva, de preferência com justificativas
técnicas, afastando, assim, qualquer parcialidade ou irrazoabilidade na exigência
procedida e cumprindo os preceitos de proteção ambiental juntamente com os
de economicidade.
No que tange à essas especificações no instrumento convocatório,
incluindo-se nestas as exigências ecologicamente adequadas, vale aduzir que a
Administração atua dentro de sua discricionariedade (oportunidade e conveniência),
buscando atingir o bem comum e cumprir seu dever de preservação ambiental.
Nesse sentido é o Parecer CJ/SMA nº 683/2006, exarado pela ProcuradoriaGeral do Estado de São Paulo, que se manifesta sobre as licitações sustentáveis,
defendendo a imprescindibilidade de especificações das características dos bens
a serem comprados, sendo imperiosa a citação parcial de seus termos:
49. Não há como se especificar um bem, serviço ou obra,
sem que se façam restrições, uma vez que na especificação
do objeto da licitação ou do contrato, se celebrado de forma
direta, a Administração Pública passa a delimitar o universo
do objeto pretendido.
50. Quando é indicada a velocidade mínima de um
equipamento de informática, ou a potência mínima do
motor de um veículo, todos os demais que não estiverem
de acordo com o requisito imposto pela Administração
Pública terão sua participação vedada no certame, sob
pena de desclassificação da proposta que se apresentar
em desacordo com as condições impostas na licitação.
51. Trata-se, no caso, de restrições utilizadas de forma
corriqueira pela Administração Pública na definição do
objeto a ser adquirido ou prestado, uma vez que são
consideradas pertinentes e oportunas para que o interesse
público possa ser alcançado com eficiência e agilidade.
Assim sendo, apresentam-se tais restrições amplamente
aceitas pelos órgãos incumbidos do controle interno e
externo da Administração Pública, sendo por estes também
adotadas2932.
2931 MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; ICLEI - Governos Locais
pela Sustentabilidade. Guia de Compras Públicas Sustentáveis para Administração Federal, p.
59. Disponível em: <http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2010/06/
Cartilha.pdf>. Acesso em: 05 abril 2015.
2932 PGE/SP – Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Parecer CJ/SMA nº 683/2006,
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A PGE/SP2933, em conclusão no referido parecer, opina pela inexistência de
qualquer impedimento legal nas exigências e especificações técnicas de cunho
ambiental, uma vez realizados os estudos que possibilitem a inclusão de bens
que melhor atendam à proteção do meio ambiente.
O segundo passo se refere à inserção de critérios socioambientais nos
requisitos de habilitação, através da qual se logrará selecionar tão somente
os candidatos que comprovarem possuir as condições técnicas, jurídicas,
econômico-financeiras e fiscais para satisfazer e cumprir todas as obrigações
contratualmente demandadas.
Em virtude de tal condição limitadora da ampla competitividade do
certame, as exigências de habilitação devem se restringir àquelas indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações – consoante art. 37, inciso XXI, da
CRFB – sendo imperioso, portanto, o equilíbrio entre os critérios exigidos para
a habilitação e a garantia de competitividade e igualdade aos participantes da
licitação.
É importante que se afirme que tal concepção ponderada é aplicável e deve
ser observada também em relação às compras públicas sustentáveis. Outrossim,
nos dizeres de Terra, Csipai e Uchida, “deve ser demandado o cumprimento
apenas dos requisitos de habilitação necessários para assegurar que o licitante
disponha de capacidade efetiva e adequada, sob o ângulo dos parâmetros da
proteção ao meio ambiente, para a plena execução contratual” 2934.
Por derradeiro, o terceiro passo é a cominação de obrigações ao contratado
(no próprio edital e, posteriormente, no corpo do contrato) capazes de assegurar
que este, no decorrer da execução contratual, cumpra as exigências mínimas de
defesa e preservação ambiental, principalmente para evitar que o contratado,
após conseguir firmar a avença pública, atue de modo alheio às questões e
padrões ambientais, desvirtuando todo o procedimento licitatório ambientalmente
adequado que se adotou.
Deste modo, é cogente que além de garantir que o produto oferecido
observe os critérios técnicos estabelecidos no instrumento convocatório e
assegurar que o participante do certame demonstre estar habilitado ao devido
atendimento da necessidade motivadora da licitação, é imprescindível que se
ultrapassasse estes limites e se fixe padrões de conduta para o contratado, a
fim de que se possa certificar a sua atuação durante toda a fase executória do
contrato firmado2935.
Este posicionamento por parte da Administração Pública acarreta um
aumento na probabilidade dos contratados respeitarem e atenderem os critérios
p. 18/19. Disponível em: <http://www.cqgp.sp.gov.br/gt_licitacoes/noticias/p-683-06_licitacao_
sustentavel.pdf>. Acesso em: 05 abril 2015.
2933 Ibidem, p. 25.
2934 TERRA, Luciana Maria Junqueira; CSIPAI, Luciana Pires; UCHIDA, Mara Tieko. Op.cit.
p. 235.
2935 Ibidem, p. 237.
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razoáveis de sustentabilidade ambiental também no momento da execução,
tornando efetiva e eficaz a aquisição sustentável que se procedeu e alcançando,
indubitavelmente, o cumprimento do dever constitucional de preservação do
meio ambiente.
Como exemplo, podemos mencionar a situação em que a Administração
tenha inserido critérios ambientais nas especificações do objeto, optando por
adquirir somente lâmpadas fluorescentes. Além disso, exigiu ainda (como
habilitação necessária) que os interessados (caso sejam fabricantes) tenham
observado as normas técnicas.
Todavia, a adoção de todas essas medidas preventivas não poderá evitar que
o contratado, durante a prestação da avença pública, prejudique violentamente o
meio ambiente ao se omitir de coletar as lâmpadas esgotadas ou, ainda, que as
recolha, e que lhes dê uma destinação final inadequada, mormente por estarem
as lâmpadas fluorescentes no rol dos resíduos perigosos do art. 33, da Lei nº
12.305/20102936.
Com efeito, cumpre salientar que a inserção de critérios socioambientais
nas obrigações dos contratos públicos não precisa quedar-se limitada apenas às
aquisições de bens que produzam resíduos perigosos, uma vez que a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e, consequentemente, as suas diretrizes e
princípios não se restringem a tais produtos.
Deste modo, a imposição ao contratado de obrigações e modos de
conduta ambientalmente corretos não pode ser olvidada pela Administração,
pois representa mais uma ferramenta para a implementação das compras
públicas sustentáveis de modo eficaz, podendo essa espécie licitatória, portanto,
ser encarada como um incomparável e potencial instrumento de preservação
ambiental.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. O Estado – por possuir o respaldo e a extensão de atividades que lhe
são inerentes – exerce, por meio das licitações públicas, e mormente nas compras
de bens, a função de orientador dos fornecedores (fabricantes, distribuidores,
2936
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após
o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos
previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS
e do Suasa, ou em normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes
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etc.), no que se refere à adoção de padrões de produção e consumo baseados
na sustentabilidade ambiental.
5.2. A partir do momento em que a Administração Pública passar a optar
pela aquisição de bens sustentavelmente desenvolvidos, os fornecedores que
almejam ser contratados por ela terão, inevitavelmente, que passar a inserir
critérios ambientais na criação e fabricação de seus produtos, para, somente
assim, alcançarem a sua pretensão comercial.
5.3. Vale salientar que tal alteração no procedimento estatal deve se dar
gradualmente, a fim de que se possibilite ao próprio mercado uma adaptação aos
novos critérios ambientais, os quais tampouco podem acarretar no malferimento
da competitividade ou igualdade entre os licitantes, pelo que devem ser
observados os princípios jurídicos administrativos e ambientais.
5.4. É perfeitamente razoável afirmar que se a Administração tem aceitado
escolhas de produtos pautadas em critérios de pura conveniência e oportunidade,
há que se acolher, com muito mais fundamento, as escolhas baseadas no seu
encargo constitucional de proteção e defesa do meio ambiente, atuando, na
realidade, como provedor e garantidor do bem público.
5.5. As Compras Públicas Sustentáveis podem e devem ser encaradas
como potencial instrumento do Estado para a preservação ambiental, uma
vez que viabilizam uma mudança no próprio cenário de produção e consumo,
permitindo desde o uso racional dos recursos naturais eventualmente aplicados
na fabricação de bens, até o próprio descarte ambientalmente adequado destas
aquisições.
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Pós doutor em Direito Ambiental (Limoges – Fr) e Docente do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica - UNIVALI

INtrodução
O presente trabalho busca ilustrar realidades que marcam o caminhar
do Movimento por Justiça Ambiental e alguns de seus matizes teóricos como
a luta de classes, a forma desproporcional como problemas socioambientais
atingem parcelas mais vulneráveis da população, a violação dos direitos humanos
socioambientais e a falta de democratização dos riscos (Ulrich Beck). Para tanto
usará como instrumento ilustrativo o filme Elysium, lançado no ano de 20132937
e cuja temática reverbera nos pontos acima relatados e que serão melhor
destacadas na sinopse contida abaixo, bem como no decorrer do texto.
1- MAX E MARX : utopia e distopia
“Como pode uma pessoa gostar de ser acordada às 6:30
da manhã por um despertador, saltar da cama, se vestir,
forçar a alimentação, evacuar, urinar, escovar os dentes
e os cabelos, enfrentar o trânsito para chegar a um lugar
onde essencialmente produz muito dinheiro para outra
pessoa e ainda é solicitada a ser grata pela oportunidade
de fazê-lo?
Charles Bukowski

A palavra Elysium tem sua origem no grego e faz alusão aos “Campos Elísios”
que representam o paraíso da mitologia grega, todavia, de forma não explícita se expõe
o Tártaro, - seu oposto, lugar de sofrimento das almas, os quais fazem parte do mesmo

2937

Maiores referências sobre os filmes no site imdb.com.
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mundo subterrâneo governado pelo deus Hades2938.
Ainda que não haja alusões oficiais aos fatos mitológicos ora narrados no
decorrer do filme, o fato é que, muito provavelmente, o diretor e roteirista sul-africano
Neill Blomkamp expôs uma crítica social em forma de ficção científica no filme Elysium.
O filme ambienta-se na Los Angeles de 2154, no qual a Terra encontra-se
comprometida por excesso populacional, devastação ambiental, doenças, poluição,
pobreza. Em contrapartida, as elites sociais e econômicas transportaram-se para uma
base espacial chamada “Elysium”, onde se veem “livres” de todos esses males e
com acesso a ar puro, limpeza, ordem, planejamento urbano, boas moradias e o mais
perfeito acesso à saúde através de “câmaras de cura” capazes de detectar e corrigir
qualquer doença, bem como reconstruir qualquer parte do corpo humano.
Porém, “o custo Elysium” de viver é alto, pois o corpo político responsável
pela administração dessa grande “Empresa Global”, utiliza-se de forças militares
convencionais (robots) e não-convencionais (mercenários), fazendo uso de golpe
de Estado, abuso de autoridade e tudo o quanto for possível para a manutenção
do status quo.
O protagonista do filme chama-se Max e é um operário explorado em seu
trabalho e que ao ser contaminado de forma grave por radiação é informado por um
robô que irá morrer em cinco dias. Interessante observar que o meio ambiente de
trabalho de Max é eivado de condições sub-humanas e exploratórias em demasia.
Assim, percebe-se uma inclinação marxista de seus roteiristas, pois diálogos
entre o dono da Fábrica que Max trabalha e seus associados mostram a necessidade de
produção de lucro a qualquer custo, o que nos remete automaticamente a “questõeschave” das teorias de Karl Marx como “mais-valia”.2939
Ao ser retirado da máquina que o contaminou por um robô e ser informado de
sua futura morte, vê-se nitidamente que o mesmo é tratado como mais um elemento
descartável e coisificado na relação de trabalho exploratória ficando patente a questão
da “alienação do trabalho”2940 também presente nos escritos de Karl Marx e seus
seguidores.
2938 RASEC, Mario. Elysium. Disponível em: http://goo.gl/BDKq2O. Acesso em: 03 de abril
de 2015.
2939 A teoria de Marx demonstrava que as condições de produção manufaturada e industrial
moderna permitiam ao operário produzir, num dia médio de trabalho, muito mais do que era
necessário para cobrir os custos da sua subsistência. Seria necessário gastar apenas uma parte
do dia de trabalho na produção de um valor equivalente ao valor do trabalhador. Tudo aquilo que o
trabalhador produz além disso seria denominado de “mais-valia”. Marx deu à ratio entre o trabalho
necessário e o trabalho excedente o nome de “taxa de mais-valia” ou “taxa de exploração” [...].
A mais-valia está na origem do lucro. O lucro é, por assim dizer, a manifestação visível e de
‘superfície’ da mais-valia. (Giddens: 2005, p. 87).
2940 O trabalhador afunda ao nível de mercadoria, torna-se a mais destruída das mercadorias.
(...) Torna-se mais pobre quanto mais riqueza produz. (...) Torna-se a mais barata das mercadorias
quanto mais mercadoria cria. À medida em que aumenta o valor do mundo das coisas, ocorre em
proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. (...) O objeto produzido pelo trabalho
[trabalhador] confronta-o como se fosse algo alienado, um força independente do seu produtor.
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Max ao se ver privado2941 de possibilidades de cura na terra e impedido
de ter acesso à Elysium, onde poderia gozar da mais perfeita cura resolve lutar
por mudanças e chegar a Elysium de qualquer maneira. A segregação de classes
de forma espacial, social e econômica é ilustrada de forma gritante, o que faz
com que o telespectador mais atento e com algum conhecimento básico de
Marx e seus escritos identifique facilmente tal alegoria.
A questão da espacialidade/territorialidade é um dos principais ganchos
do filme, pois frequentemente têm-se pessoas da terra tentando invadir ou
‘emigrar’ para Elysium mas ao serem detectadas tais espaçonaves, as mesmas
são abatidas com mísseis no ar e caso consigam chegar aos ‘Campos Elíseos”
é dada ordem de deportação e prisão, uma vez que o sistema de Elysium não os
reconhece como cidadãos, não tendo, portanto, acesso aos serviços de saúde e
demais benefícios de amplo gozo dos habitantes locais.
Em um breve paralelo que mostrar-se-á importante mais à frente é
possível conectar fatos como estes narrados em forma de ficção científica pelo
filme com episódios como a política do Apartheid que vigorou por anos na África
do Sul, bem como a política anti-imigração estadunidense e toda a questão racial,
encabeçada pelas lutas de Marthin Luther King em prol dos direitos civis dos
negros dos EUA ocorridas no passado.
O horror com que a população local trata as figuras da terra carrega ainda
mais as tintas na questão de segregação espacial e de classes e demonstra de
forma empírica-cinematográfica a ausência de cidadania socioambiental, a qual é
retirada de um grande montante na terra que produz riquezas para os abastados
de Elysium.
Importante deixar claro que essa segregação e violência com os mais
pobres e excluídos da terra é vista como ‘um mal necessário’ pela estrutura
dominante, que tem sua vida, conforme já mencionado, refém de um sistema
operacional rígido, o qual pode ser ‘reiniciado’ e que será alvo de tal tentativa.
Dessa forma, o golpe político e de Estado é feito no âmbito tecnológico mas
demonstra o quanto é possível controlar tanto a ‘massa’ que encontra-se na terra
como a população que encontra-se em Elysium.
(...) O trabalhador põe sua vida no objeto; mas agora sua vida não mais pertence a ele e sim
ao objeto. (...) A alienação do trabalhador em relação ao seu produto significa não apenas que
seu trabalho se tornou um objeto, uma existência externa, mas que existe independentemente,
como algo que lhe é alheio e que se torna uma força que o confronta; a vida que ele conferiu ao
objeto o confronta como algo hostil e alheio. (...) Quanto mais o trabalhador produz, menos tem
para consumir; quanto mais valores cria, mais desvalorizado se torna; quanto melhor a forma
do seu produto, mais deformado o trabalhador; quanto mais civilizado seu objeto, mais bárbaro
o trabalhador (...) Se o trabalho produz para o rico coisas maravilhosas, para o trabalhador ele
produz privação. O trabalho produz palácios, mas para o trabalhador, favelas. Produz belezas,
mas para o trabalhador deformidades. Substitui o trabalho por máquinas, mas, enquanto atira
uns trabalhadores de volta a formas bárbaras de trabalho, a outros transforma em máquinas. O
trabalho produz inteligência, mas para o trabalhador, idiotia, cretinismo.
(Marx, Manuscritos Econômico-Filosóficos)
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Assim, percebe-se que o filme flerta com a distopia, apesar de conter
elementos do que pode ser considerado por alguns como a mais pura utopia – o
marxismo.
Nessa hora, faz-se necessária a menção do que seja distopia e como ela
se coaduna à proposta do filme apresentado bem como no presente trabalho.
Vejamos:
[...] Distopia.O prefixo grego dis ou dys (δυσ) denota “mau”,
“anormal”, “estranho”. Topos(τόπος) refere-se a lugar. O termo
grego ou (oυ), quer dizer “não”. Dessa forma, utopia poderia
ser traduzida por “lugar nenhum” e distopia seria “lugar
mau”. (GINGRICH, 1981). A distopia é uma utopia às avessas
(antiutopia), onde o totalitarismo, ausência de liberdade e poder
de escolha são marcantes. Há o controle da sociedade por
sistemas herméticos e opressivos, que cerceiam o pensamento
individual, na tentativa de suprimir ataques e contestações à
ordem vigente. Alguns exemplos do gênero: os filmes Blade
Runner, Equilibrium, Matrix e os livros Revolução dos Bichos, de
Orwell e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley.2942
Pode-se citar ainda a obra ‘Snowrider”, traduzida para o português
como “O Expresso do Amanhã” lançada no ano de 2013 e que ainda não chegou
de forma oficial ao Brasil e que também utiliza-se da distopia em sua mensagem,
lembrando em muitos momentos o filme ora narrado, Elysium.2943
Todavia, talvez por temer uma imersão dicotômica e “planfetariamente”
marxista, os roteiristas “salpicaram” pitadas de misticismo religioso que podem
ser sentidas em alguns momentos do filme, pois Max – o protagonista, aparece
no filme incialmente criança, órfão e criado por freiras, sendo visto por uma
dessas irmãs caridosas como uma criança especial, destinada a uma missão
importante no futuro, lembrando, dessa forma, os escritos weberianos sobre
2942 LAIGNIER, Pablo; MARTINS, Sara. 1984: Arquétipo de Sociedade Espetacular
Disciplinada. INTERCOM- Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.
Caxias do Sul: RS. 2010. Disponível em: http://goo.gl/NyX3dk. Acesso em: 19 de julho de 2014.
2943 O enredo do filme gira em torno de uma tragédia ambiental que provocou o congelamento
de toda a terra e a quase completa extinção da raça humana. Os poucos sobreviventes não
tiveram outra escolha senão embarcar como tripulantes definitivos do gigante trem batizado como
“Snowpiercer”, uma verdadeira maravilha tecnológica da engenharia moderna. O trem representa
a humanidade restante e como é de costume dos homens, separações de classe devem existir
– nada mais apropriado para o meio de transporte em questão. Sendo assim, o “Snowpiercer”
se transmuta em uma espécie de gráfico horizontal, que resume perfeitamente a essência de
nossa raça humana: nos vagões da frente, na primeira classe, com centenas de pessoas que
não se importam com as milhares de pessoas da segunda classe, estas localizadas na cauda do
trem. Classes nunca se misturam. Ninguém de trás sabe como é a frente e vice-versa. Talhado
de maneira inspirada por Kelly Materson e o diretor sul-coreano Bong Joon-Ho. A obra é uma
adaptação da HQ “Le Transperceneige”, de Jacques Lob, Benjamin Legrand e o ilustrador JeanMarc Rochette – tendo este último colaborado com o filme, provendo os retratos que servem
como importantes arquivos históricos do Snowpiercer. Mais informações disponíveis em: imdb.
com e http://goo.gl/XFyavb. Acesso em: 03 de abril de 2015.
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a “ética protestante e o espírito do capitalismo” no qual a predestinação é um
elemento norteador das ações humanas.
A trama ganha corpo quando, conforme já mencionado, Max se mostra
inconformado com sua situação de morte eminente e decide partir para Elysium
de qualquer maneira. Para isso vai utilizar-se da ajuda do personagem chamado
Spider, que atua tanto na imigração ilegal, bem como uma espécie de Hacker,
pois todo o sistema de Elysium é controlado por sistemas operacionais digitais
de altíssima complexidade e tecnologia, pois não devemos esquecer que a trama
se passa no futuríssimo ano de 2154.
Desta forma, toda a proteção dos cidadãos ricos de Elysium, quanto à
brutalidade com que pessoas como o operário Max são tratados pela polícia
fazem parte de ‘um grande sistema’ orquestrado para esse fim. Ressalve-se que
a truculência dos policiais robôs é tanta que Max chega a ter um braço quebrado,
o que o faz chegar a um precário hospital, no qual acaba reencontrando outra
personagem importante da trama, chamada Frey, antiga namorada de infância e
orfanato, que agora é enfermeira e luta pela saúde da filha – Matilda - prestes a
morrer na terra de Leucemia.
Ressalte-se que a terra retratada no filme é densamente povoada por
pessoas com características latinas e negras (sendo, inclusive, utilizados dois
atores brasileiros: Wagner Moura e Alice Braga, respectivamente no papel de
Spider e Frey), bem como um grande número de crianças e jovens, fato este que
encontra aderência em muitas comunidades vulneráveis socioeconomicamente
no Brasil e no mundo. A ausência de saneamento básico e de gestão de resíduos
sólidos também mostra sua face no filme de forma grotesca, o que remete
fatalmente à lembrança de conceitos presentes na temática da justiça ambiental
que serão melhor retratados em um momento posterior deste trabalho.
Para sintetizar a história que tem mais de duas horas de duração, o filme
prossegue em torno da luta de Max, Frey e sua filha Matilda, juntamente com
Spider para chegarem em Elysium.
Muita aventura e ação ocorrem em muitos momentos do filme, pois
ainda que seja um filme que fuja um pouco ao ‘mainstream’ hollywoodiano,
trata-se de uma produção realizada com atores populares como Matt Damon
como Max e que precisa ser ‘vendido’ ao próprio sistema de mercado que busca
retratar e criticar.
O filme termina com uma espécie de sacrifício salvífico de Max, a cura de
Matilda e o acesso de Spider ao sistema de Elysium fazendo com que todos os
habitantes da terra possam agora ser também cidadãos de Elysium e o governo
passa para as mãos de Spider, fato esse que novamente remete-nos a aportes
teóricos marxistas2944.
2944
“Entre a sociedade capitalista e comunista existe um período de transformação
revolucionária de uma na outra. Corresponde a isso um período de transição política no qual o
Estado nada mais pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado.” (Marx, Crítica ao
Programa de Gotha). Lenin a denominou de “ditadura democrática do proletariado”
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02. PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS FUTURAS GERAÇÕES
Toda a sinopse narrada acima, bem como os contornos filosóficos e
sociológicos que podemos dela extrair, servem precipuamente, nesse trabalho,
como elemento de alerta para a temática que a partir de agora se pretende
aprofundar, a saber, a proteção socioambiental de crianças e adolescentes em
solo pátrio.
A partir de agora voltamos à Terra, ao Brasil, mais especificamente à
promulgação do texto constitucional de 1988 (art. 225, caput), o qual reconheceu
expressamente a condição jurídica das futuras gerações. Ocorre que o
reconhecimento de uma proteção jurídica às futuras gerações, assim como o
reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos através do
mesmo diploma constitucional, - o qual veio “inaugurar” o denominado Direito
da Criança e do Adolescente (art. 227, caput), deve ser analisado dentro de
contextos de sociedades complexas, que lidam constantemente com problemas
próprios de sociedades de riscos, relacionados à incerteza e à imprevisibilidade
dos resultados de decisões humanas – riscos, assim como foi possível observar
no filme Elysium acima descrito.
Dessa forma é preciso reconhecer que nessa nova ordem, o clássico
padrão de regras estáveis e abstratas que condicionavam soluções previamente
definidas vem ceder espaço a conteúdos de regulação moralmente plurais e à
técnicas de regulação flexíveis e processualmente vinculadas, que privilegiam
um modelo jurídico reflexivo, prático e baseado em princípios.2945
Válido nesse momento citar a perspectiva de Ayala
assim preconiza:

(2002, p. 09) que

2946

[...] Por essa razão, verifica-se a necessidade de reorganização da
teoria jurídica dos direitos fundamentais, que permita a realização
de novos padrões de justiça (justiça intergeracional). Para isso,
privilegia a perspectiva de novas escolhas fundamentais,
que são realizadas considerando outras gerações (tempo)
e necessidades de proteção de interesses não-humanos
(pluralismo moral), caracterizando a emergência de novos
direitos fundamentais biodifusos.
Ainda com Ayala (2002, p.09) tem-se que nesse contexto desenvolvemse os princípios de direito ambiental e o princípio da equidade intergeracional,
fundamentando este último no texto constitucional brasileiro, para considerar a
existência de direitos que possuem como beneficiários as futuras gerações, mas

2945 LEITE, J.R. Moratto; AYALA, P.A. Direito Ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária. 2004. p. 09.
2946 LEITE, J.R. Moratto; AYALA, P.A. Direito Ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária. 2004. p. 09.
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que comportam obrigações assimétricas assumidas pelos membros das atuais
sociedades.
Neste momento, regressa-se brevemente ao filme Elysium e percebese o que foi furtado de Matilda, Max, Frey, Spider, entre outros, uma vez que
eles, em relação ao nosso atual momento – ‘futuras gerações’, ‘não-nascidos’,
não foram objeto de uma tutela intergeracional que lhes garantisse equidade e
proteção socioambiental integral.
2.1 A importância de uma perspectiva do que seja proteção socioambiental
integral das futuras gerações.
De maneira simples, pode-se afirmar que o socioambientalismo é uma
“nova maneira” de entender-se a questão ambiental. Esta “nova maneira” não
pode ser compreendida fora do contexto social e carrega em si uma relação com
a saúde, o trabalho, a renda, a educação, a qualidade de vida e a cidadania como
um todo.
Através do “olhar” socioambiental é possível perceber que a proteção
integral de crianças e adolescentes em conformidade com a Doutrina da
Proteção Integral contida no art. 227 do texto constitucional de 19882947 deve ser
perpassada por este olhar mais integral e complexo.
Diante de conceitos como socioambientalismo, complexidade,
multidimensionalidade, riscos, (in)justiça ambiental e proteção integral é preciso
atentar para o fato de que dentro da legislação ambiental brasileira não se
vislumbra qualquer diferenciação para crianças e adolescentes como sujeitos de
direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, inexistindo qualquer
diferenciação de tratamento, ou seja, ignorando-se sua condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento e seu direito à absoluta prioridade – estruturas
basilares que compõem a referida doutrina da proteção integral.
Assim, apesar de serem mais vulneráveis às contaminações, as futuras
gerações (crianças e adolescentes) inserem-se em um contexto geral quando a
Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938/81, em seu art. 9º, inciso I, trata
dos níveis de poluição permitidos, não fazendo qualquer diferenciação em seus
padrões de qualidade. Confirmando tal hipótese tem-se o fato de que a Lei nº
9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) não estabelece qualquer agravante para a
contaminação de crianças nos casos de contaminação do meio ambiente.
Nesse momento, faz-se curioso um contraponto curioso extraído das
fontes de notícias estadunidenses, a qual anunciou que o presidente Barack
Obama em recentíssimo ato oficial admitiu a relação entre crianças negras,
2947
Art. 227 CF/88: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão
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emissão de poluentes e doenças respiratórias. Diz o informativo:
“Ontem, a administração Obama anunciou proposta para
regular as usinas de queima de carvão as quais por muito
tempo foram capazes de emitir gases de efeito estufa
de forma impune. Há muito para se alegrar sobre esse
anúncio, especialmente para as pessoas preocupadas com
as comunidades mais vulneráveis – negras, pardas, idosas e
hipossuficientes economicamente. A dirigente da EPA, Gina
McCarthy, mencionou a justiça ambiental em seu anúncio
de ontem. Segundo o anúncio, o Presidente Obama liga
diretamente as ameaças geradas pelas mudança climática
com as crises de asma sofridas por crianças negras e
latinas. [livre tradução dos autores]2948 [grifo nosso]
Além de questões relacionadas à degradação e poluição ambiental como
a acima narrada e que de forma semelhante ocorrem em solo pátrio, outras
situações impõem a necessidade de um maior discernimento e alinhamento
entre a doutrina da proteção integral, o Estatuto da Criança e do Adolescente
e a legislação ambiental, com vistas a uma efetiva proteção jurídica das futuras
gerações, pois existe um leque temático vindo à baila sem um olhar perpassado
por essa diferenciação inerente às crianças e adolescentes como sujeitos com
direitos a uma proteção integral e prioritária haja vista sua condição peculiar de
pessoas em desenvolvimento.
Cite-se como exemplo uma Ação Civil Pública que determinou
liminarmente que a empresa Nestlé indicasse claramente em suas embalagens
a utilização de produtos transgênicos em sua fabricação de biscoitos recheados.
Nela, o juiz concedeu liminar em ACP determinando à Nestlé que informasse de
forma expressa e legível nos rótulos das embalagens a presença de organismos
geneticamente modificados (OGM) na composição de seus produtos, indicando
o percentual da modificação. A liminar também determinava que a informação
no rótulo deveria conter o sinal gráfico designativo de alimento transgênico (T,
em letra minúscula, inserido em triângulo com fundo amarelo), acompanhado da
expressão “transgênico”.
Na ocasião, fixou-se multa no valor de R$ 5 mil por produto encontrado no
mercado em desconformidade com a decisão judicial. O MP fez a coleta e análise
de diversos produtos para verificar a presença de organismos geneticamente
modificados. A análise constatou OGM’s na composição do biscoito recheado
2948
MOCK, Bretin. Why Obama’s carbon regs will help kids of color breathe easier.
Disponível em: http://goo.gl/hVMeuh. Acesso em: 03 de abril de 2015. “Yesterday, the Obama
administration announced its proposal for regulating coal-burning power plants that for too long
have been able to emit greenhouse gases with impunity. There’s a lot there to rejoice about,
especially for people concerned about the most vulnerable communities — black, brown, elderly,
and those of low income. EPA chief Gina McCarthy name-checked environmental justice in her
announcement yesterday. President Obama linked the immediate threats of climate change to
the asthma crisis among black and Latino kids.
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“Bono”, sabor morango, fabricado e comercializado pela Nestlé.
O juiz sustenta que:
“tratando-se de novidade científica ainda pendente de
estudos e pesquisas mais aprofundadas, na comercialização
de tais produtos as suas características devem ser
demonstradas na embalagem constando a composição
e origem, oferecendo ao consumidor o exercício do seu
direito de escolha, a optar, de forma livre e consciente,
por produtos com tais características ou não”. (Processo :
583.00.2012.153475-7 - TJSP).
A decisão ora mencionada está fundamentada no Código de Defesa
do Consumidor, sem qualquer menção, entretanto, de que a ingestão de tais
produtos por parte de crianças e adolescentes - provavelmente seus maiores
consumidores - pode gerar um comprometimento em seu desenvolvimento, pois
repetindo o argumento ilustrado pelo douto magistrado: “trata-se de novidade
científica ainda pendente de estudos e pesquisas mais aprofundadas”.
Ainda em relação ao meio rural, importante destacar recente fato
noticiado no blog Ecodebate que informa que uma mulher grávida que vive perto
de uma fazenda onde são utilizados pesticidas tem 66% mais chances de ter uma
criança autista, segundo pesquisadores da Universidade da Califórnia Davis em
um estudo. [Neurodevelopmental Disorders and Prenatal Residential Proximity
to Agricultural Pesticides: The CHARGE Study].2949
Aproveitando o gancho deixado pelo caso acima, mencione-se a
pulverização aérea acidental ocorrida na cidade de Rio Verde (GO) na qual a
Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental São José do Pontal - situada no
Assentamento Pontal dos Buritis, estava com 122 alunos na escola no momento
2949
A pesquisa publicada na revista Environmental Health Perspectives analisa a associação
entre viver perto de um lugar onde são usados pesticidas e os nascimentos de crianças autistas,
apesar de não deduzir uma relação de causa e efeito. [...] Os pesquisadores compararam dados
sobre a utilização de pesticidas na Califórnia na residência de 1.000 pessoas que participaram
de um estudo de famílias com crianças autistas. “Observamos onde viviam os participantes do
estudo durante a gravidez e no momento do nascimento”, explicou um dos autores do estudo, Irva
Hertz-Picciotto, vice-presidente do departamento de Ciências e Saúde Pública da Universidade
Davis da Califórnia. “Constatamos que foram utilizados vários tipos de pesticidas, em sua maioria
perto das casas onde as crianças desenvolveram autismo ou distúrbios cognitivos.” Cerca de um
terço dos participantes do estudo vivia a entre 1,25 e 1,75 quilômetros de onde foram usados
pesticidas. Os pesquisadores também descobriram que os riscos foram maiores quando o contato
com o pesticida se deu entre o segundo e o terceiro mês de gravidez. O desenvolvimento do
cérebro do feto poderia ser particularmente sensível a pesticidas, de acordo com os autores do
estudo. “Este estudo confirma os resultados de pesquisas anteriores que constataram ligações
na Califórnia entre o fato de uma criança ter autismo e estar exposto a produtos químicos agrícolas
durante a gravidez”, indicou Janie Shelton, co-autora do estudo. “Apesar de ainda termos que ver
se alguns subgrupos são mais sensíveis do que outros a exposição a pesticidas, a mensagem
é clara: as mulheres grávidas devem prestar atenção e evitar qualquer contato com produtos
químicos agrícolas.” Notícia transcrita do blog: Ecodebate. Disponível em: http://goo.gl/ffipyw.
Acesso em: 22 de julho de 2014.
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em que o piloto da empresa aérea Aerotex despejou acidentalmente o inseticida
“egeo pleno”. Na ocasião, foram intoxicadas pelo agrotóxico 45 pessoas, sendo
38 alunos e 07 professores. Logo após o incidente os alunos e educadores foram
encaminhados ao Hospital Municipal de Montividiu (GO) com sintomas como
tontura, dores de cabeça, vômito, formigamento nos braços e coceira. (Prefeitura
de Rio Verde: 2013).
A situação acima descrita levou à criação de uma comissão na sede do
Ministério Público do Trabalho (MPT) em Mato Grosso do Sul, visando o debate
sobre o uso dos agrotóxicos e os riscos que eles representam ao meio ambiente,
à saúde do trabalhador rural, da população e consumidores em geral.
Percebe-se que apesar de alguns alvoreceres parecerem surgir em
relação à problemática de contaminação e poluição relacionadas à saúde de
crianças e adolescentes, bem como de outras camadas mais vulneráveis, ainda
resta uma longa caminhada a ser feita em busca de uma efetiva proteção jurídica
das futuras gerações.
Assim, conclui-se que de tais circunstâncias parece emergir uma crescente
tensão, onde de fato deveria haver conexão, pois como falar em proteção integral
se em relação aos crimes ambientais, contaminações, poluições, relações de
consumo, entre outros, não existe tal diferenciação entre crianças, adolescentes
e adultos?
A seguir, é apresentada uma nova contextualização, na qual são
abordadas a teoria da sociedade de risco e a proteção socioambiental de crianças
e adolescentes.
2.2 A globalização dos risco e o direito de proteção das futuras gerações
A teoria da sociedade de risco, que tem em Ulrich Beck um de seus
principais idealizadores insere-se no contexto das proposições teóricas que
procuram explicar as modificações ocorridas principalmente a partir da segunda
metade do século XX, algumas delas denominando esse novo processo de pósmodernidade. A ebulição social que contaminou jovens e teóricos nos anos 60 já
estava desfalecendo e, assim, especialmente a partir da década de 80, o foco de
análise direcionou-se para a modernidade e, logo depois, para a pós-modernidade.
Nesse âmbito, tem-se que a proposta de Beck – que acompanha em vários
aspectos a teorização de Giddens (1991, p. 38)2950, ainda que possua com ele
também muitas diferenças – uma vez que não compreende tais transformações
como uma superação do período da Modernidade (como o prefixo “pós” faz
2950
Pode-se afirmar, não obstante os elementos que os diferenciam, que “[...] os trabalhos
mais recentes de ambos os autores parecem aproximá-los no que diz respeito à metodologia e
ao estilo ensaístico e generalizante que utilizam”, e, acima de tudo, em razão do uso da categoria
“reflexividade”, ainda que também mediante a existência de especificidades. In: COSTA, Sérgio.
Quase crítica: insuficiências da sociologia da modernização reflexiva. Tempo Social, São
Paulo, v. 16, n. 2, Nov. 2004, p.74

1110

1111

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

entender). Diferentemente, Beck entende-as como uma intensificação desse
processo, como uma segunda fase de um processo de modernização mais
amplo.
É justamente a quebra do monopólio da verdade e da separação entre
teoria e prática, em conjunto com a autocrítica da ciência, que possibilitará a
identificação dos riscos produzidos pelo avanço tecnológico (como riscos) e o
início da discussão de sua definição social no espaço público.
Saliente-se que vive-se uma era de ‘riscos ecológicos globais’2951, onde a
contaminação química dos alimentos decorrente do uso intensivo de agrotóxicos,
por exemplo, possui impacto relevante em termos de escalas planetárias, a qual
afeta, além de trabalhadores rurais e suas famílias, consumidores dos alimentos
nas cidades; ou ainda à poluição transfronteiriça a qual atinge populações de
espécies em áreas extremamente distantes dos locais originais da poluição,
como os ursos polares contaminados pelo pesticida Dicloro-Difenil-Tricloroetano
(DDT) no Ártico.
Cabe aqui uma breve lembrança ao filme ora abordado, pois se percebe
que a globalização da poluição ‘forçou’ a mudança dos mais abastados para uma
base fora do próprio globo terrestre.
Desta forma, a incerteza é uma constante a ser levada em conta. Os
desafios impostos à proteção normativa do meio ambiente agora se desenvolvem
no interior de uma sociedade mundial de risco, a qual lida, sobretudo, com
conflitos relacionados à gestão da incerteza em diversos graus.2952
Isto porque, como explica Ulrich Beck2953 :
Não há ninguém que conheça de verdade o resultado
global – ao nível do conhecimento positivo, a situação
é radicalmente ‘indecidível’ -, mas isso não obsta que
tenhamos que decidir. A época do risco impõe a todos
nós a carga de tomar decisões cruciais que podem afetar
a nossa sobrevivência mesmo sem nenhum fundamento
adequado no conhecimento.
Ayala e Leite2954 continuam informando que:
[...] O risco, como salientado, impõe também uma obrigação
de ordenar a decisão, levando-se em consideração
também dados do futuro, o que importa afirmar que os
2951 PORTO, Marcelo Firpo (Org.). Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013, p. 138
2952 LEITE, J.R. Moratto; AYALA, P.A. Direito Ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária. 2004. p. 214.
2953 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Trad. Jesús Albores Rey. Madri: Siglo XXI,
2001. p. 123
2954 LEITE, J.R. Moratto; AYALA, P.A. Direito Ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária. 2004. p. 209
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interesses e direitos das futuras gerações deverão ser
considerados nos processos de decisão influenciados
pelo risco. [grifo nosso]
Benjamin2955, reproduzindo a lição de Cristopher Stone, salienta que as
gerações futuras dão, no modelo global, mais peso à equação da proteção do
meio ambiente.
Ost2956 é um dos que esboçam a preocupação na construção de pontes
existenciais entre as gerações humanas, utilizando a questão ambiental como um
dos paradigmas mais evidentes do que ele denomina como “risco de discronia”,
que segundo o autor, revelaria a situação de destemporalização na proteção do
meio ambiente, uma vez que a degradação e a poluição ambiental aumentam
cumulativamente para o futuro. Fato esse altamente perceptível e emblemático
no filme Elysium.
Diante desse contexto, entende-se que o embate entre as dimensões
social e ambiental deve ser pensado com base em diferentes fundamentos,
aproximando-as com a finalidade de compreender os conflitos emergentes na
proteção jurídica das futuras gerações e o consequente desembocar de políticas
públicas que se coadunem a tal realidade sob uma perspectiva mais ampla,
não tendente a mascarar desigualdades sociais e/ou ambientais e que leve em
conta a percepção da problemática referente à proteção socioambiental integral
da criança e do adolescente. Nessa trilha em busca de uma conformação do
problema emerge um novo conceito, teórico e prático - a justiça sociambiental.
3. JUSTIÇA AMBIENTAL E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Inicialmente é preciso salientar que o movimento de justiça ambiental
constituiu-se nos EUA nos anos 80, sendo o mesmo o fruto de uma articulação
criativa entre lutas de caráter social, territorial, ambiental e de direitos civis.
Nos EUA, a partir do final dos anos 60, redefiniu-se em termos ambientais
um conjunto de embates contra as condições inadequadas de saneamento, de
contaminação química de locais de moradia e trabalho e disposição indevida de lixo
tóxico e perigoso. Nos anos 70, houve a mobilização dos sindicatos que ficaram
preocupados com saúde ocupacional, grupos ambientalistas e organizações de
minorias étnicas articularam-se para elaborar em suas respectivas pautas o que
entendiam por “questões ambientais urbanas”.

2955 BENJAMIN, Antônio Herman de V. e. Objetivos do Direito Ambiental.In: BENJAMIN,
Antônio Herman de V. e. & SÍCOLI, José Carlos Meloni (orgs). Anais do 5º Congresso Internacional
de Direito Ambiental, de 4 a 7 de junho de 2001. O futuro controle da poluição e da implementação
ambiental. São Paulo. p. 74
2956 OST, François. Júpiter, Hercule, Hermes: Trois modele du juge. In BOURETZ, Pierre. La
force du droit – Panorama des débats contemporains. France: Éditions Esprit, 1991. p. 39-41
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Sobre esta época Acselrad2957 comenta que:
[...] alguns estudos apontavam já a distribuição
espacialmente desigual da poluição segundo a raça das
populações a ela mais expostas, sem, no entanto, que se
tenha conseguido mudar a agenda pública. Em 1976-77,
diversas negociações foram realizadas tentando montar
coalizões destinadas a fazer entrar na pauta das entidades
ambientalistas tradicionais o combate à localização de
lixo tóxico e perigoso predominantemente em áreas de
concentração residencial de população negra.
A constituição de um movimento, entretanto, veio a ter sua afirmação a
partir de uma experiência concreta de luta inaugurada em Afton, no condado de
Warren, na Carolina do Norte, em 1982. Acselrad2958 comenta que:
[...] ao tomarem conhecimento da iminente contaminação
da rede de abastecimento de água da cidade caso fosse
nela instalado um depósito de policlorinato de bifenil, os
habitantes do condado organizaram protestos maciços,
deitando-se diante dos caminhões que para lá traziam a
perigosa carga.
Com a percepção de que o critério racial estava fortemente presente
na escolha da localização do depósito daquela carga tóxica, a luta radicalizou-se,
resultando na prisão de 500 pessoas. A população de Afton era composta de
84% de negros; o condado de Warren, de 64% e o estado da Carolina do Norte,
de 24%. (Troy, 1995, p. 278). Diante de tais evidências, que se mostravam mais
do que meras coincidências, estreitaram-se as convergências entre o movimento
dos direitos civis e dos direitos ambientais.
Cumpre ressaltar que apesar de nascido de lutas de base contra
iniquidades ambientais em um nível local, o movimento culminou por elevar a
“justiça ambiental” à condição de questão central na luta pelos direitos civis e ao
mesmo tempo induziu a incorporação da desigualdade ambiental na agenda do
movimento ambientalista tradicional.
Segundo Acselrad2959:
A partir desta pesquisa, evidenciou-se que a proporção
de residentes que pertencem a minorias étnicas em
comunidades que abrigam depósitos de resíduos perigosos
é igual ao dobro da proporção de minorias nas comunidades
2957
ACSELRAD, Henri. JUSTIÇA AMBIENTAL – novas articulações entre meio ambiente e
democracia. Disponível em: http://goo.gl/7BDxGk. Acesso em 03 de abril de 2015. p. 02
2958
ACSELRAD, Henri. JUSTIÇA AMBIENTAL – novas articulações entre meio ambiente e
democracia. Disponível em: http://goo.gl/7BDxGk. Acesso em 03 de abril de 2015. p. 03
2959
ACSELRAD, Henri. JUSTIÇA AMBIENTAL – novas articulações entre meio ambiente e
democracia. Disponível em: http://goo.gl/7BDxGk. Acesso em 03 de abril de 2015. p. 03.
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desprovidas de tais instalações. O fator raça revelou-se mais
fortemente correlacionado com a distribuição locacional
dos rejeitos perigosos do que o próprio fator baixa renda.
Portanto, embora os fatores raça e classe de renda tenham
se mostrado fortemente interligados, a raça apresentou-se
como um indicador mais potente da coincidência entre os
locais onde as pessoas vivem e onde os resíduos tóxicos
são depositados.
A partir de 1987, pesquisadores iniciaram estudos sobre as ligações entre
problemas ambientais e injustiça social, procurando elaborar os instrumentos de
uma “Avaliação de Equidade Ambiental”. E em 1990, a Environmental Protection
Agency do governo dos EUA criou um grupo de trabalho para estudar o risco
ambiental em comunidades de baixa renda. Em 1992, este reconheceria que
os dados até então disponíveis apontavam tendências perturbadoras, sugerindo,
por esta razão, maior participação das comunidades de baixa renda e minorias no
processo decisório relativo às políticas ambientais.
Um pouco antes, em 1991, os seiscentos delegados presentes a I
Cúpula Nacional de Lideranças Ambientalistas de Povos de Cor aprovaram os
“17 Princípios da Justiça Ambiental”, estabelecendo uma agenda nacional para
redesenhar a política ambiental dos EUA de modo que fosse incorporada a pauta
das “minorias”, sendo as mesmas as comunidades ameríndias, latinas, afroamericanas e asio-americanas, tentando desta forma mudar o eixo de gravidade
da atividade ambientalista nos EUA. Braden (1994, p. 10)
Para Acselrad2960:
O movimento de justiça ambiental consolidou-se assim
como uma rede multicultural e multiracial nacional, e
mais recentemente internacional, articulando entidades
de direitos civis, grupos comunitários, organizações de
trabalhadores, igrejas e intelectuais no enfrentamento
do “racismo ambiental” como uma forma de racismo
institucional, buscando fundir direitos civis e preocupações
ambientais em uma mesma agenda e avançando na
superação de vinte anos de dissociação e suspeita entre
ambientalistas e movimento negro.
Merece menção o fato de que a luta pelo reconhecimento da desigualdade
ambiental nos EUA tem constituído um passo importante para a contestação do
modelo de desenvolvimento. O lema do movimento tem sido “poluição tóxica
para ninguém” e não simplesmente o de deslocar a poluição de lugar ou “exportar
a injustiça ambiental” para os países onde os trabalhadores estejam menos
organizados. Observa-se que se trata de discutir a pauta do que Acselrad chama
de “transição justa”, fazendo com que a luta contra a poluição desigual não opere
2960
ACSELRAD, Henri. JUSTIÇA AMBIENTAL – novas articulações entre meio ambiente e
democracia. Disponível em: http://goo.gl/7BDxGk. Acesso em 03 de abril de 2015. p. 05
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apenas a destruição pura e simples do emprego dos trabalhadores das indústrias
poluentes ou penalize as populações dos países menos industrializados para
onde as transnacionais tenderiam a transferir suas fábricas poluidoras.
Assim, o movimento de justiça ambiental vem procurando se
internacionalizar para construir uma resistência global em virtude das dimensões
globais da reestruturação espacial da poluição.
No Brasil, a discussão sobre justiça ambiental vem amadurecendo desde
os anos 90, principalmente após a conferência denominada como “Rio 92”. No
entanto, foi em 2001, com a criação de Rede Brasileira de Justiça Ambiental
por ocasião do Seminário Internacional Justiça Ambiental e Cidadania, realizado
na cidade de Niterói/RJ no mesmo ano, que o conceito se difundiu e passou a
influenciar vários movimentos sociais e organizações locais. “Eles passaram a
compreender que seus conflitos locais tinham a ver com outros e a mudança
precisava se fortalecer com o trabalho solidário e a luta comum”. Inicialmente é
preciso salientar que o movimento de justiça ambiental constituiu-se nos EUA
nos anos 80, sendo o mesmo o fruto de uma articulação criativa entre lutas de
caráter social, territorial, ambiental e de direitos civis.
Acselrad, Mello e Bezerra2961 informam que nos EUA, a partir do final dos
anos 60, redefiniu-se em termos ambientais um conjunto de embates contra
as condições inadequadas de saneamento, de contaminação química de locais
de moradia e trabalho e disposição indevida de lixo tóxico e perigoso. Cumpre
ressaltar que apesar de nascido de lutas de base contra iniquidades ambientais
em um nível local – sendo incialmente denominado como “Racismo Ambiental”,
o movimento culminou por se denominar como “justiça ambiental”, tomando
como questão central a luta pelos direitos civis e ao mesmo tempo induzir a
incorporação da desigualdade ambiental na agenda do movimento ambientalista
tradicional.
De acordo com Acselrad, Mello e Bezerra (2009, p. 47) no Brasil ainda
são recentes as pesquisas que buscam examinar, na forma de indicadores, a
coincidência entre áreas de degradação ambiental e locais de moradia de
população despossuídas. O que consideram os autores, não poder ocorrer de
forma diferente, ao considerar o pensamento ecológico hegemônico, bem como
parte da pesquisa acadêmica, não operarem com a articulação entre condições
ambientais e sociais.
No sentido de uma conceituação, o Movimento de Justiça Ambiental,
assim define justiça ambiental2962:
“É a condição de existência social configurada através
do tratamento justo e do envolvimento significativo de
todas as pessoas, independentemente de sua raça, cor ou
2961
ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília C. do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é
Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 47.
2962
ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília C. do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é
Justiça Ambiental. p.16.
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renda, no que diz respeito à elaboração, desenvolvimento,
implementação e aplicação de políticas, leis e regulações
ambientais. Por tratamento justo entenda-se que nenhum
grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais
ou de classe, deva suportar uma parcela desproporcional
das consequências ambientais negativas resultantes da
operação de empreendimentos industriais, comerciais e
municipais, bem como das consequências resultantes da
ausência ou omissão destas políticas.”
Rememorando-se o roteiro do filme Elysium, pode-se facilmente
enxergar diversos pontos de convergência entre o que preconiza o movimento por
Justiça Ambiental e as realidades cinematográficas lá apresentadas. Perceptível
também, a própria influência de Karl Marx e do Marxismo na concepção da matriz
metodológica do Movimento de Justiça Ambiental conforme se depreende de
alguns teóricos acima citados.
Intui-se diante do todo exposto que se pode considerar crianças e
adolescentes como pertencentes a um destes grupos sociais que já possuem
intrinsecamente condições particulares de vulnerabilidade, e que, não obstante
tal condição, ao serem expostas à situações de degradação ou desestabilização
ambiental, como algumas já ilustradas no decorrer desse artigo, são afetadas de
modo desigual, haja vista a sua situação peculiar de pessoa em desenvolvimento/
futura geração. (art. 6º- Estatuto da Criança e do Adolescente).
Ainda ilustrando de forma clara e concreta a situação a ser enfrentada
para um alcance efetivo da proteção socioambiental integral das futuras
gerações, pode-se citar a contaminação do leite materno em regiões de
expansão do agronegócio em nosso país. Cite-se, Lucas do Rio Verde, um dos
maiores produtores de grãos do Mato Grosso, Estado vitrine do agronegócio
no Brasil. Apesar de apresentar alto IDH (índice de desenvolvimento humano),
a exposição de um morador a agrotóxicos no município durante um ano é de
aproximadamente 136 litros por habitante, quase 45 vezes maior que a média
nacional — de 3,66 litros.2963
Desde 2006, ano em que ocorreu um acidente por pulverização aérea que
contaminou toda a cidade, Lucas do Rio Verde passou a fazer parte de um projeto
de pesquisa coordenado pelo médico e doutor em toxicologia, Wanderlei Pignatti,
em parceria com a Fiocruz. A pesquisa avaliou os resíduos de agrotóxicos em
amostras de água de chuva, de poços artesianos, de sangue e urina humanos, de
anfíbios e do leite materno de 62 mães. A pesquisa referente às mães demonstrou
que foram encontrados resíduos de DDE, um metabólico do DDT, agrotóxico
proibido no Brasil há mais de dez anos. Dos resíduos encontrados, a maioria

2963
PALMA, Danielly A. Agrotóxicos em leite humano de mães residentes em Lucas do Rio
Verde – MT. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva). Universidade Federal do Mato Grosso.
Cuiabá: 2011.

1116

1117

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

são organoclorados, substâncias de alta toxicidade, capacidade de dispersão e
resistência tanto no ambiente quanto no corpo humano.2964
Além da contaminação do leite materno, outra grave notícia no ano de
2011, deu conta de que o Ministério Público Estadual do Mato Grosso iniciou
um processo de investigação para levantar possíveis causas que levaram ao alto
índice de menores de idade como portadores de algum tipo de deficiência, na
cidade de Campo Verde (140 km ao Sul de Cuiabá). Em levantamento preliminar
feito pelo projeto “Jornada da Inclusão” no ano de 2012, apontou-se que das
242 pessoas cadastradas como portadoras de deficiência, 122 são menores de
18 anos. O Ministério Público investiga a relação entre o índice de deficiências
registrado e o uso indiscriminado de agrotóxico na cidade, uma vez que Campo
Verde é uma das cidades destaque na produção agrícola no Mato Grosso.2965
Percebe-se, portanto, que se, por um lado, sabe-se que os mecanismos
de mercado trabalham no sentido da produção da desigualdade ambiental - os
mais baixos custos de localização de instalações com resíduos tóxicos apontam
para as áreas onde os pobres moram – não se pode desconsiderar, por outro lado,
a existência de uma omissão das políticas públicas que permite a ação perversa
do mercado. A experiência do Movimento de Justiça Ambiental mostra como
é possível organizar as populações a fim de exigir políticas públicas capazes de
impedir que também no meio ambiente vigore a desigualdade social e racial.2966
Diante de graves realidades como as noticiadas no decorrer desse texto,
como não pensar em risco, falta de democratização dos mesmos ou (in)justiça
socioambiental ao depararmo-nos com cenários que indicam que desde a mais
tenra concepção e crescimento uma criança estará exposta aos danosos efeitos
de insumos agrícolas ou produtos tóxicos lançados de forma descontrolada e
irresponsável? Como falar de proteção socioambiental integral das futuras
gerações em casos tão emblemáticos? Como não pensar em cenários distópicos
em um futuro não muito distante como os apresentados pelo filme Elysium ao
nos depararmos presentemente com tais realidades?

2964
PALMA, Danielly A. Agrotóxicos em leite humano de mães residentes em Lucas do Rio
Verde – MT. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva). Universidade Federal do Mato Grosso.
Cuiabá: 2011.
2965 Segundo o Ministério Público Estadual, para realizar a investigação, serão consultados
especialistas em agrotóxicos, médicos, além de visitas e entrevistas aos portadores de deficientes.
Será observado se as pessoas acometidas por deficiência residem próximas a áreas de plantio.
Também será solicitada uma análise da água consumida pelas pessoas que são objeto de estudo.
Além do levantamento das causas das deficiências, serão verificados aspectos relacionados às
condições em que essas pessoas vivem, se estão tendo acesso a educação, saúde, entre outros
direitos. “Pretendemos, também, fazer um levantamento sobre a situação dos idosos”, ressaltou
o promotor de Justiça responsável pela investigação. O caso da cidade de Lucas de Rio Verde que
contaminou o leite materno também está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. In:
Mídia News. Agrotóxico pode ter gerado deficiência em adolescentes. Disponível em: http://
goo.gl/IV2jZk. Acesso em: 08 de Abril de 2014.
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4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 O presente trabalho desenvolveu-se tendo como foco prioritário de estudo e
reflexão a proteção das futuras gerações, tendo por mote a Doutrina da Proteção
Integral que desemboca em dois pilares juntamente importantes: a absoluta
prioridade de atendimento e a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento
que devem ser observados quando se trata da temática criança e adolescente
nas mais variadas esferas.
4.2 Para tanto, utilizou-se do cinema, especificamente do filme Elysium como
mote de ilustração e melhor vislumbre das realidades ora apresentadas.
4.3 Procura-se através do entendimento do que venha a ser “proteção integral”
das futuras gerações, compreender como se processará essa proteção na
esfera socioambiental, sendo impossível não adentrar em recônditos do Direito
Ambiental e construções teóricas como o socioambientalismo, sociedade de
risco e (in)justiça socioambiental.
4.4 Por fim, percebe-se que as questões ora relacionadas precisam ser alvo de
novos estudos e análises a fim de que a caminhada em direção à concretização
da proteção socioambiental integral das futuras gerações venha, em algum
momento, aproximar-se minimamente do ideal dentro da esfera da legislação
ambiental e das políticas públicas a elas relacionadas.
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61. O TOMBAMENTO COMO INSTRUMENTO DE
PRESERVAÇÃO ARQUITETÔNICA EM CIDADES
SUSTENTÁVEIS
TARIN CRISTINO FROTA MONT’ALVERNE
Professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC)
ANA CAROLINA BARBOSA PEREIRA MATOS
Doutoranda em Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora do
curso de Direito do Centro Universitário Estácio do Ceará

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas o Brasil vem passando por um processo acelerado
de urbanização, observa-se um crescimento na concentração de pessoas em
zonas urbanas ou em processo de urbanização. No entanto, os investimentos
públicos nestas áreas não foram feitos na mesma velocidade, gerando uma série
de problemas, dentre eles a falta de conservação dos prédios históricos.
O modelo atual de cidades não é sustentável, existem problemas nas mais
diferentes dimensões da vida urbana, como a falta de saneamento básico para
uma parcela da população, a falta de lazer adequado, a degradação dos bens
naturais e culturais, a falta de mobilidade urbana, etc.
Considerando que cada vez mais os brasileiros se concentram em regiões
urbanizadas do país, é necessário discutir-se acerca de um modelo sustentável
de cidade. A presente pesquisa buscará conceituar o que se entende por cidade
sustentável, a partir do estudo do conteúdo do que é chamado de Direito à Cidade.
O direito à cidade é uma questão atual e urgente, pois pretende garantir
e promover direitos básicos para a população destas localidades. Apesar da
relevância do direito mencionado, o tema ainda é pouco explorado pela doutrina,
sendo urgente a discussão acerca do seu conteúdo e de todas as suas dimensões,
inclusive, o seu aspecto cultural, como forma de contribuir para a construção de
uma cidade sustentável.
Tendo em vista o crescimento da urbanização no Brasil nas últimas décadas,
não se pode olvidar da importância da tutela do patrimônio cultural material,
especialmente em relação aos prédios históricos localizados nas zonas urbanas,
do seu impacto na vida das pessoas que residem nestes locais e da sua relação
com o conteúdo do Direito à Cidade.
Esta pesquisa está dividida em três tópicos. Na primeira parte do trabalho
será feita uma análise do tombamento, a fim de demonstrar que o mesmo é
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o principal instrumento de promoção e preservação da arquitetura de prédios
históricos. Na segunda parte será abordado o princípio da função sociocultural da
propriedade e a sua relação com o a tutela dos bens culturais, especificamente,
no que concerne ao tombamento de bens imóveis.
Por fim, no terceiro e último tópico do artigo será apresentado o conteúdo
do Direito à Cidade, bem como o conceito de cidade sustentável e de que forma
estas definições estão relacionadas com a conservação e promoção de traços
arquitetônicos históricos nas cidades brasileiras.
A metodologia utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e
dialética, com predominância indutiva.
Pretende-se, com o presente artigo, despertar os estudiosos e operadores
do Direito para a relevância e urgência do tema e para a necessidade da proteção
e promoção do Direito à Cidade de forma ampla, especialmente no que concerne
a dimensão cultural deste direito, com a preservação arquitetônica de bens
culturais, a fim de contribuir para o estabelecimento de cidades sustentáveis.
2. O
TOMBAMENTO COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO E
PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS
De acordo com o disposto no art. 216, caput, da Constituição Federal de
1988, o patrimônio cultural brasileiro é constituído por bens de natureza material
e imaterial, reclamando uma proteção jurídica adequada às peculiaridades de
cada um destes tipos de bens culturais.
Em decorrência das diferentes características dos bens culturais de
natureza material e imaterial é que o Constituinte pátrio arrolou no art. 216, §
1º, uma série de instrumentos jurídicos de promoção e proteção do patrimônio
cultural brasileiro, que possuem distintas finalidades. São eles: os inventários, os
registros, a vigilância, o tombamento e a desapropriação.
Francisco Luciano Lima Rodrigues2967 defende que, de acordo com o que se
infere do art. 216, §1º, o Estado, juntamente com a sociedade, tem a obrigação
de proteger o patrimônio cultural brasileiro, por todos os meios de acautelamento
e preservação. A preservação do patrimônio cultural deve, então, ser entendida
como gênero, do qual são espécies todas as formas pelas quais o Estado garante
a integridade do patrimônio cultural, estando dentre estes instrumentos de
preservação os acima citados.
Em relação aos bens culturais de natureza material, o instrumento adequado
para a sua proteção e promoção é o tombamento. De acordo com Francisco
Humberto Cunha Filho e Ruth Araújo Viana2968, “O tombamento é, portanto,
2967 RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. Breve estudo sobre a natureza jurídica do
tombamento. Revista Pensar, vol. 08, nº 08, p. 32-38, fev de 2003, p. 33.
2968 CUNHA FILHO, Francisco Humberto; VIANA, Ruth Araújo. Arquitetura e tombamento:
instrumentos de dinâmica e perenização cultural. Revista Pensar, vol. 16, nº 01, p. 129-150, jan/
jun de 2011, p. 143.
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uma maneira de intervenção estatal na propriedade, seja ela pública ou privada,
para proteger como patrimônio cultural brasileiro, certos bens corpóreos que
resguardam valor cultural”.
A criação deste instrumento de preservação do patrimônio cultural no Brasil
remonta à década de trinta, período marcado pela política nacionalista de Getúlio
Vargas. O Decreto-lei nº 25, editado em 30 de Novembro de 1937, instituiu no
Brasil a possibilidade de tombamento de bens móveis e imóveis existentes no
país e cuja conservação fosse de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história nacional, quer por seu excepcional valor arqueológico ou
etnográfico, bibliográfico ou artístico, tendo como objetivo organizar o patrimônio
histórico e artístico brasileiro.
O Decreto-lei nº 25/37 até hoje é considerado o fundamento legal para o
instituto do tombamento, sendo responsável pela regulamentação a nível federal
deste instituto e servindo como parâmetro para o estabelecimento das legislações
estaduais que versam sobre a temática. Acrescente-se que a Constituição de
1988 recepcionou expressamente o instrumento de preservação ora estudado,
nos termos de seu art. 216, §1º.
Apesar de quase que integralmente recepcionado pela Novel Carta Magna,
o Decreto-lei nº 25/37 teve alguns trechos de seu texto não recepcionados
por serem considerados incompatíveis com o Estado Democrático de Direito
estabelecido pela Carta de 1988, uma vez que este adota o pluralismo político
e, consequentemente, o pluralismo cultural. Exemplo disso é a discussão
acerca do alargamento da noção de patrimônio cultural brasileiro promovido pela
Constituição Federal, a partir do qual o patrimônio histórico e artístico passou
a ser apenas uma parcela daquele2969 - o que será de forma mais aprofundada
tratado a seguir.
Infere-se que a finalidade precípua deste instituto é a preservação de bens
de natureza material em razão do seu considerável valor histórico e cultural, tendo
plena aplicabilidade para a conservação dos traços arquitetônicos dos prédios
históricos.
Para se atingir, no entanto, este nível de proteção, é necessária a imposição
de restrições ao exercício do direito de propriedade, ainda quando esta seja de
caráter privado, aplicando-se o princípio da supremacia do interesse público sobre
o particular, consubstanciado na previsão constitucional do exercício do direito de
propriedade segundo a sua função social.
2.1 Bens considerados passíveis de tombamento
No que concerne ao objeto do tombamento, deve se iniciar o seu estudo
observando o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 25/37 acerca da configuração
2969
CUNHA FILHO, Francisco Humberto; VIANA, Ruth Araújo. Arquitetura e tombamento:
instrumentos de dinâmica e perenização cultural. Revista Pensar, vol. 16, nº 01, p. 129-150, jan/
jun de 2011, p. 144.
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do que seria o patrimônio histórico e artístico nacional, aduzindo:
Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação
seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis
da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou
etnográfico, bibliográfico ou artístico.
(...)
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como
os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição
notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados
pelo indústria humana.

O Supremo Tribunal Federal - STF manifestou-se acerca da recepção do
Decreto-Lei nº 25/37 pela ordem constitucional atualmente vigente, posicionandose no sentido de admitir que, quanto ao tombamento, o conceito de patrimônio
histórico e artístico deve ser interpretado de forma restrita, conforme se
depreende da ementa do Recurso Extraordinário de nº 182.782-3/RJ:
Tombamento. Par. 1. Do artigo 216 da Constituição Federal. - A única
questão constitucional invocada no recurso extraordinário que foi
prequestionada foi a relativa ao par. 1. do artigo 216 da Carta Magna. As
demais falta o requisito do prequestionamento (sumulas 282 e 356). No tocante ao par.1. do art. 216 da Constituição Federal, não ofende esse
dispositivo constitucional a afirmação constante do acórdão recorrido
no sentido de que há um conceito amplo e um conceito restrito de
patrimônio histórico e artistico, cabendo a legislação infraconstitucional
adotar um desses dois conceitos para determinar que sua proteção
se fara por tombamento ou por desapropriação, sendo que, tendo a
legislação vigente sobre tombamento adotado a conceituação mais
restrita, ficou, pois, a proteção dos bens, que integram o conceito
mais amplo, no âmbito da desapropriação. Recurso extraordinário não
conhecido2970.

Destaca-se, ainda, que o Relator do Recurso Extraordinário nº 182.782-3/RJ,
Ministro Moreira Alves, defendeu que a lei não foi elaborada com o intuito de dar
autoridade irrestrita ao órgão incumbido do tombamento para tombar qualquer
bem considerado como patrimônio cultural.
Nota-se um posicionamento bastante restritivo e conservador por parte do
Supremo Tribunal Federal no que tange à delimitação dos bens que podem ser
objeto de tombamento, entendendo pela recepção do Decreto-Lei nº 25/37, em
especial no que concerne ao seu artigo 1º, da forma como este está posto, sem
sofrer qualquer tipo de interpretação conforme a Constituição.
O Ministro Moreira Alves, relator do já mencionado Recurso Extraordinário,
defende que o intuito da legislação infraconstitucional acerca do tombamento foi
realmente o de restringir o alcance de incidência de tal instituto àqueles bens
relacionados a fatos memoráveis da história brasileira, de excepcional valor ou,
2970
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma. Recurso Extraordinário nº 182.782-3/RJ.
Relator Ministro Moreira Alves. DJ de 09 fev 1995, seção I, p. 2092.
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ainda, de feição notável. Olvidou-se, entretanto, que este era o conceito que na
década de trinta se tinha acerca do que integrava o patrimônio histórico e artístico
nacional, e que este conceito sofreu importante modificação com o advento da
Constituição de 1988.
Verifica-se que esta conceituação hoje já está superada, tendo sido
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, mas complementada pela atual
Carta Magna, em seu art. 216, estendendo tal conceito a fim de englobar todos os
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação ou à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira. Logo, é flagrante o descompasso que há
entre a atual redação da Constituição Federal e a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Sendo assim, infere-se que podem ser objeto de tombamento bens móveis e
imóveis existentes no país, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, cuja conservação seja de interesse público. Verifica-se,
portanto, que o tombamento é o instrumento adequado para a conservação e
promoção dos prédios históricos e de seus traços arquitetônicos.
No mesmo sentido manifesta-se Francisco Humberto Cunha Filho2971,
considerando que a Constituição Federal de 1988 impactou consideravelmente
o sistema de proteção do patrimônio cultural brasileiro – no qual se integra o
instituto do tombamento. Dentre as mudanças que o autor aponta, estão, entre
outras: o alargamento do espectro dos bens culturais merecedores de proteção;
a redefinição de critérios ensejadores de proteção; a inserção de elementos
democráticos na promoção e proteção do patrimônio cultural; a autorização, em
nível constitucional, para a proteção de unidades complexas, representativas do
patrimônio cultural, como os conjuntos urbanos, etc.
É necessário advertir que, quanto à natureza dos bens passíveis de
tombamento, a doutrina tem entendido pela impossibilidade da utilização deste
instituto na tutela de bens de natureza imaterial, devendo a tutela destes bens
dar-se mediante outras formas de acautelamento, como o registro.
Este é o posicionamento de autores como Francisco Humberto Cunha
Filho
e Mário Ferreira de Pragmácio Telles2973. Este último autor defende,
no entanto, uma necessária articulação entre os institutos de acautelamento e
2972

2971 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Impactos da Constituição Federal de 1988 sobre o
tombamento de bens do patrimônio cultural brasileiro. In: IV Encontro de Estudos Multidisciplinares
em Cultura. Salvador, 2008.
2972 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no
ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 111-112.
2973 TELLES, Mário Ferreira de Pragmácio. Patrimônio cultural material e imaterial – dicotomia
e reflexos na aplicação do tombamento e do registro. Políticas Culturais em Revista, vol. 03, nº
02, p. 121-137, 2010, p. 126-127.
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preservação tanto de bens culturais de natureza material como imaterial2974.
Acrescente-se que também são considerados objeto de tombamento, nos
termos do art. 1º, §2º, do Decreto-Lei nº 25/37, os monumentos naturais, os sítios
e paisagens que, em razão da sua notável feição, resultado da ação humana ou
da própria natureza, importe conservar e proteger. Observa-se que o legislador
brasileiro na década de trinta não vislumbrava, ainda, a dicotomia existente entre
patrimônio natural e patrimônio cultural, tanto que previu a possibilidade de
tombamento de bens naturais.
3. O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOCULTURAL DA PROPRIEDADE COMO
FUNDAMENTO DO TOMBAMENTO
O exercício dos direitos culturais é garantido constitucionalmente, no art.
215 da Constituição Federal, estando diretamente relacionado com a dignidade
da pessoa humana, haja vista sua importância na formação dos indivíduos.
A garantia ao exercício dos direitos culturais, através da proteção e
promoção dos bens culturais, é o que permite a certas comunidades manter
seus modos de vida próprios, seus costumes, crenças e até mesmo paradigmas
sociais, transmitindo-os para as novas gerações. Ademais, é através da
manutenção destas formas de manifestação cultural que é possível entender
certos comportamentos sociais e até estatais.
Os direitos culturais no ordenamento jurídico brasileiro possuem status
de direito fundamental2975, reclamando uma tutela jurídica diferenciada. Todavia,
quando estes direitos repercutem sobre um bem de natureza material, em
especial sobre bens imóveis, muitas dificuldades são observadas na efetivação
destes direitos.
O tombamento, conforme já exposto, é o principal instrumento de tutela
do patrimônio cultural material e, em razão de seus efeitos, impõe uma série
de ônus sobre o exercício do direito de propriedade, representando verdadeira
limitação a este exercício.
Importante destacar os principais efeitos deste instituto em relação à
preservação dos prédios históricos e a conservação de suas características
arquitetônicas, conforme disposto no Decreto-Lei nº 25/37. De acordo com o art.
17, as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas
ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Instituto do Patrimônio
2974
“Dessa forma, considerando que o patrimônio cultural é indivisível, conclui-se que
uma das melhores formas de se preservar um bem cultural alçado à esta categoria – seja pelo
tombamento, seja pelo registro – é utilizando “articuladamente” os instrumentos disponíveis para
tal, através de uma gestão que privilegie políticas públicas integradoras do patrimônio”. TELLES,
Mário Ferreira de Pragmácio. Patrimônio cultural material e imaterial – dicotomia e reflexos na
aplicação do tombamento e do registro. Políticas Culturais em Revista, vol. 03, nº 02, p. 121-137,
2010, p. 135.
2975 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no
ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, passim.
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Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, ser reparadas, pintadas ou restauradas,
sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado.
Ademais, nos termos do art. 18, sem prévia autorização do IPHAN, não
se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça
ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de
mandar-se destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de
cinquenta por cento sobre o valor do mesmo.
Saliente-se que o proprietário de coisa tombada que não disponha de
recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma
requerer, levará ao conhecimento do IPHAN a necessidade das mencionadas
obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for
avaliado o dano sofrido pela coisa. Sendo consideradas necessárias tais obras, o
diretor mandará executá-las, às expensas da União, devendo as mesmas serem
iniciadas dentro do prazo de seis meses, ou, ainda, providenciará para que seja
feita a desapropriação do bem (art. 19, §1º).
Deve-se ressaltar, dentre os efeitos do tombamento, que as coisas tombadas
ficam sujeitas à vigilância permanente do IPHAN, que poderá inspecioná-las
sempre que julgar conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou
responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa (art. 20).
Em razão dos efeitos apresentados, muitos proprietários são contra o
tombamento de seus imóveis e, quando isto ocorre, sentem-se prejudicados,
buscando meios lícitos e ilícitos para burlar os efeitos do referido processo2976-2977.
Contudo, o direito de propriedade não pode mais ser interpretado segundo uma
perspectiva privatista, devendo seu exercício buscar a observância do princípio
da função social como parte de seu núcleo estruturante.
Observa-se que não é por acaso que o Código Civil brasileiro consignou como
elemento conformador do exercício do direito de propriedade a preservação do
patrimônio histórico e artístico. O princípio da função sociocultural da propriedade
está expressamente previsto, no art. 1.228, §1º, do Código Civil, que dispõe que a
2976 Exemplo disso é o caso da Chácara Flora, já relatado anteriormente, em que o imóvel
estava em processo de tombamento – já tendo sido decretado o seu tombamento provisório –
e graças a um ato ilícito do proprietário, com a anuência de uma das Secretarias Regionais do
Município, o imóvel acabou sendo demolido. Para mais informações, vide: MP pede indenização
de R$ 3 mi por demolição de imóvel, em Fortaleza. G1 Ceará, Fortaleza, 26 fev. 2013. Disponível
em:
<http://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/02/mp-pede-indenizacao-de-r-3-mi-por-demolicaode-imovel-em-fortaleza.html>. Acesso em: 10 jul. 2013.
2977 Outro caso recente é o do bangalô pertencente por mais de cinquenta anos à Congregação
das Filhas de Santa Tereza, vendido para a Construtora Nortesul, que, diante do processo de
tombamento provisório sobre o imóvel, impetrou mandado de segurança, através do qual obteve
liminar inaudita altera pars que suspendeu o tombamento provisório, o que ensejou a demolição
do prédio por parte da atual proprietária. Para mais informações, ver: Justiça concede liminar que
permitiu destruição de bangalô. O Povo, 06 abr. 20123. Disponível em: <http://www.opovo.com.
br/app/opovo/cotidiano/2013/04/06/noticiasjornalcotidiano,3034350/justica-concede-liminar-quepermitiu-destruicao-de-bangalo.shtml>
Acesso em: 11 jul. 2013.
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propriedade deve ser exercida em consonância com suas finalidades econômicas
e sociais e de modo que sejam preservados o patrimônio histórico e artístico.
Considerando o disposto no artigo acima mencionado, bem como a
vinculação dos direitos culturais à efetivação da dignidade da pessoa humana
no tocante à sua dimensão cultural, admite-se a existência de uma dimensão
cultural também em relação à função social da propriedade, denominada função
sociocultural da propriedade.
O princípio ora estudado tem uma dupla função em relação aos bens
tombados. Por um lado, ele limita o exercício do direito de propriedade pelo
particular, ao impor certos ônus ao proprietário de bens tombados. Ao mesmo
tempo, funciona como uma espécie de diretiva de conduta, a fim de impor
limitações ao próprio exercício da função sociocultural da propriedade, de forma
que este não se torne ilimitado, prejudicando o bem tombado2978.
Deve se salientar que a função sociocultural da propriedade funciona
também como uma espécie de princípio matriz, a partir do qual irradiam outros
princípios haja vista que apenas baseando-se em uma noção de propriedade
funcionalizada é possível admitir as restrições impostas ao exercício do direito
de propriedade, seja do bem tombado – no caso do princípio do uso compatível
com a natureza do bem tombado –, seja dos imóveis vizinhos àquele objeto de
tombamento – em razão das imposições decorrentes do princípio da preservação
do entorno.
A relação entre propriedade e direitos culturais torna-se, por vezes, tensa
diante da instituição do tombamento sobre um determinado bem, o que demanda
a adoção de uma necessária perspectiva funcionalizada do exercício do direito de
propriedade, haja vista que, a partir de então, o particular deverá usar o bem de
maneira a atender e a respeitar a função sociocultural do mesmo.
Ressalte-se que a grande resistência dos proprietários brasileiros, no que
concerne ao tombamento, reside na inoperância da Administração Pública em
cumprir suas funções de gestora do bem de fruição que incide sobre a coisa
tombada, o que faz com que o tombamento só produza, de fato, ônus ao
proprietário.
Quando o Estado adota uma postura de promoção do patrimônio cultural,
consegue-se atingir dois objetivos de uma só vez, preservando-se a esfera
privada do particular e ao mesmo tempo trazendo compensação para o mesmo
– podendo resultar em lucros ao proprietário, pela exploração do turismo cultural,
além das vantagens para a sociedade em geral ou, ainda que de forma difusa,
pelo encargo de possuir um bem de interesse público–, sem que para tanto
tenha mitigado o seu direito de propriedade em toda a sua plenitude2979.
2978 COSTA, Rodrigo Vieira. A Dimensão Constitucional do Patrimônio Cultural: o tombamento
e o registro sob a ótica dos direitos culturais. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 79.
2979 NOIRTIN, Célia Regina Ferrari Faganello; MACEDO, Maria Amélia Cavalcante; RIBEIRO,
Alex Borges de Barros. Tombamento como precípuo mecanismo de proteção do patrimônio
cultural material nacional. Revista de Direito Ambiental. Ano 18, v. 70, p. 215 – 243, abr/jun de
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A dignidade da pessoa humana por ser um dos fundamentos dos
direitos fundamentais, sendo considerada como seu núcleo essencial, deve
ser considerada quando do exercício destes direitos. Em relação ao direito de
propriedade, a dignidade humana possui dupla função, servindo para garantir
um conjunto mínimo de bens ao indivíduo2980 - com o fito de preservar a sua
dignidade – e como parâmetro para o exercício de tal direito, condicionando-o ao
atendimento da função social.
Sendo assim, ainda que o Ente Público não atue de forma ideal no tocante
a preservação, proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro, “a
vinculação dos particulares a direitos fundamentais é, a um só tempo, exigência
e consequência da unidade material do ordenamento jurídico”2981.
Verifica-se que, em relação aos bens tombados, apesar da tensão entre
o exercício do direito de propriedade particular e a efetivação dos direitos
culturais, não se pode admitir a existência, em regra, de uma colisão de direitos
fundamentais, tendo em vista que o exercício do direito de propriedade deverá
ser necessariamente conformado pela função sociocultural do bem. Caso
contrário, o mesmo acabaria por se esvaziar, tendo em vista que a função social
é parte do conteúdo estruturante do direito de propriedade, o que fundamenta
constitucionalmente a intervenção na propriedade particular através do
tombamento.
4. O TOMBAMENTO COMO UM DOS INSTRUMENTOS PARA A
CONSTRUÇÃO DE CIDADES SUSTENTÁVEIS
O Brasil nas últimas décadas apresentou alta taxa de crescimento
populacional e sofreu processo de urbanização acelerada2982, contudo, este
crescimento se deu de modo desestruturado, sem qualquer planejamento e os
investimentos públicos não acompanharam a velocidade com que a população
nos centros urbanos cresceu.
As cidades brasileiras, de modo geral, padecem com a violência, a falta de
saneamento básico, a degradação ambiental e do patrimônio cultural, o déficit
habitacional, entre vários outros problemas. Verifica-se que o modelo atual das
cidades está falido, sendo necessária a sua reestruturação como forma de garantir
uma vida digna para a população dos centros urbanos.
Em 2001, no Fórum Social Mundial, várias entidades da sociedade civil
2013, p 227.
2980 Luiz Edson Fachin defende a existência de um patrimônio mínimo essencial que deve
ser protegido contra a interferência de terceiros, socorrendo as necessidades básicas do ser
humano. FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, passim.
2981 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo:
Malheiros, 2004, p.104.
2982 Apresentação. Cidades Sustentáveis. Disponível em: < http://www.cidadessustentaveis.
org.br/institucional > Acesso em 07 abr 2015.
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assumiram o desafio de construir um modelo sustentável de sociedade e vida
urbana, tendo como um dos seus fundamentos o respeito às diferenças culturais
urbanas2983, o que resultou na elaboração da Carta Mundial do Direito à Cidade.
De acordo com a Carta Mundial do Direito à Cidade2984, em seu preâmbulo:
O Direito à Cidade amplia o tradicional enfoque sobre a melhora da
qualidade de vida das pessoas centrado na moradia e no bairro até
abarcar a qualidade de vida à escala da cidade e de seu entorno rural,
como um mecanismo de proteção da população que vive nas cidades
ou em regiões em acelerado processo de urbanização. Isso implica em
enfatizar uma nova maneira de promoção, respeito, defesa e realização
dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais,
garantidos nos instrumentos regionais e internacionais de direitos
humanos.

O artigo primeiro da referida Carta, ressalta, ainda, que o direito à cidade
é um direito interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente
reconhecidos, supondo a inclusão, portanto, dentre outros direitos, dos direitos
culturais.
Verifica-se que o Direito à Cidade está diretamente ligado à idéia de promoção
da dignidade da pessoa humana em suas mais variadas dimensões. A dignidade
da pessoa humana tem repercussões nas mais diferentes áreas jurídicas, sendo
considerada fundamento dos mais diversos direitos fundamentais garantidos na
Constituição Brasileira.
Corroborando com tal entendimento, destaca-se o posicionamento de
Rosângela Lunardelli Cavallazzi2985:
A cidade contemporânea carece de relações de confiança. Esta
relação de confiança implica na composição cotidiana das condições
de dignidade (moradia, saúde, trabalho), entrelaçada com as condições
da liberdade (educação, serviços públicos -implícito o saneamento-,
ao lazer, à segurança), e com as condições de confiança no futuro
(preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico, ao meio
ambiente natural e construído equilibrado - implícita a garantia do direito
a cidades sustentáveis).

Observa-se que o valor balizador para a promoção do direito à cidade e,
consequentemente, para a construção do conceito de cidade sustentável é a
dignidade da pessoa humana. Assim, infere-se que o direito à cidade busca
proteger a população das regiões urbanizadas e/ou em processo acelerado de
urbanização por meio da promoção de forma ampla da qualidade de vida das
2983 PAIVA, Ana Maria Seixas Pamponet. Cidade, espaço de democracia e consolidação de
direitos – contribuições da carta mundial do direito à cidade. Architecton – Revista de Arquitetura
e urbanismo, vol. 02, nº 01, p. 01-12, 2012.
2984 Documento disponível em: < http://normativos.confea.org.br/downloads/anexo/1108-10.
pdf >
2985 CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli apud MANSUR, Juliana. Direito, arte e eficácia
social da norma. Monografia (Bacharelado em Direito) – Departamento de Direito da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014, p. 11.
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pessoas nestas localidades, como modo de concretizar o princípio da dignidade
da pessoa humana em suas várias dimensões relacionadas às questões que
envolvem a vida em centros urbanos.
De acordo com Francisco Humberto Cunha Filho2986 “um direito é
fundamental se concorre para a efetivação do núcleo que justifica a existência
de qualquer direito, desta espécie, de um ordenamento jurídico democrático, a
dignidade da pessoa humana”.
Logo, o Direito à Cidade engloba a garantia e promoção de uma série de
direitos fundamentais, como o direito à moradia, o direito à saúde, o direito ao
lazer, o direito ao trabalho, o direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável,
os direitos culturais, o próprio direito de propriedade, dentre outros direitos que
impactam no cotidiano daqueles que vivem em áreas urbanas.
4.1 O conceito de cidade sustentável e a preservação dos prédios históricos
A partir da compreensão do conteúdo do Direito à Cidade, buscar-se-á a
construção de um conceito de cidade sustentável. Observa-se uma aproximação
entre a definição que será desenvolvida a partir deste ponto da pesquisa e a
garantia e promoção efetiva do conteúdo do Direito à Cidade.
No Brasil foi criado o Programa Cidades Sustentáveis - PCS, que busca
promover uma ação conjunta entre governos e sociedade civil para a promoção
e desenvolvimento sustentável dos municípios brasileiros2987.
O PCS possui 12 eixos de atuação2988, dentre eles destacam-se: a
participação da comunidade local na tomada de decisões, a economia urbana
preservando os recursos naturais, a equidade social, o correto ordenamento
do território, a mobilidade urbana, o clima local e mundial e a conservação da
biodiversidade, educação para a sustentabilidade e qualidade de vida, cultura
para a sustentabilidade, etc.
Saliente-se que o Programa trabalha com uma série de indicadores como
forma de medir a sustentabilidade nas mais diferentes áreas e com isso conseguir
propor ações positivas nos setores mais deficientes. No que tange ao foco do
presente estudo, verificou-se que não há nenhum indicador que tenha como
objetivo monitorar a conservação e promoção dos bens culturais - o que inclui
também os prédios históricos e seus traços arquitetônicos2989.
O PCS considera como sustentável uma cidade que seja inclusiva, próspera,
2986 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no
ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 39.
2987 Maiores informações estão disponíveis na página: < http://www.cidadessustentaveis.
org.br/institucional >
2988 Eixos da Plataforma Cidades Sustentáveis. Cidades Sustentáveis. Disponível em: <
http://www.cidadessustentaveis.org.br/eixos/sobre > Acesso em 07 abr 2015.
2989 Indicadores.
Cidades
Sustentáveis.
Disponível
em:
<
http://indicadores.
cidadessustentaveis.org.br/#state7 > Acesso em 07 abr 2015.
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criativa, saudável, democrática, que proporcione uma boa qualidade de vida aos
cidadãos e que permitam a participação da sociedade em todos os aspectos
relativos à vida pública2990.
Apesar do referido programa ter como um dos seus eixos de ação a cultura
para sustentabilidade, não houve a preocupação em reforçar a preservação do
patrimônio cultural. Contudo, os direitos culturais são atualmente considerados
direitos fundamentais de terceira geração2991, tendo por titulares não só o
cidadão de um determinado país, mas o próprio gênero humano, o que justifica a
importância da sua proteção, inclusive, por organismos internacionais.
Ressalte-se que a relevância dos direitos culturais para a sociedade e,
consequentemente, como elemento da dignidade da pessoa humana, vai além
do direito à educação formal, mas perpassa a própria formação política enquanto
cidadãos e, ainda, a própria identidade das pessoas, no que concerne a sua
identificação com o lugar e com a sociedade em que estão inseridas.
Em vários pontos da Carta Mundial do Direito à Cidade é possível verificar
a preocupação de tal documento com a proteção e promoção dos direitos
culturais. O artigo 1, que define o que seria o Direito à Cidade, dispõe que todas
as pessoas devem ter o direito de preservar a memória e a identidade cultural em
conformidade com os princípios e normas estabelecidos na Carta.
Considerando o exposto acerca do conteúdo do direito à cidade e sobre o
Programa de Cidades Sustentáveis, infere-se que uma cidade será considerada
sustentável quando a sua população tiver a sua dignidade não só protegida, mas
quando os seus direitos fundamentais sejam efetivamente promovidos, dentre
eles os direitos culturais.
Depreende-se, portanto, que, considerando as definições já expostas, não
se pode falar em cidade sustentável sem que haja a previsão de uma adequada
tutela do seu patrimônio cultural e isto engloba a conservação de prédios
históricos e de seus traços arquitetônicos, tendo falhado o Programa de Cidades
Sustentáveis ao não criar um indicador para o monitoramento de tal tema.

2990 Eixos da Plataforma Cidades Sustentáveis. Cidades Sustentáveis. Disponível em: <
http://www.cidadessustentaveis.org.br/eixos/sobre > Acesso em 07 abr 2015.
2991 Quanto à terceira geração de direitos fundamentais, esta está baseada na noção de
fraternidade, sendo composta por direitos que não se exercem apenas frente ao Estado, mas,
também, exercíveis frente à sociedade, à coletividade, a outros indivíduos ou contra quem quer
que os ofenda, sendo considerados como direitos de patrimônio de coletividades específicas ou
de toda a humanidade. CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos
Fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 65.

1130

1131

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

Acrescente-se que, o documento final da Rio +20 definiu um mandato para
estabelecer um Grupo de Trabalho Aberto (GTA), a fim de desenvolver objetivos
para o desenvolvimento sustentável. Na proposta apresentada pelo referido
Grupo de Trabalho, no item 11, que trata do objetivo de tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, há a
previsão de fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural
e natural do mundo2992.
Observa-se, conforme anteriormente exposto, que a sustentabilidade das
cidades, inclusive no plano internacional, perpassa também a preservação do
patrimônio cultural. No tocante ao Direito à Cidade, infere-se que para que tal
direito seja adequadamente promovido, é importante a atuação estatal no sentido
de promover, dentre outros direitos, os direitos culturais, de modo a preservar
e promover o patrimônio histórico e cultural, a fim de não reduzir a tutela deste
direito apenas a um ônus para os proprietários particulares.
É importante destacar que a promoção do Direito à Cidade não é uma
atribuição única e exclusivamente pública, mas que, em razão do princípio da
solidariedade social, consagrado no art. 3º, I, da Constituição Federal, também
é uma atribuição de toda a população, haja vista que direitos como os direitos
culturais, ou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou, ainda,
o exercício do direito fundamental da propriedade urbana – a partir da sua
perspectiva funcionalizada – dependem para ser efetivados não só da intervenção
do Estado brasileiro, mas, também, dos próprios particulares.
A noção de função social é um conceito aberto, que deve ser determinado
não apenas pela utilidade econômica que é dada à propriedade, mas também
pelo conjunto de necessidades sociais percebidas e reconhecidas em um
dado momento histórico2993. Verifica-se que, considerando os interesses da
sociedade, dentro deste conceito há uma dimensão cultural, impondo, assim,
aos proprietários particulares o necessário respeito aos direitos fundamentais
culturais. Saliente-se que esta interpretação de função social da propriedade está
em consonância com o chamado direito à cidade e contribui para a construção de
uma cidade sustentável.
O tombamento é um dos vários instrumentos utilizados para a promoção
dos direitos culturais e, consequentemente, do Direito à Cidade. Em uma cidade
sustentável os bens móveis e imóveis existentes, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, cuja conservação seja de
interesse público, são passíveis de tombamento, estando a sua conservação
a cargo do Poder Público e dos particulares – estes a partir do exercício do
2992
Conforme disposto na Proposta do grupo de trabalho aberto para os objetivos do
desenvolvimento sustentável, da World Centre for Sustainable Development. Disponível em: <
https://riopluscentre.files.wordpress.com/2014/09/proposta-gta-para-ods.pdf >
2993
GAIO, Daniel. O conteúdo essencial da propriedade urbana e a proteção do meio
ambiente. Revista de Direito Ambiental. Ano 17, v. 66, p. 337 – 358, abr/jun de 2012, p 338.
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direito de propriedade em sua perspectiva funcionalizada socioculturalmente –,
promovendo-se uma identificação da população local com o patrimônio cultural
material daquele lugar.
Entende-se, portanto, que o tombamento de bens em centros urbanos é
uma das formas para a promoção do Direito à Cidade sustentável e o principal
instrumento para a preservação da arquitetura do local, por meio da conservação
dos prédios históricos.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. O tombamento é o principal mecanismo para a conservação e promoção
dos prédios históricos e, consequentemente, dos traços arquitetônicos do lugar,
podendo ser objeto de tombamento os bens materiais portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira.
2. O princípio da função sociocultural da propriedade proporciona a
harmonização necessária entre o interesse dos particulares e o interesse da
sociedade no sentido de conservar o patrimônio cultural brasileiro, inclusive, os
prédios históricos e sua arquitetura, servindo como fundamento constitucional
para o tombamento.
3. O conceito de Direito à Cidade está diretamente atrelado à promoção
dos direitos fundamentais relacionados à vida nos centros urbanos.
Consequentemente, para que haja uma cidade sustentável, o direito à cidade
deve ser garantido e efetivado para toda a população do local.
3.1. Considerando a existência do Programa de Cidades Sustentáveis
desenvolvido aqui no Brasil e a falta de um indicador voltado para a preservação dos
bens culturais, sugere-se a criação de tal indicador para monitorar a conservação
de prédios históricos nas zonas urbanas.
3.2. Tendo em vista os direitos culturais possuírem status de direito
fundamental, a sua tutela por meio do tombamento promove também o Direito
à Cidade e a construção de cidades sustentáveis.
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Introdução
As mudanças climáticas desafiam não apenas a ciência na determinação
de suas causas e em apontar medidas para adaptação e mitigação de seus
efeitos, mas principalmente, a governança global como um todo. Ante a
imperiosidade de coordenação política suficiente para dar concretude às medidas
sugeridas pelos cientistas, os Estados – que não podem ser considerados atores
unitários, mas que refletem as contradições e pressões existentes dentro de
suas próprias sociedades – devem não apenas firmar um ‘acordo mínimo’, mas
devem comprometer-se com resultados satisfatórios. Contudo, não se trata de
uma tarefa fácil.
Porém, de pouco adiantam compromissos firmes e precisos no cenário
internacional se o Estado não conseguir implementá-lo domesticamente, onde
a luta e a resistência política sobre como gerenciar e distribuir as obrigações de
redução é travada de modo mais renhido.
O Brasil – mesmo não tendo obrigações de redução de emissão – firmou
compromissos voluntários e materializou-os internamente por meio da Política
Nacional de Mudança do Clima em 2009. Desde então, a governança global das
mudanças climáticas modificou-se, assim como o próprio cenário interno para
concreção dessas metas voluntárias.
O objetivo do presente estudo é debater as consequências que poderão
advir da 21ª Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCC) sobre a PNMC, apontamento para
a imperiosidade de sua reformulação.
1. A ciência do clima e o 5º Relatório do IPCC
A compreensão atual sobre as mudanças climáticas decorrentes do
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aquecimento global tem suas origens numa compreensão sobre o próprio
efeito estufa. Giddens2994 lembra que o primeiro cientista a notar e investigar o
efeito estufa foi o francês Jean-Baptiste Joseph Fourier, na primeira metade do
século XIX.
Figueiredo et al2995 chamam a atenção que os estudos de Fourier datam de
1824. Nesta oportunidade, Fourier teria notado que a Terra era aquecida de forma
desigual pela irradiação solar, implicando na diversidade de climas, além de estar
sujeita à temperatura do próprio espaço planetário e manter o calor decorrente de
seu próprio núcleo. O cientista francês conclui que seria a presença da atmosfera
e dos oceanos os responsáveis por garantir uma distribuição homogênea do calor
pelo planeta, numa comparação do mesmo efeito que ocorre numa estufa.
Já por volta dos anos 60, ainda do século XIX, John Tyndal afirma que
são os gases atmosféricos que absorvem o calor, de modo que uma alteração
na composição química da atmosfera teria como consequência uma mudança
climática.2996
Schneider2997 chama atenção que apesar de toda a controvérsia em torno
do efeito estufa, esta é uma das teorias mais bem estabelecidas no âmbito das
ciências atmosféricas. O efeito estufa que explica que Marte, com sua densa
atmosfera de gás carbônico, tenha temperaturas na superfície em torno de 400ºC,
enquanto Marte, com sua fina atmosfera de gás carbônico, tenha temperaturas na
superfície de -75ºC. O funcionamento do efeito estufa que permite esta variação
de temperatura. De fato, alguns gases e partículas na atmosfera impedem que a
energia infravermelha gerada com a luz solar retorne para o espaço. O aumento
dos gases que provocam o efeito estufa na atmosfera tem como consequência
uma maior retenção de calor e, deste modo, um aumento da temperatura.
Pode-se considerar como desnecessária uma maior explicação sobre
alguns aspectos técnicos relacionados às mudanças climáticas. Entende-se que
sua origem potencializa no impacto da atividade humana sobre o planeta, por
meio da produção de grandes quantidades de gases que intensificam o efeito
estufa. Efeito estufa sem o qual, como ficou evidente, sequer existiria vida na
Terra. Não se trata aqui de determinar as origens ou os motivos das mudanças
climáticas, mas de analisar como a comunidade científica relaciona-se com a
comunidade política internacional no sentido de fornecer dados que formatam a
política internacional destinada ao enfrentamento das mudanças climáticas.
Em 1992, numa edição especial da International Organization, sobre
Knowledge, Power, and International Policy Coordination. Na introdução, Peter
Haas já observa que a necessária coordenação política internacional estava
2994 GIDDENS, A. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
2995 FIGUEIREDO, M. A. G ; ALVES, E. D. L. ; VECCHIA, F..A história CO2 nos processos de
mudanças climáticas globais. Brazilian Geographical Journal, v. 3, p. 408-418, 2012
2996 FIGUEIREDO at all, 2012.
2997 SCHNEIDER, S. H. The Greenhouse Effects: Science and Policy. Science, v.243, p.771781, 1989.
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se tornando difícil não apenas pela complexidade dos problemas globais, mas
também pela crescente incerteza técnica associada a eles. Caso os agentes
do Estado não estejam cientes também as questões técnicas relacionadas aos
problemas globais que eles devem, representando o Estado, enfrentar, não
podem ter um panorama menos incompleto e não podem identificar, no contexto
de uma tal negociação, quais são os interesses reais do Estado.
Haas2998 nota que a coordenação política internacional é, ao mesmo
tempo, necessária mas crescentemente difícil. Isso ocorre não apenas pela
complexidade das preocupações globais, mas também pela crescente incerteza
técnica que está atrelada a elas. Essa situação dificulta uma ação coordenada em
nível internacional porque os próprios agentes dos Estados – não possuindo um
conhecimento das questões técnicas implicadas em cada rodada de negociação
– não podem identificar corretamente, por exemplo, qual a melhor opção para
seus Estados naquela negociação.
Considerando que o controle sobre o conhecimento e a informação é
uma importante dimensão do poder, novos padrões de comportamento – que
necessariamente influenciam a política internacional – podem advir dessas
novas ideias e informações. Deste modo, Haas2999 objetiva ofertar um enfoque
de análise para o papel das redes de peritos científicos ou, de certa forma, o
papel da comunidade científica na articulação de relações de causa e efeito em
problemas complexos, de modo a auxiliar os Estados na determinação de seus
interesses, influenciando o debate coletivo para a concertação de uma política
internacional de enfrentamento dos problemas globais.
Haas3000 denomina de comunidades epistêmicas como uma rede de
profissionais com conhecimento reconhecimento em determinadas áreas, o
que os faz possuir uma autoridade naqueles assuntos. Entre suas características
principais, o autor enumera que
Although an epistemic community may consist of professionals
from a variety of disciplines and backgrounds, they have (1) a
shared set of normative and principled beliefs, which provide
a value-based rationale for the social action of community
members; (2) shared causal beliefs, which are derived from their
analysis of practices leading or contributing to a central set of
problems in their domain and which then serve as the basis
for elucidating the multiple linkages between possible policy
actions and desired outcomes; (3) shared notions of validity- that
is, intersubjective, internally defined criteria for weighing and
validating knowledge in the domain of their expertise; and (4)
a common policy enterprise-that is, a set of common practices
associated with a set of problems to which their professional

2998 HAAS, P.M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination.
International Organization, v.46, n.1, p.1-35, 1992.
2999 HAAS, 1992.
3000 HAAS, 1992.
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competence is directed, presumably out of the conviction that
human welfare will be enhanced as a consequence.3001

O conceito de comunidades epistêmicas, importante em todas as
searas da política internacional, ganha uma relevância especial quando se trata
da política internacional ambiental e, de modo mais relevante nos últimos anos,
quando se trata das mudanças climáticas. E quando se pensa em comunidade
epistêmica, do modo como foi exposto, tratando sobre mudanças climáticas,
pode-se associar imediatamente ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas3002.
O Painel foi estabelecido em 1988 conjuntamente pelo Programa das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização Meteorológica
Mundial (OMM). Hulme e Mahony3003 relatam alguns comentários e críticas
feitas ao tempo do surgimento do Painel. Observa-se que sua função poderia ser
exercida até mesmo pelas organizações internacionais já estabelecidas ao tempo.
Contudo, o surgimento do Painel enquanto canal privilegiado para informações e
avaliações sobre mudanças climáticas decorre, segundo alguns críticos, de uma
antipatia dos Estados Unidos em relação à PNUMA, além do desejo de encontrar
meios de contrabalancear posições internas de apoio aos combustíveis fósseis
e o movimento ambiental.
Estabelecido esse Painel, que coordena a comunidade epistêmica
voltada para as mudanças climáticas, ele é governado por um pequeno conjunto
de princípios estabelecidos em 1998 – dez anos depois de sua criação – e
constantemente revisados em 2003, 2006, 2012 e 2013.
Segundo este documento3004, o Painel tem volta-se para as tarefas
delegadas pela OMM e pelo PNUMA, assim como dar suporte à ConvençãoQuadro sobre Mudanças Climáticas. O papel do Painel é “avaliar, em uma
base abrangente, objetiva e transparente, as informações científicas, técnicas
e socioeconômicas relevantes para compreender a base científica do risco das
mudanças climáticas induzidas pelo homem, seus potenciais impactos e opções
para mitigação e adaptação” 3005.
Interessante notar a disposição de que os relatórios do Painel não opinem
sobre as políticas adotadas, contudo esses mesmos relatórios precisam lidar de
modo objetivo com fatores científicos, técnicos e socioeconômicos relevantes
3001
HAAS, 1992, p.
3002
A seguir referido apenas como ‘o Painel’.
3003
HULME, M.;MAHONY, M. Climate change: what do we know about IPCC? Progress in
Physical Geography, v.34, n.5, p.1-14, 2010.
3004
IPCC. Principles governing the IPCC work. Approved at the Fourteenth Session (Vienna,
1-3 October 1998) on 1 October 1998, amended at the Twenty-First Session (Vienna, 3 and 6-7
November 2003), the Twenty-Fifth Session (Mauritius, 26-28 April 2006), the Thirty-Fifth Session
(Geneva, 6-9 June 2012) and the Thirty-Seventh Session (Batumi, 14-18 October 2013). Disponível
em: < http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles.pdf>. Acesso em: 31.03.2015.
3005
IPCC, 1998.
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para a aplicação de determinadas políticas3006.
O anexo 013007 – adotado em 1999 e constantemente revisado, tendo
sido pela última vez em 2013 – a estes Princípios traz os procedimentos relativos
aos relatórios do Painel.
Esse anexo prevê os documentos emanados do Painel, sendo os mais
famosos os Relatórios do Painel que incluem Relatórios de Avaliação, Síntese,
Relatórios Especiais e seus resumos para os agentes públicos, assim como
Relatórios Metodológicos. Este mesmo anexo determina o modo como os
relatórios são elaborados pelo mais diversos grupos de trabalhos, aprovados por
eles e aceitos pelo Painel 3008.
O último relatório3009, publicado em 2014, é enfático em reafirmar que a
influência humana nas mudanças climáticas é decisiva. Isso observa-se sobretudo
desde a década de 50, com um aumento vertiginoso na quantidade de emissão
de gases que intensificam o efeito estufa – emissões a cargo das atividades
humanas – e com impactos sem precedentes nos sistemas humanos e naturais.
Os pontos mais relevantes deste relatório para a pesquisa em tela são
as propostas de adaptação e mitigação feitas e que passa, necessariamente,
pela eficácia das instituições pela governança da inovação, o que envolve
investimentos em tecnologias e infraestruturas ambientalmente racionais, além
de uma necessária mudança de estilo de vida das populações humanas.
As próprias medidas de adaptação e mitigação são distintas por setores,
por regiões e por países, demandando uma grande sinergia dentro da política
ambiental global. Para todas as áreas há possibilidades de medidas de mitigação.
Mitigação essa que pode ser mais efetiva em termos de custo se utilizar-se de um
enfoque integrado e em escala internacionais, regional, nacional e subnacional.
Ainda que as mudanças climáticas representem um desafio para o
desenvolvimento sustentável, existem muitas possibilidades para enfrentalo vinculando outros objetivos sociais. De fato, para tudo isso, é necessária a
implementação satisfatória de ferramentas adequadas e estruturas de governança
adequada, a fim de que a capacidade de resposta seja sensivelmente melhorada.

3006
IPCC, 1998.
3007
IPCC. Appendix A to the Principles Governing IPCC Work. Procedures For The Preparation,
Review, Acceptance, Adoption, Approval And Publication Of Ipcc Reports. Adopted at the Fifteenth
Session (San Jose, 15-18 April 1999) amended at the Twentieth Session (Paris, 19-21 February
2003), Twenty-First Session (Vienna, 3 and 6-7 November 2003), TwentyNinth Session (Geneva,
31 August-4 September 2008), Thirty-Third Session (Abu Dhabi, 10-13 May 2011), Thirty-Fourth
Session (Kampala, 18-19 November 2011),Thirty-Fifth Session (Geneva, 6-9 June 2012) and the
Thirty-Seventh Session (Batumi, 14-18 October 2013). Disponível em: < http://www.ipcc.ch/pdf/
ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a-final.pdf>. Acesso em: 31.03.2015.
3008
IPCC, 1999.
3009
IPCC. Climate Change 2014. Synthesis Report: Summary for Policymakers. Disponível
em: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf. Acesso em:
03.04.2015.
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2. UNFCCC: as negociações a caminho da COP21
O debate sobre mudanças do clima ganhou peso nos últimos anos,
principalmente após a 15ª Conferência das Partes da Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (United Nations Framework
Convention on Climate Change – UNFCCC), que ocorreu em 2009. A COP15,
que reuniu mais de 30 mil pessoas em Copenhague, deveria entregar um novo
acordo ambicioso para conter os efeitos das mudanças do clima, mas alcançou
um tímido resultado.
O Acordo de Copenhague manteve o compromisso das Partes em
continuar a negociação para evitar um lapso de tempo entre o final do 1º período
de redução de emissões do Protocolo de Quioto, em 2012, e o início de um novo,
com metas para os países desenvolvidos, e consolidou as ações de mitigação
nacionalmente apropriadas (conhecidas como NAMAs), a serem adotadas pelos
países em desenvolvimento, como uma forma concreta de contribuição para o
combate às mudanças do clima.
Adicionalmente, foi aprovado o Fundo Verde para o Clima, com uma meta
de que reúna 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, e estabelecido a
meta de evitar o aumento da temperatura em no máximo 2ºC.3010
Talvez o maior feito da COP15 foi ter colocado a agenda de mudanças
do clima na pauta dos países, de empresas, da sociedade civil e de ONGs de
forma bastante concreta. Durante a COP16, em 2010, foram aprovadas decisões
relevantes com vistas a manter a negociação envolvendo cada vez mais ações
de mitigação e adaptação adotadas não somente por países desenvolvidos, mas
considerando ações de longo prazo que permitam efetivamente endereçar os
efeitos das mudanças do clima.
Uma das decisões de Cancun que merece destaque trata do escopo e
natureza dos projetos de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação
– REDD plus, que consolidaram anos de discussão sobre o conceito e as
características necessárias para projetos que visem à conservação, o incremento
e a formação de estoques de carbono florestais.3011
Mas foi durante a COP17, em 2011, que se aprovou uma mudança
relevante no processo negociador, com a criação da Plataforma de Durban para
Ações Aprimoradas, que estabeleceu um novo trilho de negociações com o
objetivo de adotar até 2015, um novo acordo ou protocolo que vincule todos
os países com ações ambiciosas de mitigação, adaptação, desenvolvimento e
3010
Decision 2/CP.15, Copenhagen Accord. Disponível em http://unfccc.int/resource/
docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=4 . Acesso em 10.02.2010.
3011
Para mais detalhes sobre a decisão de REDD plus, ver os parágrafos 68 a 79 - Policy
approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and
forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management
of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries – da Decisão 1/CP.16,
Disponível em http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2 . Acesso em
5.03.2013.
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transferência de tecnologias, capacitação e financiamento.
As bases do novo acordo ou protocolo devem respeitar os princípios da
UNFCCC, especialmente o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas,
e a equidade. Os parágrafos 4 e 5 a Decisão 1/CP.17 estabelecem
4. Decides that the Ad Hoc Working Group on the Durban
Platform for Enhanced Action shall complete its work as early
as possible but no later than 2015 in order to adopt this protocol,
another legal instrument or an agreed outcome with legal force
at the twenty first session of the Conference of the Parties and
for it to come into effect and be implemented from 2020;
5. Also decides that the Ad Hoc Working Group on the Durban
Platform for Enhanced Action shall plan its work in the first half
of 2012, including, inter alia, on mitigation, adaptation, finance,
technology development and transfer, transparency of action and
support, and capacity-building, drawing upon submissions from
Parties and relevant technical, social and economic information
and expertise;3012

A Plataforma de Durban passou a ser o principal grupo de negociação,
que tem o desafio de encontrar um equilíbrio entre as cinco modalidades de ações
a serem adotadas para combater as mudanças do clima – mitigação, adaptação,
desenvolvimento e transferência de tecnologias, capacitação e financiamento – e
o formato da contribuição de cada país.
Pode-se dizer que da COP18 em diante (2012), o grande desafio
necessário para dar ambição às ações dos países é como balancear o princípio
das responsabilidades comuns, porém diferenciadas (Artigo 3.1 da Convenção,
conhecido pela sigla CBDR, common but differentiated responsibilities and
respective capabilities).
Na prática, o futuro acordo ou protocolo deve envolver todos os países,
independentemente de os países desenvolvidos terem que tomar a liderança,
como historicamente defendido pelos países em desenvolvimento. Para os
países desenvolvidos, a responsabilidade histórica pelas emissões que hoje
causam a elevada concentração de GEEs na atmosfera não pode ser entendida
como um argumento para que os demais países não adotem ações de mitigação
que contribuam de forma efetiva para limitar o aumento da temperatura em no
máximo 2°C.
Não se sabe como será o formato de um acordo dessa natureza, onde
todos os países adotem metas, com foco nos países desenvolvidos e nos países
em desenvolvimento mais emissores, como China, Índia e Brasil. No entanto,
desde 2012 fica cada vez mais claro nas negociações que um novo acordo deve
envolver todos os países, respeitando-se o princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas, mas considerando que alguns países em
desenvolvimento são grandes emissores de GEEs.
3012
Decision 1/CP.17. Disponível em http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.
pdf#page=2, Acesso em 20.01.2012.
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É válido ressaltar que o CBDR começou a ser cada vez mais questionado nas
negociações, seja pelo perfil de emissões de alguns países em desenvolvimento
como China, Índia, África do Sul, Brasil, seja pelo crescimento futuro dos países
em desenvolvimento e sua contribuição para as emissões globais.
Como forma de envolver todos os países no processo de negociação
de forma mais efetiva, a decisão 1/CP.19, adotada na COP19, em Varsóvia, em
2013, convidou todos os países a iniciar ou intensificar processos domésticos de
preparação sobre as contribuições nacionalmente determinadas que os países
pretendem adotar (Intended Nationally Determined Contributions - iNDCs) no
âmbito do novo acordo.3013 Durante 2014 as reuniões de negociação trataram das
iNDCs a fim de amadurecer qual o formato, escopo, conteúdo e requisitos que
as contribuições devem ter.
Por sua vez, a Decisão 1/CP.20, Lima Call for Climate Action, adotada na
COP20, sugere que as iNDCs devem significar ações além das já adotadas pelas
Partes, e que as iNDCs dos países devem indicar de que forma suas contribuições
são justas, ambiciosas e baseadas nas circunstâncias nacionais:
Agrees that the information to be provided by Parties
communicating
their
intended
nationally
determined
contributions, in order to facilitate clarity, transparency and
understanding, may include, as appropriate, inter alia, quantifiable
information on the reference point (including, as appropriate,
a base year), time frames and/or periods for implementation,
scope and coverage, planning processes, assumptions and
methodological approaches including those for estimating and
accounting for anthropogenic greenhouse gas emissions and,
as appropriate, removals, and how the Party considers that its
intended nationally determined contribution is fair and ambitious,
in light of its national circumstances, and how it contributes
towards achieving the objective of the Convention as set out in
its Article 2;”3014

As Partes que puderem devem submeter suas iNDCs até março de
2015, e o prazo máximo para envio é 1° de outubro de 2015. Com base nas
contribuições enviadas, o Secretariado da Convenção irá preparar um relatório
síntese comparando as contribuições, que deverá ser publicado até 1° de
novembro de 2015. Este relatório permitirá acessar o nível de ambição pré
COP21 e, juntamente com o rascunho do novo acordo, que será amadurecido
nas reuniões de negociação que ocorrerão em junho, agosto e outubro, serão a
base da Conferência de Paris.3015
3013
Decision 1/CP. 19. Disponível em http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.
pdf#page=3 , Acesso em 10.02.2014.
3014
Decision 1/CP.20, Disponível em http://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/eng/10a01.
pdf#page=2, Acesso em 15.02.2015.
3015
Vale citar que a primeira reunião de negociação ocorrida em 2015, em Genebra, no
início de fevereiro, tomou como base o rascunho aprovado em Lima (COP20) e gerou um
texto de quase 90 páginas, com diversas propostas que contemplam todos os interesses.
Essa decisão preliminar deverá ser formalmente publicada como o rascunho do novo acordo,
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Vale ressaltar que até 6 de abril de 2015, Suíça, União Europeia, Noruega,
México, Estados Unidos, Rússia e Gabão submeteram suas iNDCs.3016 Um ponto
relevante a ser considerado nas contribuições diz respeito ao formato das ações
de mitigação. As ações que visam reduzir emissões e sequestrar GEEs podem
considerar metas com um ano base até determinado ano (x% de redução até o
ano de 2030 considerando as emissões de 1990), metas baseadas na projeção
das emissões até determinado ano, metas com base em emissões per capita
ou PIB.
A diferença de formato das contribuições torna mais complexa a
comparação entre os esforços dos países. No entanto, há propostas para que
os países tenham a liberdade de apresentar contribuições da forma que melhor
atenda a seus interesses.
Para o Brasil, por exemplo, os países desenvolvidos devem adotar metas
absolutas, com ano base, enquanto os demais podem escolher qual o melhor
formato, desde que migrem, ao longo dos anos, para metas absolutas de redução
de emissões (proposta conhecida como enfoque de diferenciação concêntrica,
levada pelo Brasil para a COP20, em Lima)3017.
Enfoque de diferenciação concêntrica apresentado pelo Brasil

Fonte: Views of Brazil on the Elements of the New Agreement Under the Convention Applicable to all
Parties.2014.

que passará a ser objeto de intensa negociação a partir das reuniões que ocorrerão em junho
de 2015 em Bonn. O texto rascunho pode ser encontrado no link http://unfccc.int/resource/
docs/2015/adp2/eng/01.pdf. Acesso em 5.04.2015.
3016
Os documentos com as contribuições de cada país podem ser encontrados no Portal
das iNDCs, Disponível em, http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/
submissions.aspx. Acesso em 06.04.2015.
3017
Views of Brazil on the Elements of the New Agreement Under the Convention Applicable
to all Parties, 2014. Disponível em: http://www4.unfccc.int/.../73_99_130602104651393682-%20
BRAZIL%20ADP%20Elements.pdf. Acesso em 3.04.2015.
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O documento rascunho aprovado na reunião de Genebra permite observar
propostas bastante ambiciosas de mitigação no longo prazo: um caminho de
desenvolvimento sustentável de longo prazo com emissão zero; neutralidade
de emissões ou emissões líquidas zero até 2050; de 40 a 70% de redução de
emissões até 2050 com base em 2010; pico de emissões até 2050 com o objetivo
de atingir emissões líquidas zero em 2050.
A despeito de propostas como essas, é razoável ponderar que ainda
há inúmeros pontos em aberto na negociação, especialmente quando se
considera que a diferenciação entre os compromissos dos países, ou o grau
de comprometimento que cada um terá que adotar é um ponto que deverá ser
acordado apenas no calor das discussões da COP21.
Linha do tempo das negociações da UNFCCC a caminho da COP21

Fonte: UNFCCC.

Vale destacar que a ambição necessária para limitar o aumento da
temperatura em no máximo 2ºC exige ações efetivas de redução de emissões
(metas de mitigação) que envolvam todos os países. Naturalmente não se
espera que os países de menor desenvolvimento relativo e a maioria dos países
em desenvolvimento adotem compromissos/metas comparáveis aos países
desenvolvidos e alguns grandes países em desenvolvimento.
Nessa linha, passou a se utilizar o princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas, de acordo com o nível de desenvolvimento de
cada país, partindo-se da premissa de que o princípio CBDR deve ser visto em
um contexto evolutivo (evolving CBDR).
É com base nesse cenário, em que alguns países em desenvolvimento
deverão adotar metas iguais ou ao menos comparáveis às dos países
desenvolvidos, que o Brasil entra. Abaixo, o contexto brasileiro diante do novo
acordo será analisado.
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3. Políticas climáticas brasileiras no contexto do novo acordo de clima
3.1 O Brasil pós-2009: a Política Nacional sobre Mudança do Clima e os
Planos Setoriais
Durante a COP15 o Brasil anunciou a adoção de metas voluntárias de
redução de emissões de GEEs, entre 36,1 e 38,9% até 2020, com base na
projeção das emissões do País. Para tanto, o país passaria a adotar ações de
mitigação, com foco na redução de desmatamento na Amazônia e no Cerrado,
mas também nos setores agropecuário, de energia e de siderurgia.
No dia 29 de dezembro de 2009 foi instituída a Política Nacional
sobre Mudança do Clima – PNMC, por meio da Lei 12.187/2009, prevendo os
compromissos voluntários de redução de emissões, os princípios norteadores
da regulamentação do clima no país, os objetivos, diretrizes e instrumentos da
política nacional3018.
O art.3º desta Lei fixa os princípios que orientam a PNMC, entre os
quais estão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã,
do desenvolvimento sustentável e, de modo muito intrigante, ela menciona o
princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas – coluna vertebral
do debate político não apenas da governança global do clima, mas de toda a
governança global ambiental e, talvez, de toda as relações internacionais
multilaterais que possam ser pautadas numa discussão Norte vs. Sul – mas o
cinge apenas ao cenário internacional.
Entre as medidas sugeridas por este mesmo artigo da PNMC, é
interessante notar o que menciona o inciso terceiro ao ponderar que
as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes
contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus
e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as
populações e comunidades interessadas de modo equitativo e
equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à
origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o
clima

O texto do inciso terceiro ilustra de modo claro as considerações do
próprio Painel quando trata a respeito da mitigação e adaptação aos efeitos
decorrentes das mudanças climáticas em observar que a ação cabe a todos,
mas as responsabilidades devem ser distribuídas de modo justo – no caso
internacional, materializando o princípio das responsabilidades comuns mas
diferenciadas – e, mesmo nas medidas nacionais, os setores econômicos devem
ser visualizados de modo singular.

3018
Interessante ressaltar que o Brasil não possui compromissos obrigatórios de redução de
emissão de gases, mas assume um compromisso voluntário por meio da PNMC. O art.12 da Lei
estabelece que através na PNMC o Brasil se compromete em reduzir entre 36,1% (trinta e seis
inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas
emissões projetadas até 2020.
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O enfretamento das mudanças climáticas possui – como todos os
problemas ambientais, mas de modo bem mais claro – um inegável aspecto
multidisciplinar decorrente de sua própria hipercomplexidade. Em outras
palavras, o enfrentamento das mudanças climáticas exige, de modo imperativo,
um esforço de encadear as diversas atividades humanas em um único objetivo,
superando as implicações decorrentes da hiperespecialização e mesmo da
falta de comunicação e compreensão dentro do próprio Estado e deste com a
sociedade e com o setor produtivo.
A PNMC previu ainda a criação do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima,
criado pela Lei 12.114/2009 e regulamentado pelo Decreto 7.343/2010, a adoção
de planos setoriais de mitigação e adaptação, bem como o estabelecimento de
um mercado brasileiro de redução de emissões.
A fim de materializar esse apelo de um enfrentamento global das
mudanças climáticas, o artigo 11 da PNMC expõe que seus princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos deverão harmonizar-se com os princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos de todas as políticas públicas, reorientando, desta
forma, toda a ação do Estado e não apenas confinando as discussões sobre
mudanças climáticas a um bureau de determinado departamento do Estado.
Além disso, o parágrafo único estabelece que o decreto que regulamenta
a PNMC estabelecerá os planos setoriais de mitigação e de adaptação às
mudanças climáticas. Esses planos têm como objetivo a consolidação de uma
economia de baixo consumo de carbono nos mais variados setores, tais como:
a geração e distribuição de energia elétrica, o transporte público urbano e os
sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros, a indústria
de transformação e a de bens de consumo duráveis, as indústrias químicas finas
e de base, a indústria de papel e celulose, a mineração, a indústria da construção
civil, os serviços de saúde e na agropecuária.
A orientação dos planos setoriais é atender metas gradativas de
redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando
as especificidades de cada um dos mencionados setores, inclusive por meio
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL e das Ações de Mitigação
Nacionalmente Apropriadas.
Sobre o decreto que regulamenta estes planos setoriais, Motta3019
pondera que:
O decreto regulamentador desagrega as projeções das emissões
para 2020 por setores da seguinte forma: i) mudança de uso da
terra: 1.404 milhões de tCO2 eq (sendo 68% na Amazônia, 23%
no Cerrado e o restante 9% na Mata Atlântica, na Caatinga e no
Pantanal); ii) energia: 868 milhões de tCO2 eq; iii) agropecuária:
730 milhões de tCO2 eq; e iv) processos industriais e tratamento
de resíduos: 234 milhões de tCO2 eq.
3019
MOTTA, R.S. A Política Nacional sobre Mudança do Clima: aspectos regulatórios e de
governança. In: MOTTA, R.S. et al. Mudança do clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e
regulatórios. Brasília: Ipea, 2011.p.33
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Além disso, o Decreto 7.390, de 9 de dezembro de 2010, estabelece,
em seu artigo quarto, que os planos setoriais seriam elaborados até abril de
2012 com um conteúdo mínimo fixado pelo Decreto. Esse conteúdo mínimo
inclui, entre outros pontos, a meta de redução de emissões em 2020, incluindo
metas gradativas com intervalo máximo de três anos; a necessária definição de
indicadores para o monitoramento e avaliação de sua efetividade e uma proposta
de instrumentos de regulação e incentivo para implementação do respectivo
Plano, além de estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e
impactos. Esses planos setoriais são elaborados mediante um amplo processo
de consulta pública aos setores interessados, em especial a representação das
atividades econômicas diretamente afetadas.
Ainda sobre as metas definidas no Decreto, Motta3020 observa que:
Embora tanto a PNMC como o seu decreto não definam
percentuais setoriais de mitigação, estes foram estimados na
comunicação do Brasil à CQNUMC para o Acordo de Copenhague,
na qual, por exemplo, dos 38,9%, a maior meta nacional, o
desmatamento se reduziria em 24,7%, e os 15,2% restantes
seriam divididos pelos setores energético (7,7%), agropecuário
(6,1%) e outros (0,4%). A mesma partição vale para a meta de
36,1%. Desses valores, fica evidente que o esforço nacional
estará concentrado no controle do desmatamento.

Os seguintes Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação já foram
concluídos: o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal, o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento
no Cerrado, o Plano Decenal de Energia, Plano de Agricultura de Baixo Carbono,
Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação - Plano
Indústria, o Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono, o Plano Setorial
de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação da Mudança do Clima e o
Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima.
De fato, a base da PNMC são as ações de mitigação, com foco na
redução do desmatamento, tendo como foco o Plano de Ação para a Prevenção
e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM e o Plano de Ação
para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado – PPCerrado.
Partindo da redução de 80% do desmatamento da Amazônia até 2020,
com base no desmatamento médio anual de 19,5 mil km2 para o cálculo da
meta (período base de 1996 a 2005), a meta é chegar em 2020 com uma taxa de
desmatamento de até 3,9 mil km2. Para o Cerrado, a meta de redução é de 40%
sobre 15,7 mil km2. Ou seja, em 2020 a taxa de desmatamento deveria chegar
a 9,4 mil km2.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, com base
no Projeto PRODES, apontam que a taxa de desmatamento na Amazônia Legal
3020

MOTTA, 2011, p.35
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em 2014 foi de 4.848 km2, o que permite dizer que a meta voluntária da PNMC,
inscrita formalmente como ação voluntária perante a UNFCCC em 2010 será
cumprida até 2020.3021
O Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC) visa
incentivar a implementação de boas práticas agropecuárias que reduzem a
emissão de GEEs e conta com recursos dos Planos Safra (2011/2012 - R$ 3,1
bilhões; 2012/2013 - R$ 3,5 bilhões; 2013/2014 – 4,5 bilhões; 2014/2015 – 4,5
bilhões). Entre fevereiro de 2014 e julho de 2015, foram liberados R$ 2,5 bilhões
em créditos no contexto do ABC. Desde o início do Plano, estima-se que foram
emprestados R$ 10 bilhões, envolvendo 32 mil empréstimos para a adoção de
práticas de baixo carbono.3022
O desafio do Plano ABC é dar escala para as ações de mitigação. Na
medida em que ações como integração lavoura-pecuária-silvicultura, plantio
direto, tratamento de dejetos e recuperação de áreas degradadas sejam
amplamente adotadas, vários benefícios relacionados com a sustentabilidade
tendem a ocorrer: a) aumento de produtividade; b) redução da pressão por novas
áreas produtivas; c) redução de emissões de GEEs; d) adoção de boas práticas
agrícolas; e) intensificação da pecuária e liberação de pastagens para outras
culturas, etc.
No setor de energia as ações são previstas pelo Plano Decenal de Energia
– PDE 2020, que trata da evolução da matriz energética brasileira e do papel
das energias renováveis – etanol, biodiesel, bioeletricidade, eólica, solar, dentre
outras. No entanto, é relevante citar que diferentemente das demais ações, que
são embasadas por políticas que visam promover ações de baixo carbono, as
ações ligadas a energias renováveis não contam com políticas de incentivo.
A adoção e implementação desses planos é necessária para a estruturação
da PNMC, e exigirá ações nos diferentes setores econômicos, o que poderá
implicar na adoção de metas setoriais de redução de emissões.
Paralelamente a adoção de ações de mitigação, o desafio de mensurar,
reportar e verificar a efetiva redução/remoção dos GEEs no âmbito da PNMC.
De um lado, o 3º Inventário nacional deverá apontar a redução de emissões nos
setores, principalmente no tocante a uso da terra. No entanto, a capacidade de
mensurar as reduções de emissão no nível das ações setoriais/projetos torna-se
cada vez mais relevante, considerando a necessidade de comprovar a efetividade
das ações de mitigação previstas nos diferentes planos setoriais.
3.2 Possíveis reflexos do novo acordo para o Brasil
É razoável esperar que o novo acordo ou protocolo que sairá da COP21
3021 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, PRODES. Disponível em, http://www.obt.inpe.
br/prodes/prodes_1988_2014.htm. Acesso em 6.04.2015.
3022 Para maiores informações sobre o Plano ABC, consultar http://www.agricultura.gov.br/
desenvolvimento-sustentavel/plano-abc.
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traga compromissos vinculantes para todos os países, diferenciando o formato e
a ambição das ações que cada país deverá adotar.
Partindo-se da premissa de que o Brasil é um grande país em
desenvolvimento e grande emissor de GEEs, é razoável esperar que o novo
acordo traga metas concretas de redução de emissões para o país. O formato das
metas – absolutas, com ano base; metas com base na projeção das emissões
nos moldes da PNMC; metas de intensidade de carbono; metas per capita – é a
grande incógnita que deverá ser resolvida apenas na COP21.
Esse cenário indica que a PNMC, baseada em planos setoriais voluntários,
essencialmente pautada pela redução de desmatamento, precisará ser revista já
a partir de 2016. Espera-se que o novo acordo entre em vigor a partir de 2020,
o que sugere uma intensa fase de revisão das políticas brasileiras ligadas a
mudanças do clima entre 2016 e 2019.
Não é razoável esperar que o Brasil possa assumir compromissos/metas
tendo como base a PNMC. A redução do desmatamento alterou profundamente
o perfil de emissões brasileiro. Em 2005 as emissões oriundas do desmatamento
representavam 58% do total de emissões em CO2eq, e em 2012 esse número
caiu para 15%. Em contrapartida, as emissões de energia e agropecuária, que
representavam respectivamente 16% e 20% do total de emissões em CO2eq
em 2005, saltaram para 37% cada em 2012. Isso indica que futuras ações de
mitigação deverão considerar esses setores.
Perfil de emissões de GEEs do Brasil em 2012

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estimativas Anuais de
Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil. 2014.

Nesse sentido, a política nacional precisará criar mecanismos que
incentivem e promovam redução de emissões nos setores de energia, agricultura,
processos industriais e tratamento de resíduos de forma efetiva. Não se trata de
menosprezar o papel da redução do desmatamento e do fomento a projetos
REDD plus, mas sim, assumir que o perfil de emissões nacional se alterou e é
com base nos setores mais emissores, e que tenham capacidade para reduzir
emissões de forma significativa e custo eficiente que o país deverá avançar em
direção a uma economia de baixo carbono.
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Quando a PNMC fala sobre a criação de um mercado brasileiro de
redução de emissões, não traz detalhes de como seria esse mercado. Na prática,
sem metas concretas não se tem as bases necessárias para criar um mercado
de carbono. Mas no contexto do novo acordo, onde o Brasil poderá ter metas
de redução de emissões, torna-se concreta a necessidade de se estruturar
um mercado de carbono que permita promover reduções de emissão custo
eficientes.
O Ministério da Fazenda está desenvolvendo estudos no tocante a
mercado de carbono e taxação de carbono e seus impactos na economia, pontos
fundamentais para fundamentar a construção de uma nova política de clima
nacional mais robusta.
É válido destacar, no entanto, que ações efetivas de redução de emissões
dependem de vários fatores, como aprimoramentos tecnológicos, substituição
de fontes de energia sujas por renováveis, políticas de incentivos, dentre outras.
Nessa linha, a discussão sobre os compromissos que o Brasil enviará
para a UNFCCC como suas iNDCs é fundamental. O Ministério das Relações
Exteriores iniciou um processo de consulta pública sobre as iNDCs em 2014, e
publicará o resultado final da consulta em abril de 2015.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está desenvolvendo o
projeto “Opções de Mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) em SetoresChave do Brasil”, e a COOPE/UFRJ está coordenando o estudo IES Brasil, que
visa desenvolver cenários de mitigação para os diversos setores da economia.
O governo coordenará a construção das contribuições brasileiras, que
deverão ser submetidas no máximo até outubro, mas preferencialmente até
junho de 2015. É essencial destacar que as iNDCs servirão de base para revisar
a Política Nacional sobre Mudança do Clima a partir de 2016, o que exige visão
estratégica sobre como envolver os setores de mudanças no uso da terra e
florestas, energia, agropecuária, processos industriais e tratamento de resíduos.
Conclusões articuladas
1. A COP21, no final de 2015, deverá gerar um novo acordo ou protocolo
no âmbito da UNFCCC, criando um regime multilateral de combate às
mudanças do clima minimamente ambicioso, que contemple ações de
mitigação, adaptação, desenvolvimento e transferência de tecnologias,
capacitação e financiamento.
2. A diferenciação entre os compromissos/metas que deverão ser adotadas
pelos países reflete o grande desafio para destravar o novo acordo, e terá
papel crucial no nível de ambição ligado não somente a mitigação, mas
também a adaptação e financiamento.
3. O Brasil defende que países em desenvolvimento adotem metas baseadas
em intensidade de carbono; per capita; metas baseadas em um desvio
das emissões comparado a um cenário bussiness as usual, e migrem,
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de acordo com suas capacidades, para metas absolutas, nos moldes dos
países desenvolvidos.
4. A despeito do rascunho da negociação não citar expressamente a proposta
brasileira de diferenciação concêntrica, as alternativas de formato para os
compromissos/metas estão contempladas, e tendem a permanecer no
texto até a COP21.
5. A PNMC deverá ser revisada. O perfil de emissões brasileiro não conta
mais com redução do desmatamento como seu grande ativo. É necessário
incentivar redução de emissões nos setores de energia e agricultura,
abre-se oportunidades para fomentar o desenvolvimento desses setores
baseados no enfoque de baixo carbono.
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63. INFRAESTRUTURA VERDE UMA CONCEPÇÃO
SUSTENTÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADE
CONTEMPORÂNEA
SANDRA MEDINA BENINI
Doutora em Geografia pela FCT/UNESP, Doutoranda em Arquitetura e
Urbanismo pela UPM - Bolsista CAPES/Prosup e Bacharel em Direito pela
FADAP
JEANE APARECIDA ROMBI DE GODOY ROSIN
Mestre em Direito do Estado pela UNIVEM e Doutoranda em Arquitetura e
Urbanismo pela UPM - Bolsista CAPES/Prosup

1 A INTERFACE DA QUALIDADE DE VIDA COM A SUSTENTABILIDADE
URBANA
Nas cidades contemporâneas, a busca pela qualidade de vida3023 tem
orientado a elaboração e implantação de políticas públicas objetivando o bemestar coletivo. Todavia, não somente administradores públicos, mas também
pesquisadores de diversas áreas têm encontrado grande dificuldade de definir
o que vem a ser qualidade de vida, em função do caráter subjetivo do conceito,
o qual está estritamente relacionado com o atendimento das necessidades
humanas, frente ao contexto sociocultural e econômico em que o indivíduo
esteja inserido.
A qualidade de vida no ambiente urbano é abarcada pelo Texto
Constitucional de 19883024, ao estabelecer como fundamento do Estado
Democrático de Direito o princípio da dignidade da pessoa humana3025, objetivando,
entre outros, a redução da desigualdade social3026, seja nas diretrizes da Política
de Desenvolvimento Urbano3027 ou nos pressupostos do Art. 225 que determina
o meio ambiente, ora urbano, ou não, como um “bem de uso comum do povo
e essencial à 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”, e
3023 Wilheim (J.. O substantivo e o adjetivo. São Paulo: Perspectiva, 1976. p. 29) define
qualidade de vida como “a sensação de bem-estar do indivíduo. Esta sensação depende de
fatores objetivos e externos, assim como de fatores subjetivos e internos. O ambiente pode
influir sobre ambas as categorias de fatores, mas com eficiência em momentos diversos.”
3024 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada em 05 de Outubro
de 1988.
3025 Inciso III, do Art. 1º. Ibid.
3026 Inciso III, do Art. 3º. Ibid.
3027 Art. 182. Ibid.
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ainda incumbe ao Poder Público a obrigação de assegurar a efetividade desse
direito3028.
Nesta perspectiva, é irrefutável que os valores advindos do princípio da
dignidade da pessoa humana, e da cidadania, previstos no art.1º, assim como o
expresso compromisso Constitucional do Estado no art.3º, em erradicar a pobreza
e diminuir as desigualdades sociais e, sobretudo promover o desenvolvimento,
visando à construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Para Silva3029 um Estado Democrático de Direito, deve promover a
dignidade da pessoa humana, oferecendo as “condições mínimas de existência”.
Assim, é papel do Estado, como uma entidade reguladora e mediadora das
relações e conflitos oriundos entre os interesses particulares e os interesses
comuns (de ordem pública), encontrar mecanismos para mitigar as desigualdades
socioeconômicas da sociedade brasileira.
Desse modo, os autores da Carta Magna3030 por meio de dois artigos
(art.182 e art.183) definiram os primeiros tópicos legais para a implementação do
inédito capítulo da política urbana, concebida com a missão essencial de promover
o pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade e de garantir o bem
estar de seus habitantes. Nesse sentido, o artigo 182 da Carta Magna, coloca
como preceito da política urbana, a realização do pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade que, segundo Fiorillo3031, deve ser assegurada de modo
a promover a dignidade da pessoa humana à luz dos princípios constitucionais,
ou seja
[...] é cumprida quando proporciona a seus habitantes o direito
à vida, à segurança, à igualdade, à propriedade e à liberdade
(CF, art. 5º, caput), bem como quanto garante a todos um ‘piso
vital mínimo’, compreendido pelos direitos sociais à educação, à
saúde, ao lazer, ao trabalho, à previdência social, à maternidade,
à infância, à assistência aos desempregados, entre outros
encontrados no art. 6º.3032

Desse modo, com o propósito de garantir efetividade dos princípios e
instrumentos contemplados no texto constitucional, relativos à questao urbana,
tornou-se essencial a regulamentação por meio de legislação específica em
âmbito federal por meio da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Esta lei
denominada de Estatuto da Cidade constitui-se num marco regulatório de extrema
relevância para o desenvolvimento urbano, constituindo num instrumento jurídico
ao contemplar normas de ordem pública e interesse social, tendo entre as suas
principais premissas, a função social da propriedade urbana.
3028 Art. 225, §1°. Ibid.
3029 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental constitucional. 2ª ed. rev. 3. tir. São Paulo:
Malheiros, 1998, p. 93.
3030 BRASIL, Op. Cit.
3031 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 4ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2003.
3032 Ibid., p. 257.
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Estatuto da Cidade define quais são os instrumentos (planejamento,
jurídicos, políticos, tributários e financeiros) que o Poder Público, especialmente
o Município, deve utilizar para enfrentar os problemas de desigualdade social e
territorial nas cidades, ao adotá-lo como um instrumento de proteção do ambiente
urbano que tem em sua essencialidade, a capacidade primordial para tutelar e
preservar o ecossistema urbano, na medida em que estabelece uma série de
diretrizes e mecanismos de planejamento de cidades.
O Inciso I do art. 2 da Lei 10.257/2001, determina o “direito a uma
cidade sustentável”. Para compreender o que vem a ser uma cidade sustentável,
é importante “perceber com clareza as tendências das relações homemambiente”3033. Para Henri Acselrad3034 considera que a sustentabilidade de
subsidiar o desenvolvimento das cidades, deve evidenciar a “compatibilidade
delas com os propósitos de dar durabilidade ao desenvolvimento, de acordo
com os princípios da Agenda 21, resultante da Conferência da ONU sobre
Desenvolvimento e Meio Ambiente”.
Neste sentido, a grande questão que envolve a construção da
sustentabilidade urbana, a partir da adoção de novos paradigmas, não deve
limitar-se as concepções de um urbanismo ecologizado, baseado na projeção de
cidades compactas, visando à economia de espaço e energia, do mesmo modo
não se deve fazer uso da sustentabilidade apenas como um atributo simbólico
voltado para o marketing das cidades. No momento atual, o que interessa
para os possíveis destinos da cidade - seu futuro é pensar um novo modelo
de desenvolvimento urbano, que além dos princípios ambientais, seja capaz
de conjugar os princípios da democratização dos territórios, no enfrentamento
dos processos de segregação socioespacial, ao acesso aos serviços urbanos
de qualidade sobretudo, na superação da desigualdade social materializada nas
diversidades de exposição aos riscos urbanos3035.
Neste cenário, emergem inúmeras ideias, propostas voltadas a
concepção de intervenções urbanas com a finalidade de alcançar espaços
sustentáveis, assim torna-se obrigatório o entendimento que os processos que
promovem a sustentabilidade, é antes de tudo um fator de desenvolvimento,
e não o seu oposto. Podendo dessa forma, conduzir a um processo inteligente
de crescimento, elevando a níveis de equidade e justiça social por meio da
implementação estratégica de políticas públicas inovadoras no espaço urbano.
Diante dos apontamentos apresentado, entende-se que planejamento
urbano ecológico, quando concebido a partir dos princípios que norteiam
a infraestrutura verde em cidades, possibilita a incorporação de diversos
componentes da natureza aos espaços urbanizados, e contribui para minimizar
3033 CASTELLO, Lineu. A Percepção em Análises Ambientais. Percepção Ambiental – A
Experiência Brasileira, São Carlos, Editora da UFSCAR, 1996.
3034 ACSELRAD, Henri. Discursos da Sustentabilidade Urbana. Revista Brasileira de Estudos
Urbanos e Regionais, Campinas: nº 01, maio/ 1999, p. 81.
3035 Ibid., p. 23.
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os mais diversos impactos ambientais3036 decorrentes do próprio processo de
urbanização, colaborando significativamente para construção da tão preconizada
sustentabilidade urbana.
2 CONCEITO E BENEFÍCOS DA INFRAESTRUTURA VERDE
Madureira3037 compreende que a infraestrutura do verde é “um conceito
abrangente, integrativo conceptual e espacialmente de outras abordagens aos
espaços naturais (e.g. ‘greenbelt’, ‘greenway’, corredor ecológico ou estrutura
ecológica)”. Para Herzog3038, a “infraestrutura verde é composta por redes
multifuncionais de fragmentos permeáveis e vegetados, preferencialmente
arborizados”,onde os mesmos são interconectados, o que permite a recomposição
dos diversos elementos que integram o mosaico da paisagem3039. Franco3040
alerta quanto à problematização do conceito, ao apontar que Infraestrutura
Verde “significa diferentes coisas dependendo do contexto no qual o termo é
empregado”.
Hoje o termo ‘infraestrutura verde’ tornou-se freqüente em
conservação e desenvolvimento do solo em todo o mundo.
Porém o termo significa diferentes coisas dependendo do
contexto no qual ele é empregado: pode ser desde o plantio de
árvores que tragam benefícios ecológicos em áreas urbanas; para
outros refere-se a estruturas de engenharia tais como manejo
de enchentes ou tratamento de águas projetado para tornar-se
ambientalmente amigável. No entanto infraestrutura verde pode

3036 De acordo com o Artigo 1º da Resolução n.º 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Impacto Ambiental é “qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente:
A saúde, a segurança, e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; A biota;
As condições estéticas e sanitárias ambientais; A qualidade dos recursos ambientais”.
3037 MADUREIRA, Helena. Infra-estrutura verde na paisagem urbana contemporânea: o
desafio da conectividade e a oportunidade da multifuncionalidade. Revista da Faculdade de
Letras – Geografia – Universidade do Porto. III série, vol. I, 2012, p. 34.
3038 HERZOG, Cecília Polacow. Infra-Estrutura Verde para Cidades mais Sustentáveis.
Produtos e sistemas relativos a infra-estrutura. In. Cadernos Virtuais de Construção Sustentável.
Secretaria do Ambiente (SEA) do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 04.
3039 Para Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl (Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de
Janeiro: Uerj. 1998, p. 08), a paisagem no contexto geográfico “apresenta simultaneamente
várias dimensões que cada matriz epistemológica privilegia. Ela tem uma dimensão morfológica,
ou seja, é um conjunto de formas criadas pela natureza e pela ação humana, e dimensão
funcional, isto é, apresenta relações entre as suas diversas partes. Produto da ação humana ao
longo do tempo, a paisagem apresenta uma dimensão histórica. Na medida em que uma mesma
paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre, apresenta uma dimensão espacial. Mas a
paisagem é portadora de significados, expressando valores, crenças, mitos e utopias: tem assim
uma dimensão simbólica”.
3040 FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Infraestrutura Verde em São Paulo - O Caso do
Corredor Verde Ibirapuera-Villa Lobos. Rev. LABVERDE, São Paulo, v.1, n.1, p. 134-155, 2010,
p. 141.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

ter um significado mais ambicioso e abrangente. 3041

A autora3042 considera que a infraestrutura verde é composta de “áreas
urbanas permeáveis ou semi-permeáveis, plantadas ou não que ‘prestam serviços’
à cidade”, bem como “apresentam algum grau de manejo e gerenciamento
púbico ou privado”. Neste sentido, Herzog3043 aponta que
[...] a transformação – ou ‘retrofit’– de áreas impermeabilizadas que
têm funções específicas (quase são monofuncionais) em áreas
multifuncionais, que mantêm o equilíbrio dinâmico, sustentável
e resiliente do ecossistema urbano, como a ‘renaturalização’ ou
‘desimpermeabilização’ das superfícies mineralizadas (concretos,
asfalto, cimento, cerâmica, pedra, telhas, etc.). O objetivo é
reintroduzir ou incrementar a biodiversidade urbana, para que
seja possível ter seus serviços ecossistêmicos onde as pessoas
vivem, circulam, trabalham e se divertem: nas cidades.3044

Por estas razões, Herzog3045 (2013, p. 111) esclarece que a “infraestrutura
verde” é conhecida como “infraestrutura ecológica”, por estar “fundamentada nos
conhecimentos da ecologia da paisagem e da ecologia urbana”, compreendendo
a “cidade como um sistema socioecológico, por meio de uma visão holística,
sistêmica”.
No tocante aos benefícios ambientais, a infraestrutura verde permite fazer
uma (re)leitura da paisagem, considerando a dinâmica da natureza no ambiente
urbano. Herzog (2010b) destaca que
As atividades humanas acontecem na paisagem onde ocorrem os
processos e fluxos naturais abióticos (geológicos e hidrológicos)
e bióticos (biológicos). A urbanização tradicional é baseada na
infraestrutura cinza monofuncional, focada no automóvel: ruas
visam a circulação de veículos; sistemas de esgotamento
sanitário e drenagem objetivam se livrar da água e do esgoto
o mais rápido possível; telhados servem apenas para proteger
edificações e estacionamentos asfaltados [...]. A infraestrutura
cinza interfere e bloqueia as dinâmicas naturais; além de ocasionar
conseqüências como inundações/deslizamentos, suprime áreas
naturais alagadas/alagáveis e florestadas que prestam serviços
ecológicos insubstituíveis em áreas urbanas.3046

Como exemplo, Silva Filho e Tosetti3047 destacam que
A infraestrutura verde na forma de arborização das vias públicas,
3041 Ibid., p. 141.
3042 Ibid., p. 143.
3043 HERZOG, Cecília Polacow. Cidades para Todos: (re) aprendendo a conviver com a natureza.
1. Ed. Rio de Janeiro: Mauad X: Inverde, 2013, p. 110.
3044 Ibid., p. 110.
3045 Ibid., p. 113.
3046 HERZOG, Op. Cit. p. 04.
3047 SILVA FILHO, Demóstenes Ferreira da; TOSETTI, Larissa Leite. Valoração das Árvores
no Parque do Ibirapuera – SP: Importância da Infraestrutura Verde Urbana. Rev. LABVERDE, São
Paulo, v.1, n.1, p. 11-25, 2010.
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áreas verdes e parques urbanos [...], proporciona diversos
serviços ambientais muitas vezes não percebidos no cotidiano
dos moradores, tais como a diminuição das ilhas de calor, de
poluição atmosférica e sonora, de danos aos asfaltos por
aquecimento e dilatação e da amplitude térmica. A oportunidade
de viver próximo às áreas verdes também proporciona uma
melhoria na saúde, diminuindo os índices de doenças respiratórias
e obesidade. 3048

Diante das proposituras de Silva Filho e Tosetti3049, Herzog e Rosa3050
salientam que as “árvores, essenciais na infraestrutura verde, têm funções
ecológicas insubstituíveis”, como:
•

contribuir significativamente para prevenir erosão e
assoreamento de corpos d’água;

•

promover a infiltração das águas das chuvas,
reduzindo o impacto das gotas que compactam o
solo;

•

capturar gases de efeito estufa;

•

ser habitat para diversas espécies promovendo a
biodiversidade, mitigar efeitos de ilhas de calor, para
citar algumas.3051

No mesmo enfoque, Franco3052 apresenta apontamentos relevantes com
o intuito de evidenciar os benefícios possíveis em espaços urbanos contemplados
por infraestrutura verde, que possibilitam a eficácia dos serviços ambientais3053
na melhoria da qualidade ambiental em cidades:
1-

Melhora da qualidade do ar promovendo a saúde
humana;

2- Seqüestro de carbono da atmosfera;
3048 Ibid., p. 13.
3049 Ibid.
3050 HERZOG, Cecília Polacow ROSA, Lourdes Zunino. Infraestrutura Verde: Sustentabilidade
e Resiliência para a Paisagem Urbana. Rev. LABVERDE, São Paulo, v.1, n.1, p. 91-115, 2010.
3051 Ibid., p. 97, organização nossa.
3052 FRANCO, Op. Cit.
3053 “Os serviços ambientais mais comumente mencionados na literatura são divididos em
três grupos: (i) os relacionados com o clima, (ii) os relacionados com os recursos hídricos, e (iii) os
relacionados com a biodiversidade. Os relacionados com o clima são o seqüestro dos gases do
efeito estufa e o controle da umidade, temperatura, precipitação e ventos. Já os relacionados com
os recursos hídricos são: a regulação de seu fluxo; a manutenção de sua qualidade; o controle
de erosão e sedimentação; a redução da salinidade da água; a manutenção do habitat aquático;
e os serviços culturais (recreação). Por fim, os serviços relacionados com a biodiversidade são:
a atração de fauna; a diversificação de culturas; a conectividade de blocos florestais (corredores
biológicos); os serviços culturais (recreação, turismo e valores de existência); a manutenção da
qualidade do solo; e a bioprospecção” (GELUDA, L.; YOUNG, C. E. F.. Pagamentos por Serviços
Ecossistêmicos Previstos na Lei do SNUC – Teoria, Potencialidades E Relevância. In: ANAIS.. III
Simpósio de Áreas Protegidas, 2005, p. 573).
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3- Amortização do balanço climático entre temperaturas
baixas e altas no microclima urbano entre dia-noite e as
estações do ano;
4- Proteção, conservação e recuperação da biodiversidade
da flora e fauna na área urbana;
5- Contenção da erosão;
6- Promoção de atividades contemplativas, esportivas e
de lazer;
7- Promoção da importância da paisagem como fator
determinante da estética urbana;
8- Incremento do fator permeabilidade do solo urbano
permitindo a percolação da água e, portanto, a redução
de enchentes;
9- Articulação e conectividade entre espaços verdes;
10- Promoção da seguridade urbana;
11- Proteção de áreas de fragilidade ecológica;
12- Promoção de áreas de alto valor imagético, icônico e de
identidade de lugares e sítios urbanos.3054
Imbuídos dos mesmos propósitos, Dobbert, Tosetti e Viana3055 defendem
a implantação da infraestrutura verde no espaço urbano, com o objetivo
de favorecer a conectividade dos “espaços naturais em redes capazes de
desempenhar serviços ambientais e maximizar a qualidade ambiental”.
Bem planejada, implementada e monitorada a infraestrutura verde
pode se constituir no suporte para a resiliência das cidades. Pode
ser um meio de adaptar e regenerar o tecido urbano de modo
a torná-lo resiliente aos impactos causados pelas mudanças
climáticas e também preparar para uma economia de baixo
carbono.
Aumenta a capacidade de resposta e recuperação a eventos
climáticos, propicia mudança das fontes de energias poluentes
ou de alto custo para fontes renováveis, promove a produção
de alimentos perto da fonte consumidora, além de melhorar a
saúde de seus habitantes [...].3056

Conforme elucidou Herzog3057, a infraestrutura verde pode ser
considerada um instrumento de resiliência, favorecendo assim, o enfrentamento
3054 Ibid., p. 143-144.
3055 DOBBERT, Léa Yamaguchi; TOSETTI, Larissa Leite; VIANA, Sabrina Mieko. Redutos
Rurais: Estratégia de Resiliência e Infraestrutura Verde Urbana. Estudo de Caso em Valinhos, SP
– Brasil. Rev. LABVERDE, São Paulo, v.2, n.2, p. 30-44, 2010, p. 32.
3056 HERZOG, 2010, Op. Cit. p. 05.
3057 Ibid.
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dos problemas ambientais presentes no espaço urbano, valorizando os sistemas
naturais e fortalecendo as relações sociedade↔natureza.
Diante da relevância e da emergência de incorporar essa nova visão
em processos de planejamento e gestão de áreas urbanizadas, Benedict e
McMahon3058 são enfáticos ao afirmarem que os espaços verdes valorizam as
propriedades e ajudam a diminuir os custos de infraestrutura e serviços públicos.
3 ÁREAS VERDES PÚBLICAS E A TUTELA AMBIENTAL
Na medida em que as cidades foram crescendo, constatou-se que houve
uma diminuição tanto em quantidade como em qualidade dos espaços verdes
remanescentes, restando apenas fragmentos de massa vegetal dispersos e
sem conectividade com o tecido urbano. Essa condição tem levado à perda/
diminuição da qualidade de vida da população e levou à percepção do problema,
não apenas como necessidades socioculturais, mas como elementos naturais
estratégicos que poderiam responder às necessidades de manter ou restabelecer
as dinâmicas naturais do ecossistema urbano.
Com os elevados índices de deslocamento populacional, principalmente
após a revolução industrial, as cidades são sobrecarregadas por demandas de
toda ordem, desequilibrando não somente as condições físicas, como também
socioespaciais. Neste contexto, a busca por soluções torna-se emergencial para
todos os setores que compõem e mantêm a cidade, principalmente, quando
se considera que tais espaços abrigam um número cada vez maior de pessoas
que vêm do campo para viver nas cidades em busca de novas e melhores
oportunidades de vida.
Todo esse contexto colabora para um processo de reflexão, de onde
emerge o conceito de espaço verde urbano, com a finalidade de buscar
alternativas técnicas que possibilitem a recuperação e reprodução dos elementos
da natureza nas cidades, que podem contribuir para uma melhor qualidade de
vida. Tais apontamentos permitem concluir que, a incorporação de novas áreas
verdes públicas no meio urbano, tem por fundamento reestabelecer as funções
que colaboram para o equilíbrio do ecossistema em processo contínuo no tempo
e no espaço em qualquer que seja a escala considerada.
Neste sentido, destaca-se que as áreas verdes públicas3059 é uma tipologia
da infraestrutura verde e que juridicamente considera-se como todo espaço livre
(área verde / lazer) que foi afetado como de uso comum3060, com observância do
3058 BENEDICT, Mark A.; MCMAHON, Edward T.. Green Infrastructure: Smart Conservation
for the 21st Century. Renewable Resources Journal, Volume 20, Number3, Autumn 2002a,
Pages12 –17.
3059 BENINI, Sandra Medina Benini. Áreas Verdes Públicas: A construção do conceito e a
análise geográfica desses espaços no ambiente urbano. Dissertação (mestrado) - Universidade
Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. 283 f., 2009, p. 71.
3060 Bens de uso comum são aqueles “destinados ao uso indistinto de toda a coletividade.
Podem ser de uso gratuito (ruas, praias etc) ou remunerado (estradas, parques etc). Podem
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artigo 22 da Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, alterada pelo Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999).
Por se tratar de matéria urbanística, onde a União juntamente com Estados
e ao Distrito Federal tem competência legislativa concorrente sobre o tema,
restando assim, aos Entes Municipais à competência legislativa suplementar.
Neste sentido, a Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766, de 19
de dezembro de 1979, alterada pela Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999),
regulamenta matéria da produção do solo em todo o território brasileiro,
determinando em seu artigo 22, quais os equipamentos urbanos (vias e praças, os
espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos
urbanos) pós o registro do loteamento, passam a integrar os bens de domínio
público.
Desta forma, pertencendo ao regime jurídico administrativo, enquanto
bens públicos, essas áreas verdes não podem ser alienadas, penhoradas, bem
como, afasta o elemento tempo como condição para aquisição da propriedade,
no caso da usucapião, por apresenta característica da imprescritibilidade3061.
Assim, enquanto tipologia da infraestrutura verde, as áreas verdes
públicas podem ser consideradas como um elemento urbanístico multifuncional
para estruturação da paisagem, contribuindo para qualidade de vida da população
na cidade contemporânea.
4 CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 O planejamento urbano ecológico contribui para minimizar os mais diversos
impactos ambientais decorrentes do processo de urbanização, colaborando
significativamente para construção da tão preconizada sustentabilidade urbana.
4.2 A infraestrutura verde permite fazer uma (re)leitura da paisagem de forma
holística, como prática sustentável para construção da cidade contemporânea.
4.2 A infraestrutura verde pode ser considerada um instrumento de resiliência,
favorecendo assim, o enfrentamento dos problemas ambientais presentes no
espaço urbano, valorizando os sistemas naturais e fortalecendo as relações
sociedade↔natureza.
4.4 Enquanto tipologia da infraestrutura verde, as áreas verdes públicas podem
ser consideradas como um elemento urbanístico multifuncional para estruturação
da paisagem, contribuindo para qualidade de vida da população.

provir do destino natural do bem, por exemplo, rios, mares, ruas, praças, ou por lei ou ainda por
ato administrativo. Mas há sempre uma afetação ao uso coletivo, Daí a incidência do regime
jurídico administrativo.” PIRES, Luis Manuel Fonseca. Loteamentos Urbanos: natureza jurídica.
São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 60.
3061
Ibid.
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64. O ATIVISMO JUDICIAL E A (IN)PRESCRITIBILIDADE
DA PRETENSÃO REPARATÓRIA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AMBIENTAL
TAYNAH LITAIFF ISPER ABRAHIM CARPINTEIRO PÉRES
Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas
(UEA). Procuradora do Município de Manaus
ELLEN LARISSA OLIVEIRA FROTA DE CARVALHO
Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas
(UEA). Procuradora do Município de Manaus

1. INTRODUÇÃO
Considerando a consagração, em nosso ordenamento jurídico, do meio
ambiente como um direito fundamental da pessoa humana, introduzido pela
Carta Constitucional de 1988, mostra-se de extremo valor o estudo dos meios
processuais hábeis a sua defesa, e as conseqüentes interações com o direito
material. Nesse contexto, revela-se a importância do instituto da prescrição
quanto à intenção de reparação a dano ambiental.
Em uma análise superficial, pode-se chegar à precipitada conclusão de
que a temática não encerra maiores discussões. Entretanto, não há, em nosso
ordenamento jurídico, um posicionamento uniforme sobre a matéria.
Ao estudar o instituto da prescrição, depara-se com um questionamento
essencial, qual seja, a incidência (ou não) da prescrição nas ações cíveis em
matéria ambiental, notadamente na Ação Civil Pública, sob o prisma do ativismo
judicial, uma vez que, pela classificação corrente do instituto no direito civil
brasileiro, em ações de natureza condenatória, apenas mediante previsão legal
expressa pode-se afastar a citada limitação temporal para o ajuizamento de
demanda reparatória, o que não ocorre no caso sob análise, uma vez que a Lei nº
7.347/85 foi omissa quanto ao tema.
2. O MEIO AMBIENTE E O DANO AMBIENTAL
Dano é um elemento essencial para a obrigação de reparar, indispensável
para estabelecer a responsabilidade civil. Por dano entende-se “qualquer evento
lesivo ao interesse alheio” (evento este que pode diminuir ou alterar o bem),
podendo ser tanto de ato ilícito ou de ato lícito. No primeiro caso analisa-se sob
o prisma da responsabilidade subjetiva ou da culpa, enquanto que no segundo, a
responsabilidade objetiva ou do risco.
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Conforme mencionado anteriormente, o Meio ambiente, por sua vez, é
um bem jurídico que pertence a todos os cidadãos indistintamente, constituindo
verdadeiro direito fundamental, constitucionalmente protegido. Pode, desse
modo, ser usufruído pela sociedade em geral. Contudo, toda a coletividade tem
o dever jurídico de protegê-lo, dever esse que pode ser exercido pelo Ministério
Público, pelas associações, pelo próprio Estado e até mesmo por um cidadão.
O conceito de meio ambiente foi, trazido pela Lei 6.938/813062, no seu artigo
3º, I, conhecida como Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Tal definição
foi posteriormente recepcionada pela Constituição Federal de 19883063, que, de
acordo com o seu artigo 225, tutelou tanto o meio ambiente natural, como o
artificial, o cultural e o do trabalho, como pode ser constatado:
Art. 225 - Todos tem 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.
Diante do que foi exposto, o dano ambiental, pode ser compreendido
como sendo o prejuízo causado a todos os recursos ambientais indispensáveis
para a garantia de um meio ecologicamente equilibrado, provocando a degradação,
e, consequentemente, o desequilíbrio ecológico.
Assim, no Brasil, diante da importância do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição Federal (artigo 225, caput),
e originário da Declaração de Estocolmo de 19723064, consolidou-se que a
mencionada prerrogativa é um verdadeiro direito fundamental, mesmo que não
esteja inserido no Capítulo dos Direitos Individuais (artigo 5º), nem dos Direitos
Sociais (artigo 6º).
A conclusão acima se justifica diante do fato de que um meio ambiente
saudável acarretará, inevitavelmente, uma garantia de melhor qualidade de vida,
requisito básico e indispensável para a existência digna do ser humano, pois não
basta estar vivo, é preciso viver com dignidade.
Neste sentido, importa para o presente estudo uma breve noção de
dano ambiental. O conceito de dano ambiental está muito vinculado ao que se

3062 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Congresso Nacional, Brasília,
1.988.
3063 _______ Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Congresso Nacional, Brasília, 1981.
3064 A Declaração de Estocolmo de 1972, em seus princípios 1° e 2°, assegura, respectivamente,
que: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições
de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna,
gozar de bem-estar, e é portador solene de obrigação de melhorar o meio ambiente, para as
gerações presentes e futuras...” e que “Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o
solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais,
devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras...”.
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entende por meio ambiente, pois, como leciona Morato Leite3065 (p.98), “o âmbito
do dano ambiental está, logicamente, circunscrito e determinado pelo significado
que se outorgue ao meio ambiente”, de modo que a sua reparação deve assumir
a mesma importância conferida ao próprio bem jurídico.
Mostra-se difícil, contudo, definir o conceito em questão, pois a
Constituição Federal não trouxe uma noção técnica de meio ambiente e, portanto,
do respectivo dano. Na mesma omissão incidiu o legislador infraconstitucional,
limitando-se esse a dispor, no artigo 3º, incisos II e III, da Lei nº 6.938/1981,
as noções de degradação da qualidade ambiental e poluição, servindo esta
delimitação como base teórica para a definição ora em debate.
Observa-se o que estabelece o artigo 3º da Lei nº 6.938/1981:
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências
e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa
das características do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante
de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade
causadora de degradação ambiental;
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores,
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial,
o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a
flora.” (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
Em que se pesem as omissões antes delineadas, Milaré3066 (p. 810)
3065 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial.
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2000.
3066 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 05 ed. São Paulo:
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conceituou, para fins meramente didáticos, o dano ambiental como sendo “(...) a
lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação – alteração adversa
ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida.”
É no valor real e jurídico do meio ambiente, bem como nas nefastas
consequências de sua lesão, que reside a importância da problemática levantada
por esse estudo, conforme se delimitará adiante.
3. A PRESCRIÇÃO NO DIREITO CIVIL BRASILEIRO
A doutrina aponta a origem do termo prescrição na palavra latina
praescriptio, derivação do verbo praescribere, que significa “escrever antes”, na
lição de Maria Helena Diniz3067 (p.335), remontando às ações temporárias do
direito romano.
Segundo BEVILACQUA3068 (p.399), a prescrição “é a perda da ação
atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em conseqüência
do não uso delas, durante um determinado espaço de tempo”.
Consoante Caio Mário3069 (PEREIRA, 1997), “a prescrição é o modo pelo
qual se extingue um direito (não apenas a ação) pela inércia do titular durante
certo lapso de tempo”.
Pelos conceitos supracitados, já se percebe a celeuma em torno do tema.
Uns defendem que a prescrição extingue a ação, enquanto outros entendem que
ela acarreta a extinção do próprio direito.
Considerada como marco teórico no ordenamento pátrio em relação ao
tema, a obra de Agnelo Amorim Filho3070 que, em meados de 1960, publicou
um artigo na Revista dos Tribunais intitulado “Critério Científico para distinguir a
prescrição da decadência” (RT nº 300, p.8), republicado em 1997 pelo mesmo
periódico (RT nº 744, p.725), serve até hoje de parâmetro para distinção dos
institutos da decadência e prescrição, bem como para aplicação dessa última
quanto às diversas formas de ação (AMORIM, 1997).
Na nova concepção, a prescrição extingue a pretensão, que é a exigência
de subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio. De acordo com o
art.189 do Código Civil de 2002, o direito material violado dá origem à pretensão,
que é deduzida em juízo por meio da ação. Extinta a pretensão, não há ação.
Portanto, a prescrição extingue a pretensão, extinguindo também e indiretamente
a ação.
Editora Revista dos Tribunais, 2007.
3067 DINIZ, Maria Helena; Curso de direito civil brasileiro, v. 1: teoria geral do direito civil, 19.
ed. rev., São Paulo: Saraiva, 2002.
3068 BEVILACQUA, Clovis. Teoria geral do direito civil. Campinas: Servanda editora, 2007, p. 399.
3069 PEREIRA, Caio Mário da Silva; Instituições de direito civil, v.1, 18. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1997.
3070 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e
para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, n.º 744, 1997.
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No mencionado artigo, Agnelo (AMORIM, 1997) toma por base a
classificação dos direitos desenvolvida por Chiovenda em: direitos sujeitos a
uma obrigação, previstos no Código Alemão sob a denominação de pretensão,
e direitos potestativos, em que o agente pode influir na esfera de interesses de
terceiro, independentemente da vontade deste, p. ex., para anular um negócio
jurídico. Os primeiros são defendidos por meio de ação condenatória, pois a parte
contrária deverá se sujeitar a cumprir uma obrigação; os segundos são protegidos
por ação constitutiva, por meio da qual haverá a modificação, formação ou
extinção de estado jurídico, independentemente da vontade da parte contrária. A
partir disso, conclui que:
(...)
Por via de consequência chegar-se-á, então, a uma segunda
conclusão importante: só as ações condenatórias podem
prescrever, pois são elas as únicas ações por meio das quais
se protegem os direitos suscetíveis de lesão, isto é, os da
primeira categoria da classificação de Chiovenda. Se, a título de
verificação do acerto daquelas conclusões, as aplicarmos
aos vários prazos para propositura de ações enumerados no
art.178 do CC/1916, verificaremos o seguinte: 1) todos os prazos
do mencionado dispositivo que são classificados, pela doutrina
e pela jurisprudência, como prazos de prescrição stricto sensu ,
se referem a ações condenatórias; 2) os demais prazos do
mesmo art. 178 (que são classificados pela doutrina e pela
jurisprudência como prazos de decadência) não se referem
a ações condenatórias. Aliás, se analisarmos o Código
Civil alemão, e atentarmos para a circunstância de que ele
(ao contrário do Código Civil brasileiro) não trata indistintamente
os prazos de prescrição e de decadência, faremos algumas
observações interessantes, que vêm confirmar, plenamente,
aquelas conclusões a que chegamos com referência ao art.178
do CC/1916: o dispositivo do Código alemão (§ 196) que fixa os
prazos especiais de prescrição enumera exclusivamente
direitos pertencentes à primeira categoria da classificação
de Chiovenda, isto é, direitos a uma prestação, que são os
únicos suscetíveis de violação, e que são protegidos por meio de
ações condenatórias. Por outro lado, convém levar em conta
dois outros fatos importantes: 1.º) o dispositivo do Código
Civil brasileiro que fixa os prazos gerais de prescrição se
refere apenas às ações reais e às ações pessoais (art.177,
CC/1916); 2.º) as ações condenatórias (ou ações de prestação)
são as únicas que comportam subdivisão em ações reais e ações
pessoais. Por conseguinte, o mencionado art. 177 se aplica,
única e exclusivamente, às ações condenatórias.
(...)
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Todas as ações condenatórias (e somente elas) estão sujeitas a
prescrição. O problema da identificação das denominadas ações
imprescritíveis tem sua solução grandemente facilitada com a
fixação daquelas duas regras, já deduzidas acima, destinadas a
identificar as ações sujeitas a prescrição ou a decadência.
Sendo a imprescritibilidade um conceito negativo, pode ser
definido por exclusão, estabelecendo-se como regra que:
são perpétuas (imprescritíveis) todas aquelas ações que
não estão sujeitas nem a prescrição nem, indiretamente,
a decadência. Por aí se verifica facilmente que são
perpétuas (imprescritíveis): a) todas as ações meramente
declaratórias; e b) algumas ações constitutivas (aquelas
que não têm prazo especial de exercício fixado em lei). Quanto
às ações condenatórias, não há, entre elas, ações perpétuas
(imprescritíveis), pois todas são atingidas, ou por um dos
prazos especiais do art. 178, ou por um dos prazos gerais
do art. 177. (grifo não constante no original)
Pelos ensinamentos acima, tem-se que: a) as ações condenatórias,
correspondentes às pretensões, possuem prazos prescricionais. Estão sempre
sujeitas à limitação temporal, salvo quando a lei a disser imprescritível, como
o faz, p.ex., a CF 37, §5º – no silêncio da lei, aplica-se a regra geral; b) As ações
constitutivas, correspondentes aos direitos potestativos, possuem prazos
decadenciais; e c) as ações meramente declaratórias, que só visam obter certeza
jurídica, não estão sujeitas nem à decadência nem à prescrição, em princípio,
sendo perpétuas, mas sujeitas a prazos decadenciais quando estes são previstos
em lei.
Tais conclusões vêm sendo acatadas por grande parte de nossos autores
civilistas mais recentes, pela legislação (Código civil de 2002 e Código de Defesa
do Consumidor), bem como pela jurisprudência pátria, a exemplo das decisões
do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementadas:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.
EX-CELETISTA. ATIVIDADE
PERIGOSA,
INSALUBRE OU PENOSA. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPRESCRITIBILIDADE. CONTEÚDO CONDENATÓRIO.
OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA.
REVISÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I - O servidor público, ex-celetista, que exerceu atividade
perigosa, insalubre ou penosa, detém direito à contagem
do tempo de serviço com o devido acréscimo legal, para
fins de aposentadoria estatutária.
II - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo
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quando também houver pretensão condenatória, como
ocorre na hipótese dos autos.
III - Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de
reconhecer a prescrição do fundo de direito nos casos em
que houver pretensão de revisão do ato de aposentadoria
de servidor público, com inclusão de tempo de serviço
insalubre, desde que decorridos mais de cinco anos entre
o ato da concessão e o ajuizamento da ação.
IV - Agravo interno desprovido3071.
***
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO
PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL URBANA - TRABALHADOR
RURAL - INCIDÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA –
CONTEÚDO CONDENATÓRIO – CONSTITUTIVO PRESCRIÇÃO.
A ação visando à declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária consistente na inexigibilidade do
pagamento de contribuições à previdência social
urbana não tem conteúdo meramente declaratório. A
ação declaratória pura é imprescritível, mas quando
ela é também condenatória- constitutiva, está sujeita à
prescrição. Embargos parcialmente conhecidos e, nesta
parte, rejeitados3072.
***
PROCESSUAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTEÚDO
CONDENATÓRIO - CONSTITUTIVO - PRESCRIÇÃO.
A ação visando à declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária consistente na inexigibilidade social
urbana não tem conteúdo meramente declaratório. A ação
declaratória pura é imprescritível, mas quando ela é também
condenatória - constitutiva, está sujeita à prescrição.
Recurso improvido3073.
3071
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1174119 RS 2009/0248587-0, Relator Min. GILSON DIPP, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 22 nov. 2010.
Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/ mediado/?componente=
ATC&sequencia l=12713466&num_registro=200902485870&data=20101122&tipo=5&formato=
PDF>. Acesso em: 22 jul. 2014.
3072
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial
nº 235364 AL 2001/0154102-4, Relator Min. GARCIA VIEIRA, Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, 19 ago.2002. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento /
mediado/?componente=IMG &sequencial =1680&num_registro=200101541024&data=2002081
9&formato=PDF> Acesso em: 22 jul. 2014.
3073
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº156763 AL 1997/0085838-
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Da classificação adotada por Agnelo Amorim Filho, com repercussão na
legislação, doutrina e jurisprudência pátria, destaca-se, para o presente estudo,
a relativa às ações de natureza condenatória, pois aplicável à reparação de dano
ambiental.
4. DA IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA EM SEDE DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL E O ATIVISMO JUDICIAL.
Ao analisarmos a pretensão da coletividade de ver reparado o dano
ambiental, extrai-se a conclusão lógica de que se trata de pretensão condenatória.
Se essa pretensão for aduzida em sede de ação popular, estará albergada
pelo prazo prescricional próprio da norma (art. 21 da lei 4.717/65), em que se
pesem fortes críticas doutrinárias à aplicação desse prazo3074.
No que tange à pretensão reparatória em sede de ação civil publica,
consoante já explanado na introdução desse artigo, cumpre destacar que a
respectiva norma (Lei nº 7.347/85) não dispõe sobre prazos prescricionais.
Nessa esteira, não hão de faltar defensores da aplicação subsidiária do
código civil (regra geral), nos termos explanados no tópico anterior, ou mesmo da
prescrição quinqüenária constante no art. 21 da Lei da Ação Popular, por analogia,
ante o silêncio da Lei da Ação Civil Pública, em razão da identidade de pretensões.
Assim, cabe indagar e identificar os fundamentos jurídicos da posição
da doutrina majoritária de que as pretensões relativas a interesses difusos e
coletivos não estão sujeitas à prescrição.
Agnelo Amorim (AMORIM, 1997) aponta que com relação à
imprescritibilidade inexiste um critério seguro que permita identificar a priori as
ações imprescritíveis, defendendo, entretanto, que toda ação condenatória está
sujeita a prazos prescricionais, salvo expressa previsão legal em sentido contrário.
É certo, porém, que a conclusão de que não existem pretensões
imprescritíveis fora das hipóteses expressamente previstas em lei poderia levar
a situações teratológicas, tais como a irreparabilidade das conseqüências de ato
eivado de nulidade absoluta.
Atualmente, consta no novo diploma civil que tais atos não se convalidam
com o tempo (art. 169 do CC/2002), havendo, no entanto, quem diga e defenda
que esta imprescritibilidade é aplicável somente à ação declaratória, enquanto
3, Relator Min. GARCIA VIEIRA, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 16 nov. 1998.
Disponível
em:<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199
700858383&dt_publicacao=16-11-1998&cod_tipo_documento=&formato= undefined> Acesso
em: 22 jul. 2014.
3074
A exemplo do argumentado por Luis Guilherme Marinoni (2009, p. 281) quando enuncia:
“(...) as ações de ressarcimento de danos causados ao patrimônio são, pelo que determina o
art. 37, § 5º, da CF, imprescritíveis. Desse modo, é preciso cingir, na ação popular, os efeitos
da anulação do ato inquinado, da comunicação para eventual sanção administrativa, e do
ressarcimento do dano ao patrimônio público. Este último é sempre imprescritível e pode ser
objeto de ação popular independentemente do momento em que a ação é ajuizada”.
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os efeitos meramente patrimoniais estariam sujeitos aos prazos prescricionais
da lei.
A distinção acima padece de contradição. Ora, a ação declaratória é
imprescritível em razão de sua própria natureza, conforme explanado por Agnelo
Amorim (AMORIM, 1997), pois incompatível com o fundamento do instituto
da prescrição. Nessa esteira de pensamento, o dispositivo legal conteria uma
redundância, seria inútil.
Partindo-se da premissa de que a lei não utiliza palavras inúteis – ainda
que essa, muitas vezes, não seja verdade – temos que a única interpretação
possível do dispositivo legal é de que não incide a prescrição sobre as pretensões
fundadas em ato considerado nulo.
Não se pode olvidar que a prescrição se justifica como resultado da
prevalência do interesse público da estabilidade e segurança jurídicas em
confronto com o interesse particular de ver sua pretensão satisfeita. Mas,
e quando é o interesse público o afetado pela incidência da prescrição, como
proceder?
É certo que a defesa dos interesses difusos e coletivos, quase sempre
presentes nas hipóteses de danos ambientais, diz respeito à população
potencialmente ou efetivamente atingida de uma forma geral, confundindo-se
com a própria noção de interesse público.
Dessa feita, admitir a incidência da prescrição sobre as pretensões de
direitos difusos e coletivos seria permitir a prevalência do interesse particular
do ofensor sobre o interesse de toda a sociedade afetada pelo dano ambiental,
incluído nesse conceito as futuras gerações previstas no art.225, da CF.
Da mesma forma que a Constituição Federal protege a eficácia da
pretensão contra lesão ao erário – que é de toda a sociedade – determinando a
imprescritibilidade da ação reparatória (CF 37, §5º), também a pretensão contra
lesão ao ambiente deve receber a mesma salvaguarda. Assim, a ausência de
ressalva legal expressa quanto à aplicabilidade da prescrição em pretensão
reparatória ambiental coletiva deve ser considerada uma omissão legislativa.
Em sendo omissa a norma que garante a proteção coletiva do meio
ambiente (dentre outros bens jurídicos de igual importância), compete ao Poder
Judiciário adotar uma atitude proativa diante as situações a ele postas nessa
seara, sendo plenamente justificável o ativismo judicial na situação em comento.
Em que se pesem as posições contrárias ao ativismo judicial, muitas
vezes calcadas no temor à parcialidade do magistrado, que pode ser utilizado
como instrumento político, assim argumenta Luiz Roberto Barroso3075 (p.7):
(...)
3075
BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática.
2008. 29 p. Disponível em: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/ 12685_Cached.
pdf. Acesso em: 23 jul. 2014.
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O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita,
mas não despreza o direito posto; procura empreender
uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias
metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento
jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas
não podem comportar voluntarismos ou personalismos,
sobretudo os judiciais. No conjunto de idéias ricas e
heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em
construção incluem-se a atribuição de normatividade aos
princípios e a definição de suas relações com valores e regras;
a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica;
a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o
desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais
edificada sobre o fundamento da dignidade humana.
(...)
O Judiciário, no Brasil recente, tem exibido, em
determinadas situações, uma posição claramente ativista.
Não é difícil ilustrar a tese. Veja - se, em primeiro lugar,
um caso de aplicação direta da Constituição a situações
não expressamente contempladas em seu texto e
independentemente de manifestação do legislador
ordinário: o da fidelidade partidária. O STF, em nome do
princípio democrático, declarou que a vaga no Congresso
pertence ao partido político. Criou, assim, uma nova
hipótese de perda de mandato parlamentar, além das
que se encontram expressamente previstas no texto
constitucional.
Por igual, a extensão da vedação do nepotismo aos
Poderes Legislativo e Executivo, com a expedição de
súmula vinculante, após o julgamento de um único caso,
também assumiu uma conotação quase - normativa. O
que a Corte fez foi, em nome dos princípios da moralidade
e da impessoalidade, extrair uma vedação que não
estava explicitada em qualquer regra constitucional ou
infraconstitucional expressa.
Dessa feita, por mais que a prescrição seja inerente às ações
condenatórias, e que inexista ressalva legal expressa, é indubitável que o meio
ambiente, enquanto direito fundamental que o é, merece mais justo tratamento,
conferindo-se, assim, maior relevo às palavras de Jeanne da Silva Machado3076
(p.108):
Nesse ponto, cumpre observar que a solidariedade que
3076
MACHADO, Jeanne da Silva, A Solidariedade na Responsabilidade Ambiental, Rio de
Janeiro: Lúmen Júris, 2006. pg. 108.
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se impõe, originada da legislação civil, pouco socorro traz às
questões relacionadas ao Direito ambiental, cujo espectro
no contexto social das relações modernas é de difusão de
credores, de devedores e de fontes, cuja relação causal é
complexa e distribuída.
Na responsabilidade por dano ambiental, não se perquire
a culpa, pois o dano provocado não permite a liberação
da sua reparação; o meio ambiente, uma vez degradado,
permanecerá prejudicando injustamente a vida presente e,
principalmente, a vida futura, sendo indispensável encontrar
soluções atuais e adequadas para promover a justiça e a
equidade.
Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.120.117-AC3077, ocorrido em dez
de novembro de dois mil e nove, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a
imprescritibilidade do direito à reparação do dano ambiental independentemente
de previsão legal explícita, alegando se tratar de direito inerente à vida, fundamental
e essencial à afirmação dos povos, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – DIREITO
AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPRESCRITIBILIDADE
DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – PEDIDO
GENÉRICO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR
NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE – SÚMULAS
284/STF E 7/STJ.
1. É da competência da Justiça Federal o processo e
julgamento de Ação Civil Pública visando indenizar a
comunidade indígena Ashaninka–Kampa do rio Amônia.
2. Segundo a jurisprudência do STJ e STF trata-se de
competência territorial e funcional, eis que o dano ambiental
não integra apenas o foro estadual da Comarca local, sendo
bem mais abrangente espraiando-se por todo o território do
Estado, dentro da esfera de competência do Juiz Federal.
3. Reparação pelos danos materiais e morais,
consubstanciados na extração ilegal de madeira da área
indígena.
4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem
jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena,
também atinge a todos os integrantes do Estado,
3077
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.120.117 – AC 2009/00740337, Relator Min. ELIANA CALMON, Brasília, Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/
revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=927512&num_registro=200900740
337&data=20091119&formato=PDF> Acesso em: 22 jul. 2014.
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espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena
e para futuras gerações pela irreversibilidade do mal
ocasionado.
5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume
grande amplitude, com profundas implicações na espécie
de responsabilidade do degradador que é objetiva,
fundada no simples risco ou no simples fato da atividade
danosa, independentemente
da culpa do agente causador do dano.
6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais,
dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo
manto a imprescritibilidade, por se tratar de direito Inerente
à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos,
independentemente de não estar expresso em texto legal.
7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem
jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os
prazos normais das ações indenizatórias; se o Bem jurídico
é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os
demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem
trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à
reparação.
8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis
e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto
da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano
ambiental.
9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado
determinar, desde já, o montante a reparação, havendo
elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ.
10. Inviável, no presente recurso especial modificar o
entendimento adotado pela instância ordinária, no que
tange aos valores arbitrados a título de indenização, por
incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido.
Seguindo o mesmo entendimento, ao versar sobre a prescrição e
decadência em questões que envolvem o meio ambiente, Hugo Nigro Mazzili3078
(pp. 514-515) afirma ser imprescritível a pretensão reparatória de caráter coletivo,
em matéria ambiental, considerando-se que não se pode dar à reparação da
natureza o regime de prescrição patrimonial do direito privado e que a geração
3078
MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Direitos Difusos em Juízo, 17ª ed., rev. e ampliada
e atualizada – São Paulo: Saraiva, 2004, págs. 514-515.
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atual não pode assegurar o seu direito de poluir em detrimento de gerações que
ainda nem nasceram, conforme excerto abaixo transcrito:
Em questões transindividuais que envolvam direitos
fundamentais da coletividade, é impróprio invocar as regras
de prescrição próprias do Direito Privado. O direito de todos
a um meio ambiente sadio não é patrimonial, muito embora
seja passível de valoração, para efeito indenizatório; o valor
da eventual indenização não reverte para o patrimônio dos
lesados nem do Estado: será destinado ao fundo de que
cuida o art. 13 da LACP, para ser utilizado na reparação direta
do dano. Tratando-se de direito fundamental, indisponível,
comum a toda a humanidade, não se submete à prescrição,
pois uma geração não pode impor às seguintes o eterno
ônus de suportar a prática de comportamentos que podem
destruir o próprio habitat do ser humano.
Também a atividade degradadora contínua não se sujeita
a prescrição: a permanência da causação do dano também
elide a prescrição, pois o dano da véspera é acrescido
diuturnamente.
Em matéria ambiental, de ordem pública, por um lado,
pode o legislador dar novo tratamento jurídico a efeitos que
ainda não se produziram; de outro lado, o Poder Judiciário
pode coibir as violações a qualquer tempo. A consciência
jurídica indica que não existe o direito adquirido de degradar
a natureza. É imprescritível a pretensão reparatória de
caráter coletivo, em matéria ambiental. Afinal, não se pode
formar direito adquirido de poluir, já que é o meio ambiente
patrimônio não só das gerações atuais como futuras.
Como poderia a geração atual assegurar o seu direito
de poluir em detrimento de gerações que ainda nem
nasceram?! Não se pode dar à reparação da natureza o
regime de prescrição patrimonial do direito privado.
A luta por um meio ambiente hígido é um metadireito,
suposto que antecede à própria ordem constitucional.
O direito ao meio ambiente hígido é indisponível e
imprescritível, embora seja patrimonialmente aferível para
fim de indenização.
Na mesma esteira, defende Álvaro Luiz Valery Mirra3079 (p.245):
Toda espécie de ação está sujeira à prescrição, desde que
a pretensão por ela veiculada envolva direitos patrimoniais
3079
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente,
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, pg.245.
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e alienáveis; do contrário, não se sujeita a ação à disciplina
prescricional. Nesse sentido – é uma vez mais a lição de
Clóvis Beviláqua – não estão sujeitas à prescrição, entre
outras, as pretensões relacionadas a direitos que são
emanações imediatas ou modo de ser da personalidade
(direito à vida, liberdade, honra) e as concernentes à tutela
de bens públicos de uso comum.
Assim, conquanto figure a pretensão de reparação ambiental um
interesse coletivo, resta afastada aplicação da prescrição, por ser essa medida
a que melhor se adéqua à proteção do Meio Ambiente, direito fundamental
constitucionalmente protegido.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. Em se tratando de tutela coletiva de proteção ambiental, ou seja, que
extrapole interesses individuais, devem ser aplicadas as regras e princípios
de proteção próprios do direito ambiental, e não os relativos ao direito civil,
dentre os quais se encontra o instituto da prescrição.
5.2. Em relação ao dano ambiental coletivamente tutelado, aceitar a existência
de limitação temporal em razão da natureza condenatória da Ação Civil Pública
seria negar o corolário da supremacia do interesse público sobre o privado,
inerente ao nosso ordenamento jurídico.
5.3. A inexistência de ressalva legal hábil a afastar a incidência da prescrição
sobre as demandas ambientais em sede de Ação Civil Pública imputa ao
Poder Judiciário o importante papel de proteção a um dos mais importantes
bens jurídicos constitucionalmente tutelados, qual seja, o direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, fazendo-se valer esse poder do
ativismo judicial já presente na jurisprudência nacional.
5.4. Por certo, o ativismo judicial não exclui a possibilidade/obrigação de suprir
a omissão legal por meio de alteração legislativa. Pelo contrário, reforça - lhe
a necessidade, demonstrando, de forma contundente, a sua importância e
necessidade prática.
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65. O INTERESSE ECONÔMICO E A PROTEÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
TAYNAH LITAIFF ISPER ABRAHIM CARPINTEIRO PÉRES
Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas
(UEA). Procuradora do Município de Manaus
ADRIANA ALMEIDA LIMA
Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas
(UEA). Professora da Universidade do Estado do Amazonas

1. INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988, por meio de seus artigos 215 e 216, ampliou
o conceito de patrimônio cultural reconhecendo a existência de bens culturais
de natureza imaterial, estabelecendo, assim, outras formas de preservação, tais
como o Registro e o Inventário, a par do Tombamento, instituído pelo Decreto-Lei
nº. 25, de 30 de novembro de 1937, que é adequado, principalmente, à proteção
de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos.
Os Bens Culturais de Natureza Imaterial dizem respeito àquelas práticas
e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de
fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas,
e nos lugares. Pelo texto constitucional, reconhece-se o direito à proteção desses
bens pelo Estado em parceria com a sociedade.
A principal importância do patrimônio cultural intangível talvez seja a
geração de um sentimento de identidade e continuidade, o qual contribui para a
promoção do respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Entretanto,
não se pode olvidar que esse mesmo patrimônio também é um importante
fomentador da economia regional, e, quiçá, nacional.
Costumeiramente, vê-se o interesse econômico como algoz da
preservação ambiental como um todo. Entretanto, há situações, mormente em
relação ao patrimônio cultural imaterial, em que há uma coexistência pacífica de
ambos.
Dentro dessa perspectiva, o presente artigo busca demonstrar que não só
o interesse econômico pode ser um aliado na salvaguarda do patrimônio cultural
intangível, como, em verdade, ele assume um papel de destaque nesse mister,
fato esse que se revela quando da ampla divulgação desses bens, criando-se
verdadeiros pólos turísticos regionais, os quais fomentam, de sobremaneira, a
economia local.
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2. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL
IMATERIAL
No século XX, o conceito de patrimônio cultural passou a transcender
seus aspectos materiais, observando-se também os aspectos imateriais, em
razão da existência de bens portadores de referência à memória e identidade
cultural, porém, intangíveis. Esse, contudo, foi um lento processo evolutivo.
Durante muito tempo, no mundo ocidental, o patrimônio foi associado
exclusivamente a coisas corpóreas e, consequentemente, as políticas culturais
de preservação restringiam-se à seleção, proteção, guarda e conservação dessas
peças, e sua tutela jurídica à limitação do direito de propriedade.
Uma nova percepção conceitual de patrimônio cultural ganha consistência
somente a partir dos anos 1970, partindo de iniciativas de países asiáticos e do
chamado Terceiro mundo onde o patrimônio é, em grande parte, constituído de
criações populares anônimas, não tão importantes em si por sua materialidade,
mas pelo fato de serem expressões de conhecimentos, práticas e processos
culturais, bem como um modo específico de relacionamento com o meio
ambiente (SANT’ANNA, 2009, pág. 51-52)3080.
Assim, lentamente, as práticas culturais começaram a ser vistas como
bens patrimoniais em si, sem a necessidade de mediação de objetos, isto é, sem
que objetos fossem chamados a representá-los.
No cenário nacional, os debates da última assembléia constituinte
tiveram como resultado uma maior proteção aos bens culturais, alargando o
conceito de patrimônio cultural e incluindo os bens de natureza imaterial como
parte integrante.
No âmbito internacional, A UNESCO editou, em 1989, a Recomendação
sobre Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular3081, que fornece elementos
para a identificação, preservação e continuidade desse patrimônio. Em 2001
criou um título internacional, a Proclamação das Obras-Primas do Patrimônio
Oral e Intangível da Humanidade, concedido a cada dois anos e que premia os
espaços e expressões de excepcional importância.
As edições acima culminaram na elaboração da Convenção para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 20033082, onde a UNESCO tratou
da tutela dos bens intangíveis dotados de valores e caracterizadores da pluralidade
cultural da humanidade.
3080 SANT’ANNA, Márcia. Políticas públicas e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. In:
FALCÃO, Andréa (Org.). Registro e políticas públicas de salvaguarda para as culturas populares.
Rio de Janeiro: Iphan, 2005.
3081 UNESCO. Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular. Disponível
em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=261>. Acesso em 9 de março de
2015.
3082 UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Documento
MISC/2003/CLT/CH/14. Paris, 17 out. 2003. Disponível em: <www.unesco.org>. Acesso em 9 de
março de 2015.
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A Constituição Federal de 19883083, nos artigos 215 e 216, estabeleceu
que o patrimônio cultural brasileiro é composto de bens de natureza material e
imaterial, incluídos aí os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores
da sociedade brasileira. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito
àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios
e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais
ou lúdicas e nos lugares, tais como mercados, feiras e santuários que abrigam
práticas culturais coletivas.
Essa definição está em consonância com a Convenção da Unesco para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em 1° de março
de 2006, que define como patrimônio imaterial “as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos,
artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os
grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de
seu patrimônio cultural”.
Fundamentado no dia-a-dia das comunidades, e vinculado ao seu território
e às suas condições materiais de existência, o patrimônio imaterial é transmitido
de geração em geração e constantemente recriado e apropriado por indivíduos e
grupos sociais como importantes elementos de sua identidade.
Importante observar que o Brasil é pioneiro na tutela dos bens culturais
imateriais, pois, antes mesmo da convenção da UNESCO, instituiu o procedimento
administrativo de registro e criou o Programa Nacional do Patrimônio Cultural
Imaterial, regulamentados pelo com o Decreto 3.551/20003084.
No âmbito nacional, a ideia de que patrimônio não se compõe apenas
de edifícios e obras de arte eruditas, estando também presente no produto
da alma brasileira, remonta aos anos 1930 e se encontrava no projeto que o
poeta modernista Mário de Andrade elaborou para o Serviço do Patrimônio
Artístico Nacional, em 19363085. Apesar do conceito revolucionário e visionário
de patrimônio do poeta paulista, o legislador brasileiro perdeu a oportunidade
de positivá-lo, como se observa no teor do Decreto - lei n. 25/373086 que exalta
3083 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Casa Civil. Subchefia
para Assuntos Jurídicos. Congresso Nacional: Brasília, 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.
br>. Acesso em 5 de março de 2015.
3084 ______. Decreto 3.551 de 4 de agosto de 2000. IPHAN. Institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. Presidência da República. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm >. Acesso em 5 de março de
2015.
3085 Na direção do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Mário de Andrade
elaborou, em 1936, o Anteprojeto de criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN).
Em 1937, Rodrigo Melo Franco de Andrade inclui o termo “Histórico”, passando o órgão a ser
designado pela sigla SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (GUEDES,
2000, p. 53).
3086 BRASIL. Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional. Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
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a monumentalidade e excepcionalidade dos exemplares do patrimônio cultural
brasileiro, fazendo prevalecer o tombamento de bens móveis e imóveis.
Já no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), Aloísio Magalhães foi outra personalidade que influenciou
significativamente a ideia de uma noção mais ampla de patrimônio, com
experiências que realizou no Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e na
Fundação Nacional Pró-memória, cuja maior herança foi a influência do conceito
constitucional de patrimônio cultural, tratado anteriormente.
O chamado patrimônio imaterial desloca o fim último da conservação da
manutenção dos bens materiais em si mesmos, para a promoção dos valores
incorporados pelo patrimônio. Assim, a discussão deixa de centralizar-se no como
conservar passando para o âmbito do que conservar e do por que conservar, o que
coloca em cena a questão dos valores simbólicos (CASTRIOTA, 2009, p.210)3087.
É, portanto, a partir de uma reflexão sobre a função do patrimônio cultural
e de uma crítica à noção de patrimônio histórico e artístico que se passou a adotar
– não só no Brasil – uma concepção mais ampla de patrimônio cultural, não mais
centrada em determinados objetos – como os monumentos -, e sim numa relação
da sociedade com sua cultura.

Analisando os aspectos constitucionais de preservação, conservação e
recuperação da qualidade ambiental para a sadia qualidade de vida e equilíbrio
ecológico, Reisewitz3088 assevera que:
No caso específico do meio ambiente cultural a preservação
recai sobre a própria cultura. Esta por sua vez, emana de
certos bens, que podem ser materiais, com o um quadro,
um edifício, uma escultura, um acervo ou imateriais, como
uma música, uma língua, a história.
Para a autora, os bens culturais compreendem tudo aquilo que tem
valor cultural e, a partir do momento que esses bens forem relevantes para
garantir a sadia qualidade de vida humana e/ou a manutenção da vida em todas as
suas formas, caracterizam-se também como recursos ambientais. Ela esclarece
que considerar todos os bens que têm valor cultural como recurso ambiental
seria afirmar que tudo o que é cultural deve ser preservado e defende que esse
não é o objetivo do direito ambiental, sob pena de termos que engessar o mundo
para garantir a preservação (REISEWITZ, 2004).
Procurando definir a importância e a abrangência do estudo do meio
ambiente cultural, Helita Barreira Custódio3089 ensina:
br/ccivil_03/decreto-lei/ del0025.htm>. Acesso em 7 de março de 2015.
3087 CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumentos. Belo
Horizonte: IEDS, 2009.
3088 REISEWITZ, Lúcia. Direito Ambiental e Patrimônio Cultural: direito à preservação da
memória, ação e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004.
3089 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Direito Ambiental e Questões Jurídicas Relevantes.
Campinas: Millennium, 2005.
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Em princípio, sem entrar nas particularidades doutrinárias,
considera-se patrimônio cultural o conjunto de bens
móveis ou imóveis materiais ou imateriais, decorrentes
tanto da ação da natureza e da ação humana como da
harmonia ação conjugada da natureza e da pessoa humana,
de reconhecimento valores vinculados aos diversos e
progressivos estágios dos processos civilizatórios e
culturais de grupo e povos. Integrado de elementos básicos
da civilização e da cultura dos povos o patrimônio cultural,
em seus reconhecidos valores individuais ou em conjunto,
constitui complexo de bens juridicamente protegidos
em todos os níveis de governo, tanto nacional como
internacional.
Diante os conceitos acima expostos, conclui-se que o patrimônio
cultural material ou imaterial tem natureza jurídica difusa pois, ao afirmar que
tais bens são culturais, a mensagem implícita é a de que, naquela específica
circunstância, o principal valor que emana daquele bem é o cultural e o valor
cultural é de interesse de todos.
Ademais, todo bem referente à cultura, identidade e memória, uma
vez reconhecido como patrimônio cultural, integra a categoria de bem ambiental
e, em decorrência disso, torna-se um bem difuso, porquanto este pertence a
todos.
A proteção e a preservação do patrimônio cultural imaterial traz tudo
aquilo que tem significado, valor para as sociedades, passando-se da visão
material para o imaterial, onde observamos a ligação intrínseca entre este bem
ambiental e a sociedade. Tudo isso depende da integração da coletividade e
do Poder Público, ultrapassando as políticas públicas culturais e observando a
relação deste bem como formador da identidade e memória nacional, e portanto
indissociável de seu povo.
É certo que o patrimônio cultural imaterial deve ser tutelado sob o
ponto de vista jurídico ambiental, sendo assegurado seu acesso aos titulares do
presente e do futuro.
3. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
Até o ano 2000 existia apenas o tombamento como meio de proteção
aos bens culturais. O tombamento é o processo pelo qual se declara ou até
mesmo reconhece o valor cultural de determinados bens que, devido a suas
características especiais, passam a ser preservados. Este instituto tem sido
utilizado em nosso país há mais de sessenta anos, por força do Decreto Lei nº
25/37, protegendo e preservando os bens culturais de natureza material, nos
termos de seu artigo 1º, §2º, abaixo transcrito:
Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo
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e são também sujeitos ao tombamento os monumentos
naturais, bem como os sítios e paisagens que importe
conservar e proteger pela feição notável com que tenham
sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria
humana.
Assim, resta claro que os bens sujeitos ao tombamento não se
restringem aqueles provenientes de atividade humana, sendo esse, entretanto,
inaplicável e inadequado à preservação dos bens de natureza imaterial.
Acontece que não é apenas de aspectos físicos que a cultura de um
povo se constitui. Existe uma porção intangível de “herança cultural”, que estão
contidas nas tradições, no folclore, nas línguas, nos saberes, dentre outros que
é a própria fonte da identidade do povo brasileiro,
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 a proteção
ao patrimônio imaterial passou a constituir um direito-dever (art. 216, I e II),
assegurando a promoção e a proteção do patrimônio cultural pelo Poder Público
com a colaboração da comunidade em seu art. 216, § 1º, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.
A preservação do patrimônio cultural pauta-se, a partir da Carta Magna
Democrática, na diversidade e riqueza de bens culturais, construídas incessantemente
num país de dimensões continentais e complexa formação étnica.
Quanto à identificação dos bens culturais, a Constituição Federal de
1988 trouxe outra mudança de paradigma: primeiramente, cabia ao governante
designar os bens que deveriam integrar o patrimônio cultural de um dado país,
ficando este acervo a mercê do gosto pessoal de questões políticas envolvendo a
nacionalidade dos artistas. Posteriormente, a identificação dos bens culturais passou
a ser responsabilidade de especialistas com notório saber sobre o assunto, sendo
que os preconceitos pessoais permitiram a rejeição de novos estilos. A melhor
solução encontrada foi a atuação conjunta da comunidade, como legítima produtora
e beneficiária dos bens culturais, com o Poder Público, contribuindo até mesmo uma
maior garantia de efetiva conservação (RODRIGUES, 2012, p. 94)3090.

O artigo 215, da CF abrange a proteção ao patrimônio cultural de modo
amplo, ao declarar o direito de todos ao exercício dos direitos culturais, bem
como o acesso universal às fontes da cultura nacional, devendo o Estado garantir
o exercício desses direitos, bem como a valorização e difusão das manifestações
culturais.
O art. 216, por sua vez, propaga o conceito de patrimônio cultural e os
meios utilizados para sua proteção, conforme abaixo transcrito:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
3090
RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Aspectos polêmicos em torno do patrimônio
cultural. In: MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Estudos de
Direito do Patrimônio Cultural. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 88-112.
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de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações, e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§1º O Poder Público, com colaboração da comunidade
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.
§2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a
gestão da documentação governamental e as providências
para franquear a sua consulta a quantos dela necessitem.
§3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.
§4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão
punidos, na forma da lei.
§5º Ficam tombados todos os documentos e sítios
detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos.
Foi com o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000 que foi instituído
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que Constituem Patrimônio
Cultural Brasileiro, e criado o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que
viabiliza projetos de identificação, reconhecimento e salvaguarda e promoção da
dimensão imaterial do patrimônio.
É verdade que a proteção ao patrimônio imaterial se mostra muitas
vezes complexa, tendo em vista a natureza intangível de seus bens. É por esse
motivo que os instrumentos de proteção devem se mostrar aptos a assegurar a
tutela do respectivo patrimônio.
Assim sendo, as técnicas de inventário e registro (CF, art. 216, §1º)
constituem os principais instrumentos disponíveis que permitem o conhecimento
das manifestações culturais pelos órgãos Públicos competentes, de forma a
subsidiar sua proteção e reprodução.
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O inventário constitui fundamental instrumento de catalogação de
bens com objetivo da sua posterior tutela. O passo seguinte ao inventário é o
registro do bem cultural intangível no livro próprio, feito junto ao Instituto Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN, autarquia ligada ao Ministério da Cultura.
Conforme a característica do bem a ser protegido ele poderá ser
inscrito no Livro de Registro de Saberes, Livro de Registro de celebrações
Religiosas, Livro de Registro de Formas de Expressão e Livro de Registro de
Lugares, podendo ser criados outros livros para inscrição de bens culturais de
natureza imaterial que não se enquadrem nos livros já existentes (art. 1º, §3º do
Dec. 3551/00).
A partir daí, além da preservação dos bens de natureza material
iniciada em 1937 pelo IPHAN, passou-se a buscar mecanismos para que o direito
à cultura também integrasse o direito de acesso e continuidade de determinados
bens de natureza imaterial, formadores da memória e identidade nacional.
Em agosto de 2005 com a Emenda Constitucional n º 48, foi adicionado
ao artigo 215 o parágrafo 3º, composto por cinco incisos, que tratou da Política
Nacional de Cultura com o fim do desenvolvimento cultural do país e a integração
das ações do Poder Público que conduzam a: i) defesa e valorização do patrimônio
cultural brasileiro; ii)produção, promoção e difusão de bens culturais; iii) formação
de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; iv)
democratização do acesso aos bens de cultura; e v)valorização da diversidade
étnica e regional.
Em 15 de fevereiro de 2006, a Convenção para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial foi ratificada pelo Brasil, quando o Congresso
Nacional aprovou seu texto com o Decreto Legislativo n º 22, em 1º de fevereiro
e o Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, fez o mesmo por meio do
Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006.
Em razão da inadequação do tombamento para proteger bem culturais
imateriais, os quais são extremamente dinâmicos, passando, muitas vezes
a se dissociar dos bens materiais aos quais estão inicialmente vinculados, o
Registro surge como instrumento de natureza preventiva, hábil a reconhecer
aquele bem, por si só, como patrimônio cultural imaterial brasileiro.A partir do
seu reconhecimento será possível implementar políticas públicas adequadas ao
seu fomento, manutenção e continuidade, fazendo-se aí a sua preservação, de
acordo com o PNPI.
Estão sob a proteção do IPHAN 30 bens registrados como Patrimônio
Cultural do Brasil. Foram desenvolvidas, ainda, cerca de 150 ações de salvaguarda
voltadas aos bens Registrados, destacando-se o acompanhamento da execução
de convênios de Pontões de Cultura de Bens Registrados em parceria com o
Programa Cultura Viva que atende a mais de 200 grupos de detentores. Nos
últimos anos, além da consolidação do Inventário Nacional da Diversidade
Linguística e do Projeto Mestres Artífices da Construção Tradicional, estão em
curso 58 projetos de Inventário Nacional de Referências Culturais, sendo três de
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abrangência regional, como o da Comunidade Mbyá-Guarani, no sul e sudeste
do país.
4. O INTERESSE ECONÔMICO COMO ELEMENTO PROPULSOR DE MEDIDAS
PROTETIVAS.
A moderna intensidade da circulação e do consumo de bens culturais
provocou uma alteração nos estilos de vida em todo o planeta. Entretanto, a
despeito do que previam alguns estudiosos, a globalização e a consequente
diluição das fronteiras simbólicas, ao invés de simplesmente criar homogeneidade,
aprofundou os traços de territorialidades, o que resultou num mercado global
que estimula a geração e circulação de todo tipo de recursos capazes de produzir
sentidos de lugar e de diferença (WOLFF, 2014)3091.
Uma produção cultural globalizada provocou, assim, um enraizamento,
no plano local, de sentidos globais de lugar, que dialogam, deslocam e interagem
com as representações de identidade, memória e tradição e com as práticas a elas
associadas. Nesse sentido, algumas realidades tidas como hiperlocais tornaramse parte da dinâmica socioeconômica e política dos países, especialmente os
territórios identificados como atrativos exóticos para o turismo denominado
atualmente de reality tourism (ARANTES, 2005, p.10)3092.
Trata-se de um contexto no qual a cultura tornou-se indissociável
do mercado e, por isso, as políticas culturais de patrimônio não podem mais
ignorar esse fato. Além dos valores documental, simbólico e afetivo até agora
atribuídos a esses bens - ou talvez até mais do que eles -, o seu valor de mercado
é o que emerge na crista da ode cultural contemporânea no Brasil e fora daqui.
(ARANTES, 2005, p.11).
É valorizando os detentores do saber fazer que se pretende preservar
que devem ser conduzidas as políticas culturais de patrimônio. Consequentemente,
além do registro que garante a valorização simbólica do bem cultural, vale
buscar meios de valorizar economicamente esses bens, o que certamente trará
desenvolvimento para a comunidade em questão que desempenha a função de
suporte material dessas referências culturais.
Da mesma forma, a expressão “patrimônio imaterial” deve ser
entendida sem qualquer antagonismo com um patrimônio material, impondo-se
a superação de dualismos insustentáveis, como esse em que a matéria e espírito
são mutuamente excludentes (WOLFF, 2014).
Seguindo o entendimento de que o conhecimento relacionado ao
saber fazer do patrimônio cultural imaterial é um conhecimento a corporificado,
3091 WOLFF, A. C. ; MANIGLIA, E. . Valor simbólico e valor de mercado: reflexões acerca
das possibilidades e limites das políticas culturais de patrimônio. In: CALABRE, Lia; SIQUEIRA,
Mauricio; ZIMBÃO, Adélia. (Org.). Políticas Culturais. 1ed.: , 2014, v.
3092 ARANTES, Antônio Augusto. O patrimônio imaterial e a sustentabilidade de sua
salvaguarda. In: Caderno de Estudos do PEP. COPEDOC/IPHAN-RJ, 2005. p.9-14.
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entende-se que, para ser preservado, esse patrimônio necessita não apenas de
inventários e registros, como exige, principalmente, estar gravado nos músculos,
nos sentidos, no pensamento e no coração da gente que o criou (BARROSO,
2002, p.14).
Preservá-lo, pois, é usá-lo, praticá-lo, renová-lo, juntar a ele novas
contribuições, tornando-o um patrimônio vivo. Somente assim atende-se ao
grande sentido da preservação, qual seja, o de despertar um sentimento de
participação atual e intenso e uma consciência de valores e identidade de um
povo.
Sem dúvida, o registro assume um papel central e preventivo na
salvaguarda desses bens, principalmente em face de interesses econômicos
contrários a essa proteção. Entretanto, observa-se que alguns dos bens imateriais
registrados já haviam assumido verdadeira identidade não só local, restrita à
comunidade na qual se iniciou, como nacional.
Exemplos, dentre outros, de bens imateriais, atualmente protegidos
pelo registro oficial, mas que antes disso já tinham assumido verdadeira
identidade nacional, são: a) o Círio de Nazaré, o qual, conforme já mencionado,
atrai anualmente mais de um milhão de romeiros do Brasil inteiro; b) o Frevo
de Olinda, que torna a cidade um dos três principais destinos carnavalescos no
Brasil, seduzindo não só foliões nacionais, mas internacionais; e c) a roda de
capoeira, já eternizada como símbolo brasileiro.
Seria correto afirmar que os bens acima já haviam há muito tempo se
propagado em âmbito nacional, e mesmo internacional, fomentando a economia
local, principalmente em razão do turismo, que lhes é inerente. Nos casos
citados, assim como em situações similares, o interesse econômico falou em
favor da proteção dos bens, pois impulsionou ações do Poder Público visando
seu fomento e propagação para além das fronteiras regionais.
Não restam dúvidas que a divulgação nacional, ou mesmo global, de
um saber local, visando o seu conhecimento, visita ou consumo, acabam por
conferir-lhe identidade própria, criando-lhe um vínculo indissociável com o local
ou comunidade de “nascimento”.
Seria inconcebível imaginar o “Frevo de Manaus”, ou uma “capoeira
parisiense”. Não que o manauara não possa dançar frevo, ou um francês praticar
capoeira, pelo contrário. Entretanto, o enraizamento dessas culturas a sua origem
foi tão disseminado que, quando praticado além de suas fronteiras, essa prática
apenas lhes reforça a identidade e aumenta a propagação de sua origem.
Assim, a ampla disseminação de um bem imaterial pela população e
pelo poder público, ainda que movida por interesses estritamente financeiros,
por meio de eventos ou festas que atraem o turismo e impulsionam a economia
local, já atuam, de forma autônoma, como verdadeiras medidas protetivas, pois
envolvem não só toda a comunidade que o cerca, como todos aqueles que o
conhecem, ou pretendem conhecê-lo.
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Nessas hipóteses, o registro passa a ser apenas mais uma medida
protetiva, a “cereja do bolo” na sucessão de atos visando a salvaguarda desses
bens.
É óbvio que nem todo saber ou bem imaterial se reveste de um viés
econômico hábil a sua proteção ou propagação nacional, sendo imprescindível
a atuação dos institutos jurídicos oficiais para a sua proteção. Como exemplo
disso, tem-se o registro e proteção do “ofício do sineiro” pelo IPHAN.
Entretanto, para toda atividade, saber ou bem imaterial, cuja
importância o eleve à qualidade de “patrimônio imaterial”, e que permita a sua
divulgação nacional, e conseqüente fomentação da economia local, impõe-se a
atuação do Poder Público nesse mister, que servirá não só para suprir interesses
de ordem financeira, como agirá na proteção e salvaguarda do bem.
O que se busca demonstrar nesse estudo é que não se mostra
suficiente o registro de um bem (patrimônio) imaterial, mas sim a adoção de
medidas eficazes para a sua proteção, medidas essa que não devem partir
somente dos órgãos criados para esse fim, como o IPHAN, mas também da
comunidade e do ente federativo no qual o bem se encontra inserido.
Em recente notícia veiculada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), foi informada sobre a realização de audiência pública
visando o Inventário e Registro do Complexo Cultural dos Bois-Bumbás do Médio
Amazonas e de Parintins3093, que já estaria no segundo estágio. Ocorre que há
muito já se investiu na divulgação nacional do festival folclórico de Parintins, que
atrai milhares de turistas anualmente, e propicia renda à população.
Sem sombra de dúvidas, o referido festival já se tornou parte
integrante da identidade do Estado do Amazonas, sendo sua festa transmitida
pela mídia televisiva a todo o Brasil. Ocorre que esse tipo de investimento deve
ser permanente, e sempre ampliado. Parintins, por exemplo, possui uma rede
3093 IPHAN realiza reunião do Inventário e Registro dos Bois-Bumbás do Médio Amazonas e
de Parintins.
Notícia de 05/08/2014
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) convida a população para participar
da reunião sobre o Inventário e Registro do Complexo Cultural dos Bois-Bumbás do Médio
Amazonas e de Parintins. O encontro vai acontecer no dia 07 de agosto em Parintins (AM).
O Complexo Cultural dos Bois-Bumbás do Médio Amazonas e de Parintins está na segunda
fase do inventário. A pesquisa está sendo desenvolvida com base na metodologia do Inventário
Nacional de Referências Culturais (INRC).
Durante a reunião vão ter apresentações sobre a Política de Patrimônio Cultural Imaterial, a
pesquisa de Inventário do Complexo Cultural dos Bois-Bumbás, a experiência do Maranhão no
processo de Registro e Salvaguarda do Bumba-Meu-Boi do Maranhão e relatos e opiniões dos
convidados sobre a participação no reconhecimento dos Bois-Bumbás como Patrimônio Cultural
do Brasil.
Após o registro, a manifestação artística e cultural passa a ser reconhecida como um bem
imaterial registrado pelo IPHAN. A partir disso, são feitas ações de preservação e de salvaguarda
para garantir que o Poder Público e a população atuem para manter a expressão para as atuais e
futuras gerações.
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hoteleira incipiente, que não consegue atender todos os foliões.
Não será o registro no IPHAN que mudará esse cenário, mas sim o
próprio interesse econômico na região, pois, em razão da temporariedade do
festival, que ocorre sempre no fim do mês de junho, mostra-se necessária a
criação de outros eventos e atrativos turísticos que mantenham a visitação da
cidade em outras épocas do ano, objetivando, assim, tornar viável a estrutura
turística necessária para o festival, sob pena da extinção desse.
Esse investimento, por sua vez, gerará renda e empregos.
Situação similar à de Parintins é a do Carnaval de Salvador, que em
2005 foi considerada o maior carnaval de rua do mundo, pelo Guinness Book3094,
e que busca agora seu registro como patrimônio cultural imaterial.
Corroborando o argumentado anteriormente, muito antes da tentativa
de registro, tanto a Prefeitura de Salvador, como os empresários do setor turístico
e hoteleiro já investiam na divulgação da festa, atraindo foliões do mundo todo, e
tornando salvador mundialmente conhecida. Em paralelo ao evento carnavalesco,
outras atividades foram desenvolvidas para lhe dar maior suporte, sendo criado
outros festivais de música, a exemplo do “Festival de Verão”.
Ademais, vários municípios do interior da Bahia desenvolveram com
afinco o turismo. Muitos possuíam como atrativo a “ressaca do carnaval” (período
pós-carnaval), possibilitando a extensão das férias dos foliões, com eventos como
luaus praianos e shows de axé. As cidades que recebiam os “ressaqueados” se
desenvolveram tanto, que já possuem um intenso turismo o ano inteiro, podendose citar como exemplos Porto Seguro, Trancoso e Morro de São Paulo.
Assim, percebe-se a importância de medidas administrativas paralelas,
hábeis a fomentar a própria atividade (bem patrimonial) que se pretende proteger,
e como a propagação nacional, ou mesmo internacional, assume um papel de
destaque na adoção dessas medidas, principalmente quando analisado sob o
enfoque do turismo.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1. No cenário da proteção ambiental ao patrimônio cultural imaterial muito
se avançou, o que se denota pela previsão expressa dessa proteção e de
seus instrumentos pela Constituição Federal de 1988 e pela Convenção para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, em 2003.
5.2. A criação de instrumentos como o Registro e o Inventário ratificam o avanço
da proteção citada. No entanto, diante da sociedade de risco em que vivemos,
tais medidas se mostram, não raramente, insuficientes para assegurar com
efetividade a proteção desses bens.

3094 Notícia
disponível
baiano-674807.shtml.

em:<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/carnaval-
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5.3. Faz-se necessário aliar as medidas legais protetivas à adoção de ações
positivas do Estado no intuito de implementar uma comunicação ambientalmente
positiva com os atores sociais e econômicos que buscam preservar e conservar
o meio ambiente.
5.4. Para alguns bens classificados como “patrimônio cultural imaterial”, a
ampla divulgação nacional ou internacional, motivada por interesses por vezes
inteiramente financeiros, serve não só para fomentar a economia local, como
para a própria preservação do bem. E mais, há uma verdadeira relação simbiótica
entre ambos.
5.5. A economia regional depende da existência desse patrimônio, e ele, por sua
vez, depende de uma sadia economia, hábil a incentivar e subsidiar atividades
paralelas, necessárias à continuidade e salvaguarda do bem cultural intangível.
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66. A ÁGUA COMO BEM SOCIOAMBIENTAL NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
THIRSO DEL CORSO NETO
Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas; Mestrando
em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas.
TATIANA DOMINIAK SOARES
Graduada em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas; Mestranda em
Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas.
JAMISON BRASIL DO NASCIMENTO
Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas

INTRODUÇÃO
A água inunda e faz transbordar os leitos dos rios da bacia amazônica
todos os anos, sendo de fundamental importância para a vida, não apenas
biológica, mas cultural, intelectual e mesmo religiosa dos povos amazônicos.
Incidindo cotidianamente na vida do caboclo amazonense, morador
dos “beiradões” e terras caídas, bem como junto às diversas comunidades
indígenas que o margeiam, as águas do Rio Negro deixam de ser meras rotas
de passagens para suas canoas para se transformarem em um elemento social
altamente influente na rotina destes povos.
A Constituição Federal de 1988 deu maior importância às causas
ambientais, em grande parte devido à pressão exercida pelos países desenvolvidos,
que já enxergavam a Amazônia como uma importante reserva de água doce,
contando com a mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre.
Dessa maneira, O objeto de nosso estudo centra-se na análise da
importância das águas do Rio Negro para os povos que em suas margens residem
sob uma visão socioambiental trazida pela Constituição Federal.
O Sistema Agrícola do Rio Negro, registrado pelo IPHAN no ano de
2010, apresenta características únicas, com forte influência tanto das águas da
chuva quanto das águas dos rios. O cultivo principalmente da mandioca, base
fundamental da alimentação amazônica, nos insere no contexto social das tribos,
que utilizam como indicador do início da enchente o coachar do sapo juí.
É de suma importância para esses povos, da mesma forma, a existência
dos rios com suas fases de cheias e secas, para a obtenção do alimento, através
dos diversos tipos de pesca,, dos mais simples aos mais complexos, propiciando
momentos de lazer e aprendizado entre todos da tribo.
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Para tais povos a água constitui não apenas fonte de vida, para matar a
sede, mas uma parte fundamental de sua vida social, religiosa e mesmo do meio
ambiente equilibrado disposto na Constituição Federal como direito de todos.
Dentro deste cenário, buscamos identificar o desenvolvimento histórico
do socioambientalismo na Constituição Federal e a valorização da água como
um dos recursos naturais mais valiosos do nosso território. A todos os Entes
Públicos competem proteger e preservar a água, buscando preservar não apenas
a vida humana mas também o multiculturalismo existente no nosso país. A água
propicia diversas manifestações culturais, sejam elas de cultivo, de pesca ou
mesmo mitológica.
No trabalho desenvolvido utilizou-se o método dedutivo, com pesquisa
bibliográfica de cunho qualitativo, através de doutrina, jurisprudências e julgados.
A pesquisa se desenvolve, analisando primeiramente o histórico do
socioambientalismo e a Constituição Federal com o fim de saber como este
se desenvolveu e como a água se enquadra dentro do mesmo. Em seguida se
analisam, de uma forma crítica, as competências legislativa e executiva previstas
pela Constituição Federal buscando-se delimitar quem possui a competência de
legislar, proteger e preservar a água. Por fim, o terceiro ponto estuda a influência
socioambiental da água nas principais atividades das comunidades indígenas,
quais sejam, o cultivo da terra e a pesca nos rios.
HISTÓRICO DO SOCIOAMBIENTALISMO E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Em 1988 o Brasil passou por uma verdadeira ruptura: a promulgação da Constituição
da República Federativa do Brasil. Este marco, contudo, não foi conseguido sem
um longo processo constituinte. Ulysses3095 (GUIMARÃES, 1988), no discurso de
encerramento dos trabalhos, proferiu as seguintes palavras:
A Assembleia Nacional Constituinte rompeu contra o establishment,
investiu contra a inércia, desafiou tabus. Não ouviu o refrão saudosista
do velho do Restelo, no genial canto de Camões. Suportou a ira e
perigosa campanha mercenária dos que se atreveram na tentativa de
aviltar legisladores em guardas de suas burras abarrotadas com o ouro
de seus privilégios e especulações.

No que se refere ao Meio Ambiente, é inegável a severa influência da
Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, Primeira Conferência Mundial
sobre Homem e o Meio Ambiente, a que compareceram 113 países e centenas
de representantes de outras organizações. Algumas lideranças sociais brasileiras
ligadas aos povos tradicionais e às questões ecológicas participaram efetivamente
da Conferência, em que, apesar da forte oposição feita pelo governo brasileiro, já
3095
GUIMARÃES, U. Discurso proferido na sessão de 5 de outubro de 1988, publicado no
DANC de 5 de outubro de 1988, p. 14380-14382. Site da Câmara dos Deputados, 1988. Disponivel
em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20
DISCURSO%20%20REVISADO.pdf>. Acesso em: 27 julho 2014.
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havia clamores pela proteção da natureza.
A constituinte, sendo fruto do engajamento de diversos setores da
sociedade, figurou como espelho da recente conquista democrática de um povo
ansioso por participar da vida política do país, e abrigou também estas lideranças.
Conforme entendimento de Juliana3096 “A consolidação democrática do país
passou a dar à sociedade civil um amplo espaço de mobilização e articulação,
que resultou em alianças políticas estratégicas entre o movimento social e
ambientalista.”.
Não se pode olvidar que a redação do art. 225 da Constituição Federal,
linha mestra da doutrina e jurisprudência ambiental no Brasil, foi baseada no
Relatório da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas
3097
, em que se abordava o direito a um meio ambiente adequado e a necessidade
de conservação para as gerações presentes e futuras como princípios de atuação:
Fundamental Human Right
1. All human beings have the fundamental right to an environment
adequate for their health and well being.
Inter-Generational Equity
2. States shall conserve and use the environment and natural resources
for the benefit of present and future generations.30983099

Diferente das cartas anteriores, logo no início do seu texto, antes mesmo
de regulamentar a organização do Estado e a divisão de poderes, foi inserido
o Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. O texto constitucional,
analítico e muito extenso, procurava se precaver de qualquer possibilidade de
retorno à ditadura, possuindo limites políticos, sociais e econômicos expressos
a todos os membros do Poder Público. Estabelecendo, segundo o sistema de
freios e contrapesos, o equilíbrio entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo
com o fim de evitar que um possa se sobrepor ao outro e levar o país novamente
a uma ditadura.
Para assegurar o respeito à Dignidade da Pessoa Humana, a Carta
magna trouxe expressamente direitos fundamentais correspondentes às três
3096 SANTILLI, J. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Instituto Socioambiental,
2005, p. 31.
3097 UNITED NATIONS. Report of the World Commission on Environment and Development:
Our Common Future. UN Documents, 1987. Disponivel em: <http://www.un-documents.net/ourcommon-future.pdf>. Acesso em: 27 julho 2014.
3098 Direito Humano Fundamental
1. Todos os seres humanos têm o direito fundamental a um meio ambiente adequado a sua saúde
e bem-estar.
Eqüidade entre as gerações
2. Os Estados devem conservar e utilizar o meio ambiente e os recursos naturais em benefício
das gerações presentes e futuras
3099 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. NOSSO
FUTURO COMUM. Tradução de FGV. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio
Vargas, 1991.
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dimensões3100. A primeira dimensão constituída pelos direitos civis e políticos
foi assegurada em um longo rol exemplificativo no art. 5º e seus setenta e oito
incisos além de diversos dispositivos esparsos.
A segunda dimensão dos direitos fundamentais consiste em direitos
econômicos culturais e sociais constantes principalmente nos artigos 6º, 193 e
seguintes, da Constituição Federal.
“Acrescente-se que a Constituição de 1988 prevê, além dos direitos
individuais, os direitos coletivos e difusos – aqueles pertinentes a
determinada classe ou categoria social e estes pertinentes a todos
e a cada um. Nesse sentido a Carta de 1988, ao mesmo tempo
que consolida a extensão de titularidade de direitos, acenando para
a existência de novos direitos, também consolida o aumento da
quantidade de bens merecedores de tutela, por meio da ampliação de
direitos sociais, econômicos e culturais.” 3101(PIOVESAN, 2012, p. 91)

Dentre os direitos de terceira dimensão se pode observar direitos de
titularidade difusa em vários dispositivos, tais como: o capítulo para tratar dos
índios (art. 231), o reforço à proteção da cultura (art. 215 e seguintes) e, mais à
frente, no art. 225, o direito ambiental.
Marés entende que “O texto surgido é juridicamente revolucionário,
porque garante não só direitos individuais, mas a todas as gerações, inclusive às
futuras; porque garante assim um direito aos coletivos futuros.”3102 Entrementes,
não foi esta a interpretação dada imediatamente a norma contida no texto. A
princípio interpretada como cláusulas de efeito programático, inclusive pelo
Superior Tribunal de Justiça3103, O texto constitucional não dava aos direitos
difusos a efetividade necessária:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO LIQUIDO E CERTO. INEXISTENCIA. DIREITO LIQUIDO E
CERTO, PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA, E AQUELE
RECONHECIVEL DE PLANO E DECORRENTE DE LEI EXPRESSA OU
DE PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE ATRIBUA, AO IMPETRANTE,
UM DIREITO SUBJETIVO PROPRIO. NORMAS CONSTITUCIONAIS
MERAMENTE PROGRAMATICAS - AD EXEMPLUM, O DIREITO
A SAÚDE - PROTEGEM UM INTERESSE GERAL, TODAVIA, NÃO
CONFEREM, AOS BENEFICIARIOS DESSE INTERESSE, O PODER DE
EXIGIR SUA SATISFAÇÃO [...]3104
3100 Nomenclatura utilizada por Paulo Bonavides por entender que “um só direito pode ter
várias dimensões, a exemplo do direito de propriedade, que passou do campo privado para o
constitucional, e, por derradeiro, para o ambiental”.
3101
PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.
3102 MARÉS, C. F. Introdução ao Direito Socioambiental. In: LIMA, A. O Direito para o Brasil
Socioambiental. Porto Alegre: Instituto Socioambiental, 2002. p. 21-48.
3103 BRASIL. RMS 6564 RS 1995/0068782-8. Rel DEMÓCRITO REINALDO. Site do Superior
Tribunal de Justiça, 1996. Disponivel em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.
jsp?tipo_visualizacao=null&livre=%28%22DEM%D3CRITO+REINALDO%22%29.min.&proces
so=6564&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#>. Acesso em: 23 julho 2014.
3104 BRASIL. RMS 6564 RS 1995/0068782-8. Rel DEMÓCRITO REINALDO. Site do Superior
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O reconhecimento da aplicação imediata só ocorreu anos depois com o
desenvolvimento do pós-positivismo trazida por Paulo Bonavides3105, disseminada
pelo, hoje, Ministro do STF Luís Roberto Barroso com o artigo “Fundamentos
Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro”3106e consagrandose com a obra de Humberto Ávila “Teoria dos Princípios”3107.
Tal corrente passa a admitir pacificamente na doutrina e jurisprudência
brasileira a efetividade dos princípios constitucionais através da força normativa
que estes possuem e da efetivação dos direitos fundamentais, reconhecendo
que os direitos e princípios trazidos pela Carta Magna tem, além do caráter
programático, aplicabilidade imediata.
[...] os princípios tiveram de conquistar o status de norma jurídica,
superando a crença de que teriam uma dimensão puramente axiológica,
ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata. A
dogmática moderna avaliza o entendimento de que as normas em geral,
e as normas constitucionais em particular, enquadram-se em duas
grandes categorias diversas: os princípios e as regras. Normalmente,
as regras contêm relato mais objetivo, com incidência restrita às
situações específicas às quais se dirigem. Já os princípios têm maior
teor de abstração e uma finalidade mais destacada no sistema3108

Buscando também efetividade, especificamente para os direitos
ambientais e sociais, o socioambientalismo, na época sem denominação,
surgiu no bojo do movimento constituinte de 1987, com a reunião de membros
de três fortes organizações: houve a participação de integrantes do Núcleo de
Direitos Indígenas (NDI), que, por trabalharem de forma integrada com o Centro
Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), também reuniu membros
de seu Programa de Povos Indígenas, e, ainda, ambientalistas da Fundação SOS
Mata Atlântica.3109
As questões abordadas por estas organizações, ainda que cada um se
identificasse de uma maneira diferente, estavam muito próximas. Cruzando
direitos difusos, dentre os quais o meio ambiente tem principal destaque, com
as questões sociais, onde se destaca o direito dos povos, chegaram à conclusão
Tribunal de Justiça, 1996. Disponivel em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.
jsp?tipo_visualizacao=null&livre=%28%22DEM%D3CRITO+REINALDO%22%29.min.&proces
so=6564&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#>. Acesso em: 23 julho 2014.
3105 BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 15ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
3106 BARROSO, L. R. Revista Diálogo Jurídico - ano I - Vol I - nº 6 - Fundamentos Teóricos
e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro. Direito Público, 2001. Disponivel em:
<http://www.direitopublico.com.br/pdf_6/dialogo-juridico-06-setembro-2001-luis-roberto-barroso.
pdf>. Acesso em: 23 julho 2014.
3107 ÁVILA, H. Teoria dos Princípios. 15ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
3108 BARROSO, L. R. Revista Diálogo Jurídico - ano I - Vol I - nº 6 - Fundamentos Teóricos
e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro. Direito Público, 2001. Disponivel em:
<http://www.direitopublico.com.br/pdf_6/dialogo-juridico-06-setembro-2001-luis-roberto-barroso.
pdf>. Acesso em: 23 julho 2014.
3109 MARÉS, C. F. Introdução ao Direito Socioambiental. In: LIMA, A. O Direito para o Brasil
Socioambiental. Porto Alegre: Instituto Socioambiental, 2002. p. 21-48.
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de que tais questões estariam verdadeiramente indissociáveis.
“O socioambientalismo passou a representar uma alternativa ao
conservacionismo/preservacionismo ou movimento ambientalista
tradicional, mais distante dos movimentos sociais e das lutas políticas
por justiça social e cético quanto à possibilidade de envolvimento das
populações tradicionais na conservação da biodiversidade”3110

Partindo da ideia de que não seria possível tutelar o meio ambiente sem
que o homem aprendesse a conviver com a natureza, o Instituto Socioambiental
foi fundado em 1994 para propor soluções de forma integrada a questões sociais
e ambientais, criando efetivamente o termo “socioambientalismo”.
“O socioambientalismo nasceu, portanto, baseado no pressuposto
de que as políticas públicas ambientais só teriam eficácia social e
sustentabilidade política se incluíssem as comunidades locais e
promovessem uma repartição socialmente justa e equitativa dos
benefícios derivados da exploração dos recursos naturais”3111

O sociambientalismo, apesar de se aproximar em muitos momentos do
Direito Ambiental desse se distingue pela sua proposta de verdadeira atuação
sócio-cultural. Muito mais do que propor leis e conceituar os novos direitos
surgidos, o socioambientalismo se preocupa, em verdade, com a sobrevivência
da vida – tanto da fauna, quanto da flora, quanto da humanidade – propondo
como solução a convivência harmoniosa da biota.
O capítulo constitucional que trata do meio ambiente (composto pelo art.
225, caput, parágrafos e incisos) assegura a todos o 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.
Segundo José Afonso da Silva3112, o artigo constitucional trata de tutelar
dois bens. O primeiro bem tutelado traduz a necessidade imediata de se manter
a qualidade necessária do meio para a manutenção da vida, trata-se da qualidade
do meio ambiente. O segundo tutelado de forma mediata é composto pela saúde,
bem-estar, segurança que estão resumidos na expressão “qualidade de vida”,
para a qual a qualidade ambiental se faz imprescindível. Assim sendo o que se
pode observar é que se busca preservar a vida humana.
Há que se observar, de outra forma, que assim como não é possível a
sobrevivência humana com a extinção da natureza, também não se pode adotar
uma postura preservacionista extrema, tanto dos bens naturais como culturais,
impedindo qualquer mudança.
“A proteção e preservação socioambiental não pode ser total, porque
tanto a natureza como a cultura humana sofrem modificações
3110
SANTILLI, J. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Instituto Socioambiental,
2005, p. 40.
3111
Idem, p. 35.
3112
SILVA, J. A. D. Comentário Contextual à Constituição. 4ª. ed. São Paulo: Malheiros,
2006, p. 836.
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permanente e as transformações fazem parte do próprio conceito de
vida. Sendo assim, não se trata de impedir qualquer modificação a
qualquer bem natural ou cultural, porque seria o mesmo que dizer que
a natureza e os produtos da intervenção humana são intocáveis, ou
mortos. A sociedade, através da lei, escolhe alguns bens que devem
ser protegidos e como essa proteção deve ser aplicada. Estes bens
escolhidos é que podem ser chamados de bens ambientais, culturais
ou socioambientais”3113

A intervenção do homem se legitima quando há o respeito com o meio
ambiente. Inicialmente se deve buscar alternativas menos danosas, extrair da
natureza apenas o essencial, descartar os resíduos de maneira adequada e
buscar fazer o uso de maneira sustentável, ou seja, permitindo a recuperação do
Meio Ambiente degradado.
O uso dos recursos naturais não se presta apenas para suprir as
necessidades biológicas do homem, mas também para a manutenção de suas
crenças e culturas “Água elemento vital, água purificadora, água recurso natural
renovável, são alguns dos significados referidos em diferentes mitologias,
religiões, povos e culturas, em todas as épocas.”3114.
A água surge como elemento fundamental para vida e também para
a cultura em praticamente todas as civilizações, sendo imprescindível a sua
regulamentação de forma a proteger a qualidade a água para as presentes e
futuras gerações.
A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E EXECUTIVA EM MATÉRIA DE ÁGUAS
A utilização da água, seja presente em rios e lagos ou retiradas do subsolo,
têm impacto em todo o território nacional e, muitas vezes, até internacional. A
Bacia Amazônica se estende por sete países, sendo de relevância internacional a
sua adequada manutenção, preservação e proteção.
As competências legislativas distribuídas pela Constituição Federal no que
tangem a matéria ambiental dividem-se em duas espécies: competência privativa
e competência concorrente. Em regra, tem-se a competência concorrente,
visando um modelo de federalismo cooperativo, que busca descentralizar as
competências legislativas com fundamento no princípio da subsidiariedade –
implícito no texto constitucional, para evitar a centralização utilizada pela Ditadura.
Sempre visando realizar os preceitos do art. 225 da Carta Magna.
Desta maneira, cabe a União estabelecer normas gerais e aos Estados e
Distrito Federal legislar suplementando tais normas.
Observando ainda o federalismo cooperativo, havendo omissão no
regulamento de normas gerais, a constituição Federal impõe ao ente subsequente
3113
MARÉS, C. F. Introdução ao Direito Socioambiental. In: LIMA, A. O Direito para o Brasil
Socioambiental. Porto Alegre: Instituto Socioambiental, 2002. p. 38.
3114
REBOUÇAS, A. D. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil. 2ª. ed. São
Paulo: Escritura Editora e Distribuidora de Livros, 2002, p. 1.
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o estabelecimento de tais normas nas mais diversas áreas, com o objetivo único
de proteção dos bens fundamentais, dentre eles o meio ambiente.
O exercício das competências constitucionais (legislativas e executivas)
em matéria ambiental, respeitados os espaços político-jurídico de cada
ente federativo, deve rumar para a realização do objetivo constitucional
expresso no art. 225 da CF/88, inclusive sob a caracterização de um
dever de cooperação entre os entes federativos no cumprimento
de seus deveres de proteção ambiental. Isso implica na adequação
das competências constitucionais ambientais ao princípio da
subsidiariedade, enquanto princípio constitucional implícito no nosso
sistema constitucional[...]3115

Entretanto, tal suplementação de norma, pode levar a um conflito
aparente de competências, vez que a lei que regula o meio ambiente pode ser
dotada de matéria de competência exclusiva da União. Por exemplo, caso a
União não tivesse normatizado a regulamentação de águas, Lei das águas - Lei nº
9.433/97. Caberia ao Estado fazê-lo, sob pena de deixar as águas desprotegidas
já que não atenderia ao determinado no art. 24, VI da Constituição Federal, mas
acabaria por adentrar em competência privativa da União.
Apesar de tal conflito parecer de fácil resolução, protegendo-se a
competência privativa e afastando a norma estadual, esta solução pode não
ser a mais adequada dentro de uma colisão de princípios fundamentais que
em abstrato devem ter o mesmo peso, mas que em análise ao caso concreto
cabe a um deles ceder espaço ao outro, sendo mitigado, mas sem perder a
completamente a eficácia, como ocorre no conflito de regras.
A solução de tal conflito deve então passar pela ponderação de princípios
trazida por Alexy:
Se dois princípios colidem [...] um dos princípios terá que ceder. Isso
não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado
inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção.
Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em
face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a
questão pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer dizer
quando se afirma que, cos casos concretos, os princípios têm pesos
diferentes e que os princípios com maior peso têm precedência. 3116

Desta maneira, entendemos que caberia, em análise ao caso concreto,
estabelecer qual dos princípios – competência legislativa ou proteção ao meio
ambiente – deve prevalecer sobre o outro.
Há também a competência exclusiva que se caracteriza por sua
característica de indelegabilidade e impossibilidade de suplementação pelos
demais entes estatais.

3115
SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. Direito Constitucional Ambiental. 4ª. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 157.
3116
ALEXY, R. Teoria dos direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2ª.
ed. [S.l.]: Malheiros, 2011, p.93.
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Não obstante a Constituição enunciar expressamente como exclusivas
apenas as competências do Congresso Nacional a serem regradas
mediante decreto legislativo (CF, art. 49), também são desta espécie
as matérias de competência da União a serem regulamentadas por lei
(CF, art. 48), bem como as competências da Câmara dos Deputados
(CF, art. 51) e do Senado (CF, art. 52), regulamentáveis por resolução.3117

Mas por não ter relevância para o tema aqui tratado, não entraremos em
maiores detalhes sobre esta competência.
Por fim, ainda tratando de competência legislativa, a competência
Legislativa Privativa da União (art. 22 da Constituição Federal). A competência
privativa concede ao ente federativo amplitude para legislar dentro do que lhe
foi estabelecido, ou seja, tem competência para esgotar a matéria normativa,
independentemente de qualquer complementação dos demais entes.
Tratando-se de águas especificamente, a Constituição Federal
estabeleceu a União como competente privativa para legislar (art. 22, IV) sobre
a matéria, mas deixou a possibilidade de delegação de tal competência com a
redação do parágrafo único do mesmo artigo, no entanto tal instrumento não é
frequentemente utilizado em matéria ambiental, ainda que se tenha diversos
biomas distintos no país que carecem de normatização individualizada.
Mesmo havendo previsão expressa, não se pode negar que a previsão
de competência concorrente para a proteção do meio ambiente trazida pelo art.
24, VI da Constituição Federal, dá certa liberdade para que os Estados e Distrito
Federal legislem sobre águas com o fim de protegê-las.
Até porque, conforme lição clássica de hermenêutica constitucional, “a
Constituição não se interpreta em tiras”. Nesse sentido, há, no nosso
sentir e s.m.j.3118, razões de ordem material muito mais expressivas
no sentido de afirmar um cenário constitucional descentralizador do
poder político e ancorado num modelo federativo cooperativo. A devida
compreensão da distribuição das competências legislativas deve estar
em sintonia com uma compreensão contextual e sistemática do texto
constitucional, sobretudo em vista dos valores, princípios e direitos
fundamentais que lhe dão sustentação normativa3119

Desta maneira, a competência privativa da união não pode impor barreira
intransponível para a regulamentação da proteção das águas pelos demais entes
federados em observância de suas particularidades e necessidades, mas sempre
tendo como fim os ditames do art. 225 da Constituição Federal.
Porém, não é desta maneira que a jurisprudência tem entendido.
Adotando ainda um sistema centralizador de competência legislativa. Tem
adotado, via de regra, a competência privativa da União sem ponderar os demais
princípios constitucionais. De modo que sempre que houver um encontro de
3117
NOVELINO, M. Direito Constitucional. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, p. 888.
3118
s.m.j é a abreviação de “salvo melhor juízo”.
3119
SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. Direito Constitucional Ambiental. 4ª. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 163.
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competências, a competência privativa da União tem se sobreposto, esvaziando
parte da competência concorrente.
Por exemplo, sempre que os aspectos de proteção ambiental de
competência concorrente atingirem o ponto de encontro denominado “água”,
o judiciário tem afastado esta norma para preservar a competência privativa da
União, sem analisar dedicadamente os meandros do caso concreto que podem,
e devem, influenciar nos pesos da norma mais benéfica ao bem ou na proteção
à competência privativa.
Apesar do art. 24 não englobar o município dentre os entes de competência
concorrente, a interpretação da constituição sistematicamente percebesse que
o município possui as mesmas competências aos Estados e ao Distrito Federal
em matéria suplementar a legislação destes. Uma leitura contígua das normas
inscritas nos arts. 1º e 18, com o disposto no art. 24, VI, VII e VIII; e no art. 30, I e
II Todos da Constituição deixa claro que a competência do município em legislar
sobre matéria ambiental concorrentemente com os demais entes, mas desde
que não legisle em contrariedade aos demais entes.
No que tange a matéria executiva, estas “[...] são parcelas de poder
atribuídas, pela soberania do Estado Federal, aos entes políticos, permitindo-lhes
tomar decisões, no exercício regular de suas atividades [...]”3120.
Diz respeito ao âmbito de atuação dos Entes federativos na promoção
e tutela do meio ambiente, mais precisamente a água. Trata-se de trazer para o
mundo real a legislação e normas elaboradas no mundo das idéias. “Em outras
palavras, cabe aos entes federativos, por meio de sua atividade administrativa,
transpor a legislação ambiental para o ‘mundo da vida’”3121
Em fim, a competência administrativa define-se como a capacidade dos
Entes em executar as atividades de conteúdo individual e concreto, voltadas à
satisfação do administrado.
O art. 23, VI e VII da Constituição Federal estabeleceu competência
comum entre todos os entes da federação e responsabilidade solidária entre eles,
mas há também competências exclusivas da União, art. 21, XIX da Constituição
Federal, que foi regulamentado pela Lei nº 9.433/97 - Institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos .
Art. 21. Compete à União:
(omissis)
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos
e definir critérios de outorga de direitos de seu uso

Conforme a previsão constitucional, os entes Federados atuam dentro
3120
BULOS, U. L. Curso de Direito Constitucional. 8ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 975..
3121
SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. Direito Constitucional Ambiental. 4ª. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 185.
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de seus limites de competência. O exercício destas atribuições deve respeitar o
pacto federativo sob pena de que haja conflito de competências.
No entanto nos pontos em que ambas as competências se tocam, assim
como na competência legislativa, cria-se uma zona cinzenta que possibilita a
interpretação pela legitimação de atuação de qualquer ente federado.
Desta maneira, mais uma vez haveria uma colisão de princípios, pacífico
de ser solucionado pela ponderação dos pesos deles dentro do caso concreto.
Como exemplo, pode-se perfeitamente surgi casos de colisões no que
tange a água, já que previsto como competência exclusiva da União (art. 21,
XIX da Constituição Federal), mas também englobada no art. 23, VI, também da
Constituição Federal.
Mas assim não tem entendido o Supremo tribunal federal conforme
demonstra a decisão prolatada na AC 1255 MC/R:
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL.[...]. CONFLITO ENTRE A UNIÃO
FEDERAL E AS DEMAIS UNIDADES FEDERADAS, QUANDO NO
EXERCÍCIO, EM TEMA AMBIENTAL, DE SUA COMPETÊNCIA
MATERIAL COMUM. CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE
CONFLITO: CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE E
CRITÉRIO DA COLABORAÇÃO ENTRE AS PESSOAS POLÍTICAS.
RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DO
CARÁTER MAIS ABRANGENTE DO INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA, AINDA, DE SITUAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE
DECORRENTE DA CONSULTA PÚBLICA CONVOCADA PELO IBAMA.
MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. 3122

Tendo em conta que a água é um bem de interesse nacional, a
Constituição Federal, baseando-se no princípio da preponderância do interesse
optou por coloca-la sob a competência legislativa privativa da união e exclusiva
para instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso.
Infelizmente, dessa forma acaba por haver um tratamento igual a
situações desiguais de águas no país: enquanto a Amazônia encontra-se água
em abundância e a cheia faz parte da vida social dos povos, a Caatinga tem como
característica a escassez e as manifestações culturais visam atrair as chuvas.
Desta maneira, é nítida a necessidade de legislação hídrica direcionada para
cada bioma, respeitando-se suas características naturais e como os povos se
relacionam com eles.
A competência exclusiva da União para legislar sobre os recursos
hídricos, apesar de aparentar ser a solução ideal, acaba por permitir a existência
de zonas cinzentas no ordenamento jurídico pátrio já que a todos os entes é
dado competência executiva e legislativa sobre a proteção do meio ambiente,
passíveis de solução via princípio da ponderação.
3122 BRASIL-B. Informativo nº 432 do Supremo Tribunal Federal. Site do STF, 2006. Disponivel
em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo432.htm#transcricao1>.
Acesso em: 23 Julho 2014.
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ÁGUA COMO BEM SOCIOAMBIENTAL NA CF/88
As escolhas da Assembleia Constituinte fizeram com que os Direitos
Humanos, conhecidos internacionalmente, fossem transformados em Direitos
Fundamentais A preocupação internacional com a garantia dos direitos difusos,
dentre os quais se destaca o direito ambiental, foi uma grande novidade
materializada em nossa Carta Magna.
Tais direitos/interesses, de dimensão coletiva, foram sendo
consagrados, sobretudo, a partir da segunda (direitos sociais,
trabalhistas, econômicos, culturais) e da terceira (direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado etc.) dimensões de direitos
humanos, e podem ser denominados como transindividuais,
supraindividuais, metaindividuais (ou, simplesmente, coletivos em
sentido amplo, coletivos “lato sensu”, coletivos em sentido lato), por
pertencerem a grupos, classes ou categorias mais ou menos extensas
de pessoas, por vezes indetermináveis (como a coletividade), e por não
serem passíveis de apropriação e disposição individuais.3123

Os direitos coletivos lato sensu foram divididos em nosso
ordenamento jurídico conforme a classificação do art. 81 do Código de Defesa
do Consumidor, em Direitos Difusos, Direitos Coletivos strcito sensu e Direitos
Individuais Homogêneos. Respectivamente, tratam-se de direitos de natureza
transindividual, sem titulares determináveis ligados por uma circunstância
de fato; direitos transindividuais de titulares determináveis ligados entre si ou
contra a outra parte por uma circunstância jurídica; e os últimos sendo aqueles
decorrentes de origem comum.
Pode-se afirmar que, dentro do direito difuso, em que se contra o Direito ao
Meio Ambiente equilibrado inscrito na Constituição Federal, há também escolhas
sobre quais os bens ambientais serão priorizados pelo governo brasileiro.
Importante destacar os inúmeros dispositivos constitucionais que tratam
da água, prioritariamente da água doce em nosso país e da sua titularidade.
A Floresta Amazônia foi escolhida pelo legislador como patrimônio
nacional, ao lado da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal MatoGrossense e da Zona Costeira. Inegável sua gigantesca variedade de espécies,
que se abrigam sob os diferentes ecossistemas (matas de terra firme, florestas
inundadas, várzeas, igapós, campos abertos e cerrados) tem por riqueza mais
cobiçada a água.
Diante da imensidão hidrográfica que se estende pela planície amazônica,
é importante lembrar que apenas 2,5% do total de água da Terra são compostos
por água doce, dos quais 68,9% estão armazenadas sob a forma de gelo ou
neve, nas calotas polares ou no cume das montanhas3124.
“A bacia hidrográfica do rio Amazonas é constituída pela mais extensa
3123 ANDRADE, A.; MASSON, C.; ANDRADE, L. Interesses Difusos e Coletivos
Esquematizado. 3ª. ed. São Paulo: Forense, 2013, p. 87.
3124 REBOUÇAS, A. D. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil. 2ª. ed. São
Paulo: Escritura Editora e Distribuidora de Livros, 2002, p.7.

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

rede hidrográfica do globo terrestre, ocupando uma área total da
ordem de 6.110.000 km², desde suas nascentes nos Andes Peruanos
até sua foz no oceano Atlântico (na região norte do Brasil). Esta bacia
continental se estende sobre vários países da América do Sul: Brasil
(63%), Peru (17%), Bolívia (11%), Colômbia (5,8%), Equador (2,2%),
Venezuela (0,7%) e Guiana (0,2%).”3125

A Legislação brasileira teve uma grande evolução com a Política Nacional
de Meio Ambiente (Lei 6.938/81), que, dentre outras questões, já tinha por
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia
à vida. Apesar de se ter por fundamental preocupação a qualidade da vida do
ser humano, já havia a compreensão da importância da manutenção do meio
ambiente.
Justifica-se, na lei, essa proteção para assegurar ao País, “condições
ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana, atendida a racionalização do uso do solo,
do subsolo, da água e do ar”. Os elementos naturais básicos surgem como
verdadeiras bases para os ecossistemas, biomas e mesmo para as diferentes
espécies animais e vegetais, sendo conceituados como recursos ambientais no
art. 3º da Política Nacional do Meio Ambiente.
Importante examinar a natureza jurídica da água para o ordenamento
brasileiro: no art. 1º, I afirma-se que “a água é um bem de domínio público” –
o que se soma ao artigo 225 da Constituição Federal que entende como “bem
de uso comum do povo” o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A previsão existente é a de cobrança pelo uso dos recursos hídricos,
como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, uma vez
que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. A utilização
das águas subterrâneas deverá ser feita mediante a outorga do órgão público e
pagamento desse uso (conforme a Seção III da Lei 9433).
Paulo Afonso3126 afirma categoricamente que “o governo federal e os
governos estaduais, direta ou indiretamente, não podem tornar-se comerciantes
das águas”. Ao contrário, sendo a água um bem de domínio público, deve ser
possibilitado o acesso aos que não possuem em seu terreno nascentes ou cursos
d’água.
Aos olhos de Canotilho e Leite3127:
“Está-se diante de um bem global e comunitário, cuja proteção deve
ser considerada no interesse de todos os membros da humanidade,
para a satisfação das necessidades essenciais de toda a coletividade,
3125 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Região Hidrográfica Amazônica. Site da ANA.
Disponivel em: <http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/amazonica.aspx>. Acesso em:
29 julho 2014.
3126 MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. 17ª. ed. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 433.
3127 CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, J. R. M. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 1ª.
ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 291.
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em uma dimensão que relaciona presente e futuro, sempre a partir de
condições democráticas de decisão”

E não apenas a importância biológica deve ser atribuída à água:
“Há pretensões sociais e manifestações tradicionais e culturais que
também se referem diretamente à opção sobre o uso e o acesso à
água, de modo que, sobre esta, incide uma particular série de direitos
fundamentais sociais e culturais, e a proteção dessas manifestações,
vinculada de modo direito ao bem ambiental água, também deve ser
compreendida a partir de um conceito aberto de direito fundamental à
água.” (CANOTILHO e LEITE, 2007, p. 293)3128

A utilização da água para alimentar o espírito das pessoas também não
pode ser menosprezada, constitui verdadeiro direito fundamental à religião. A
água permeia a cultura dos povos por meio das crenças, da interação com o meio
ambiente e até mesmo como forma de respeito aos elementos naturais.
conclusões articuladas
1. O Direito Ambiental no Brasil ganha notoriedade em nosso país
com o fim do período ditatorial e a abertura da Assembleia Constituinte, em
que os mais diversos segmentos sociais puderam expressar suas ideias. O
Socioambientalismo surge visando o convívio da sociedade com o meio ambiente.
2. A preocupação com a água pode ser notada na Constituição Federal
de 1988 quando se trata da definição das competências legislativas e executivas,
e ainda na sua definição como bem jurídico “de uso comum de todos”.
3. A importância dos recursos hídricos ficam ainda mais evidentes quando
se passa a notar a importância da água como recurso natural fundamental para
a sobrevivência humana e também para a vida digna, como elemento social e
cultural.

3128

Idem, p.293.
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67. A LENTA INCLUSÃO DO MEIO AMBIENTE NAS
DEMANDAS POLÍTICAS FRUTO DE UM DESPERTAR
ECOLÓGICO TARDIO
VITÓRIA COLVARA GOMES DE SOUSA
UFMA – ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DAMÁSIO EDUCACIONAL
– ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO

1 INTRODUÇÃO
O meio ambiente está entre os assuntos mais discutidos nos últimos
tempos. Hoje em dia, na era da globalização e da tecnologia, a população já se
convenceu – ou pelo menos boa parte dela – de que os problemas ambientais
existem e que afetam um número indeterminado de pessoas não se restringindo
a limites legais ou geográficos.
A tão alarmada crise ambiental, da qual muitos falam, mas poucos se
dão conta verdadeiramente, já aponta seus sinais. Reconhecer que todo o planeta
está em crise, é, sem dúvidas, o primeiro passo para saná-la. Entretanto, numa
sociedade capitalista, avaliada pelos padrões de consumo do cidadão, qualquer
discurso que preze pela proteção do meio ambiente sob a perspectiva prevenção
e da precaução é encarado como idealista, utópico e de pouca praticidade.
O presente trabalho apresenta uma abordagem multidisciplinar do
estudo do meio ambiente realizando uma análise histórica da relação, a princípio
equilibrada, do ser humano com a natureza, perpassando pelo campo da ecologia
e pontuando o momento em que houve uma ruptura dessa relação que refletiu
no atual modelo insustentável de produção da sociedade.
Em um cenário de aparente escassez de recursos naturais, objetivase com esse estudo demonstrar que a relação entre seres humanos e meio
ambiente pode voltar a ocorrer de maneira equilibrada, efetivando a preservação
dos mais variados ecossistemas e garantindo um futuro sustentável para as
próximas gerações.
Com enfoque voltado para problemas ambientais enfrentados pelo
Brasil serão analisados relevantes desastres naturais ocorridos nos últimos anos
e até que ponto eles poderiam ter sido evitados se a gestão pública do país fosse
efetivamente comprometida com a agenda ambiental.
Nesse contexto será abordada a importância da gestão pública
ambiental que pressupõe o comprometimento dos mais diversos atores políticos,
sejam eles públicos ou privados, com o interesse comum de preservação dos
bens naturais que ainda dispomos.
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Relevantes princípios do direito ambiental e compreensões políticas
são apresentados enquanto possíveis alternativas para essa problemática que,
para ser enfrentada de maneira eficaz, pressupõe uma verdadeira racionalidade
ambiental capaz de influenciar na gestão do meio ambiente.
2. Ecologia e Direito: um diálogo necessário
Embora não se possa definir com precisão quando e como se deu o
surgimento do planeta é fato incontestável que o ser humano surgiu bilhões de
anos depois. Numa comparação temporal com as outras espécies de seres vivos
que já habitaram a Terra, e algumas que ainda hoje habitam, o tempo de existência
da espécie humana é consideravelmente muito curto e exponencialmente
devastador.
O ser humano é um resultado tardio da evolução cósmica.
Os ancestrais da espécie humana surgiram há apenas 3,5
milhões de anos. (...) a emergência do homem ocorreu
quando a vida já existia há quase 4 bilhões de anos, num
planeta singular um pouco mais antigo (5 bilhões de anos),
e num Universo com o triplo da idade da Terra (15 bilhões
de anos).3129
A relação do ser humano com o meio ambiente é indissociável,
entretanto algo que deveria ocorrer de forma equilibrada, com o passar dos anos
se transformou em um verdadeiro processo de apropriação da natureza. O Planeta
Terra já deixou sinais visíveis de que não precisa da humanidade para existir, já os
seres humanos, apesar de todos os avanços tecnológicos conquistados em tão
pouco tempo de existência, ainda não encontraram meios de sobreviver sem os
recursos mais básicos provenientes do meio ambiente.
Boa parte do que hoje se entende como progresso humano,
desconsidera por completo o convívio harmônico com o meio ambiente. “A criatura
racional, com sua arrogância de dona da natureza, não tem sabido comportar-se
como depositária fiel. A continuar assim, responderá por sua ganância e por sua
incúria com a extinção da própria espécie”.3130
Vivendo como se fosse imortal, a criatura amealha bens,
deles se serve com exclusividade e traça fronteiras onde
elas naturalmente inexistem. (...) Por desconhecer o sistema
global e os subsistemas, além de agir com acendrado
amor por si mesmo e desprezo pelos demais, o homem
vai sacrificando alguns subsistemas, notadamente aqueles

3129 ALMEIDA JÚNIOR, José Maria G. de. Desenvolvimento ecologicamente auto-sustentável:
conceitos, princípios e implicações. Revista Humanidades. Brasília: UNB, 1995, v. 10, n. 4, p. 287
3130 NALINI, José Renato. Ética Ambiental. 3. ed. Campinas, São Paulo: Millennium Editora,
2010. p. 25
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que envolvem seres vivos e, por isso, são chamados
ecossistemas.3131
Esse desconhecimento em relação à natureza acaba por refletir nas
causas e nos efeitos da maioria dos problemas ambientais enfrentados na
atualidade. Para se chegar a conceitos jurídicos sobre o meio ambiente faz-se
necessária uma abordagem multidisciplinar que perpasse, por exemplo, pelas
ciências naturais, afinal de contas “o meio ambiente pertence a uma daquelas
categorias cujo conteúdo é mais facilmente intuído que definível, em virtude da
riqueza e complexidade do que encerra”.3132
A própria noção de ecossistemas surge com o estudo da ecologia
que embora seja bastante subestimada pela ciência jurídica, antecede qualquer
estudo legislativo sobre a natureza. De forma bastante sucinta cumpre analisar o
pensamento central de cada uma das correntes ecológicas que têm influenciado
direta e indiretamente no estudo do Direito Ambiental, são elas: a) bioecologia; b)
ecologia política; c) ecologia do desenvolvimento; d) ecologia do comportamento.
Em primeiro lugar, a bioecologia, como o próprio nome sugere, se
dedica ao estudo da biosfera e suas subdivisões e dos ecossistemas de maneira
geral, tendo como teoria base o Darwinismo. “trata de minimizar os efeitos
danosos da ação humana sobre a natureza”.3133 capaz de chegar aos sistemas de
controle e recuperação ambiental.
Enquanto segunda vertente do campo das ecologias, a ecologia política,
que demonstra real proximidade com a ciência jurídica, pretende criar projeções
para o meio ambiente com base nos sistemas econômicos e no pensamento
que orienta a sociedade, ela “recoloca a questão ambiental no âmbito político, o
da escolha da sociedade planetária que se pretende construir.”3134
Nesse sentido, já é possível constatar que com o passar dos anos, os
setores dominantes na sociedade, tanto públicos quanto privados estão realizando
escolhas que demonstram uma efetiva preocupação com o meio ambiente.
Tais escolhas influenciam de sobremaneira nas relações mercadológicas e, por
conseguinte no modelo de produção sustentado atualmente.
A ecologia do desenvolvimento que surgiu após a Conferência de
Estocolmo, visa justamente compreender os possíveis desdobramentos do
desenvolvimento sustentável, prezando pelo desenvolvimento não na sua
concepção meramente econômica, mas enquanto um fenômeno mais abrangente
capaz de contemplar os ciclos dos ecossistemas.
Por fim, mas não menos importante, a ecologia do comportamento.
3131 Idem, p. 5 e 6
3132 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudencia,
glossário. 7. ed. Rev., atual. e reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 141
3133 BREDARIOL, Celso e VIEIRA, Liszt. Cidadania e Política Ambiental. Rio de Janeiro:
Record, 1998. p. 45
3134 Idem, p 56
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Esta vertente tem sido cada vez mais objeto de estudo jurídico, uma vez
que busca o alcance de uma verdadeira consciência ambiental, um efetivo
comportamento ecológico, demonstrando que a resolução de maior parte dos
problemas ambientais, senão de todos eles, se faz possível através de uma
verdadeira mudança de comportamento na sociedade.
Percebe-se de pronto uma forte ligação entre diferentes áreas do
conhecimento e, por conseguinte, diferentes profissionais. A partir do momento
que o objeto de estudo passa ser o meio ambiente, as técnicas desse estudo se
apresentam das mais diversas formas, nos mais diversos setores. Isso demonstra
que a relação entre seres humanos e o meio ambiente vai além de uma mera
combinação de direitos e deveres.
Dada a complexidade de cada uma dessas correntes ecológicas e
as inúmeras possibilidades de estudo com relação a cada uma delas, cumpre
analisar a origem de todas essas subdivisões e classificações: a ecologia natural.
A ecologia natural se consubstancia nos seguintes princípios 1.
Interdependência; 2. Ordem dinâmica; 3. Equilíbrio autorregulado; 4. Maior
diversidade = maior estabilidade; 5. Fluxo constante de matéria e energia; 6.
Reciclagem permanente3135. É possível perceber, com base nesses princípios,
que o ecossistema funciona de maneira saudável e equilibrada desde que não
sofra interferências radicais em cada uma das etapas de seu ciclo.
O Direito Ambiental como um todo, se destina a verificar, estudar e
compreender a intensidade dessas interferências humanas nas etapas do ciclo
natural dos ecossistemas para então apresentar alternativas para que as atitudes
humanas não sejam tão degradantes para o meio ambiente.
Entender de que modo a natureza irá reagir à crescente degradação
ambiental e em que medida tais reações interferem no modo de vida da
sociedade, passa a ser, portanto, uma das maiores preocupações do século XXI.
“A ecologia fala em termos de ecossistema e de biosfera, o direito responde
em termos de limites e de fronteiras; uma desenvolve o tempo longo, por vezes
extremamente longo, dos seus ciclos naturais, o outro impõe o ritmo curto das
previsões humanas.”3136
Essa dicotomia entre direito e ecologia precisa ser superada para que
se tenha uma proteção jurídica do meio ambiente efetivamente justa e eficaz.
Ao se dar conta de conceitos simples como os expostos acima, já é possível
se inteirar de que em pouquíssimo tempo de existência no planeta a espécie
humana já foi capaz de interferir substancialmente nos ciclos ecológicos naturais.
Não se pode, portanto, tratar a ecologia com neutralidade, com o risco de que
esta se torne “cúmplice da injustiça de um mundo, onde a comida sadia, a água

3135 LAGO, Antonio; PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia? 1. ed. São Paulo: Brasiliense,
1984. p. 9-12
3136 OST. François. A natureza a margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto
Piaget, 1995. p. 111
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limpa, o ar puro e o silêncio não são direitos de todos, mas sim privilégios dos
poucos que podem pagar por eles.”3137
O princípio da reciclagem permanente, por exemplo, demonstra
justamente a capacidade de regeneração da natureza. Tal regeneração, no
entanto, tem se tornado cada vez mais difícil devido à ação degradante do homem
no meio ambiente aumentando de maneira alarmante a produção irresponsável
de resíduos, o que sem sombra de dúvidas coloca em risco o processo natural
de reciclagem.
Essa relação, no entanto, nem sempre foi calcada na lógica do
antropocentrismo, “segundo a qual o homem é o centro do universo, a espécie
suprema do planeta e, em razão disso, não faz parte da natureza: está acima
dela.”3138 Há muitos relatos históricos que apontam a existência de uma verdadeira
preocupação social com os recursos ambientais, e inclusive a existência de
mecanismos, ainda na antiguidade, capazes de amenizar os efeitos devastadores
da ação humana sobre o planeta, tais como a reutilização da água da chuva, o
cultivo dos próprios alimentos, o respeito às estações do ano, etc.
Têm-se registrado, por exemplo, que o desmatamento, um dos
principais problemas ambientais da atualidade já vêm sendo discutidos desde
60.000 anos antes de Cristo.3139 Ao traçar uma cronologia da preocupação com
o meio ambiente, conclui-se que sistemas como o de irrigação e reuso da água
já vem sendo discutidos há muitos e muitos séculos. O cuidado com o meio
ambiente, portanto, sempre existiu nas mais diversas civilizações, o que houve
na realidade foi uma ruptura dessa relação em decorrência da mecanização do
trabalho.
A partir do surgimento do homo habilis há cerca de 2
milhões de anos, começou um diálogo complexo entre ser
humano e natureza. Ele conheceu três fases: inicialmente
era relação de interação pela qual reinava sinergia e
cooperação entre eles; a segunda foi de intervenção, quando
o ser humano começou a usar instrumentos para vencer
os obstáculos da natureza e modificá-la; a terceira fase, a
atual, é de agressão, quando o ser humano faz uso de todo
um aparato tecnológico para submeter a seus propósitos
a natureza, cortando montanhas, represando rios, abrindo

3137 GALEANO, Eduardo. Quatro frases que fazem o nariz de Pinóqui crescer. 2011. Disponível
em: <http://ideiaweb.org/?p=2197>. Acesso em: 28 de out. 2013.
3138 MONTEIRO, Isabella Pearce de Carvalho. Direito do Desenvolvimento Sustentável:
Produção Histórica Internacional, Sistematização e Constitucionalização do Discurso do
Desenvolvimento Sustentável. 2011. 185 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de
Coimbra: Coimbra, 2011. p. 30
3139 BURSZTYN, Marcel; PERSEGONA, Marcelo. A grande transformação ambiental: uma
cronologia da dialética do homem-natureza. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. p. 23
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minas subterrâneas e poços de petróleo, abrindo estradas,
criando cidades, fábricas e dominando os mares.3140
Ao traçar uma breve reflexão histórica, ressalta-se o marco da revolução
industrial do século XVIII a partir do qual houve o rápido crescimento da economia
e a grande modernização dos meios de produção. Isso levou a uma mudança de
paradigma econômico e social e, consequentemente, a uma abrupta mudança
na relação entre seres humanos e natureza.
A substituição do homem pela máquina, resultando na produção em
larga escala dos mais diversos tipos de produtos, fez surgir de maneira cada vez
mais intensa, nas sociedades ocidentais, ditas civilizadas, um afastamento da
natureza. “Até o início do século passado ainda vigia o pensamento, herdado de
séculos anteriores (em especial do final do século XIX), de que o desenvolvimento
material das sociedades era o valor supremo a ser almejado.” (SOUZA, 2008, p3)
Durante esse período diante de tantas inovações tecnológicas,
e dada a magnitude dos recursos naturais, acreditava-se que eles estavam à
disposição dos seres humanos para suprir falsas necessidades de modo que
se desconsiderava por completo a possibilidade de que o processo industrial
pudesse conter em si algum malefício, fruto do lixo industrial, que fosse capaz
de prejudicar a natureza.
O período da revolução industrial e da pós-revolução, marcado pela
busca de um incessante desenvolvimento econômico, demonstrou a ausência
de preocupação em proteger o meio ambiente. É possível perceber que ainda
vigorava a ideia de que os recursos naturais eram inesgotáveis, não havendo
qualquer preocupação em extrair os bens naturais de forma equilibrada e
harmoniosa.
Embora essa ideia já tenha sido, em tese, superada, inclusive com
demonstrativos da possibilidade de esgotamento dos recursos, ainda há em
pleno século XXI aqueles que consideram alarmista e desproporcional toda essa
preocupação em torno do meio ambiente, pois afirmam com toda certeza que a
natureza é capaz de se recuperar e que o progresso é necessário para a vida em
sociedade.
Esta certeza sugere a imagem tranqüilizadora da
reversibilidade: voltará sempre o mesmo. Reconhece-se
aqui o tradicional álibi dos poluidores e predadores: uma
floresta abatida não deixa de renascer, quanto às águas
poluídas, estas regeneram-se ao fim de um certo tempo.
(...) Apercebemo-nos contudo, hoje, de quanto esta imagem
é enganadora: as intervenções humanas são cada vez mais
maciças e mais concentradas no tempo, interrompem

3140
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis, Rio de Janeiro:
Vozes, 2012. p. 23

20º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Estudantes Pós-Graduação / PhD and Master Student’s Papers

os ciclos naturais e, pelos seus efeitos cumulativos,
aproximam-nos dos limiares da irreversibilidade.3141
Para conter esses efeitos cumulativos, pressupõe-se uma verdadeira
reflexão a respeito de possíveis soluções para a crise ambiental, que por sua
vez, só é possível com o reconhecimento desta. Para Leonardo Boff, “a crise
representa um processo crítico de depuração: só o verdadeiro e substancial
fica, o acidental e agregado desaparece.”.3142 Segundo o autor, a crise é capaz
de marcar uma limpeza, uma purificação, uma oportunidade de crescimento.
A sociedade pós-revolução industrial, de forma bastante paradoxal considera
moderno o estudo da natureza e natural o convívio com máquinas.
Dois séculos de apropriação e de transformação da
natureza conduziram aos resultados que se conhecem.
Daqui em diante, o estado de deterioração do planeta é
tal que a ecologia se torna, antes de mais, em problema
da sociedade, em jogada política depois, e finalmente em
terreno regular. (...) Há, portanto, urgência e, na incerteza
geral, o direito é mesmo obrigado a impor algumas linhas
de conduta. Estarão estas em condições de se opor à lógica
dominante de dilapidação dos recursos e de poluição dos
meios? Serão elas eficazes e efectiva?3143
Esses e tantos outros questionamentos presente na obra de François
Ost, ainda carecem de uma resposta positiva. Passados dez anos da publicação
do livro a Natureza a Margem da Lei, ele ainda apresenta preocupações atuais e
cada vez mais latentes. Resta, portanto, investigar tais linhas de conduta impostas
pelo direito e compreender, através de uma análise política, que o diálogo com
a ecologia é a única forma de torná-las eficazes e efetivas. A consciência de que
o meio ambiente deve ser preservado e protegido, está diretamente relacionada
a compreensão da ecologia e de que a relação entre seres humanos e natureza,
pode ocorrer de forma harmoniosa
A natureza, que era eterna, nos devia escravidão.
Muito recentemente, inteiramo-nos de que a natureza
se cansa, como nós, seus filhos, e sabemos que, tal
como nós, pode morrer assassinada, não se fala mais
em submeter a natureza. Agora, até os seus verdugos
dizem que é necessário protegê-la. (...) A civilização, que
confunde os relógios com o tempo, o crescimento com o
desenvolvimento, e o grandalhão com a grandeza, também
confunde a natureza com a paisagem. 3144
3141 OST, op cit, p. 109
3142 BOFF, Leonardo. Responder Florindo: Da crise da civilização a uma revolução humana. 1
.ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p. 15.
3143 OST, op cit, p. 103
3144 GALEANO, Eduardo. Quatro frases que fazem o nariz de Pinóquio crescer. 2011. Disponível
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Essa inteiração da qual fala Eduardo Galeano, ainda precisa atingir um
número considerável de pessoas que seja capaz de discernir as informações
muitas vezes tendenciosas, espalhadas pela mídia guiada pela lógica da sociedade
de consumo. O reconhecimento do povo como atores sociais capazes de mudar,
é para Boff o que possibilita uma ruptura instauradora pautada em transparência
e clareza.3145
3. A ineficácia da gestão pública ambiental no Brasil no sentido de evitar
desastres ambientais previsíveis
No Brasil as alternativas para sanar a crise do meio ambiente são mais
palpáveis do que possa parecer. Isso porque o nosso país, diferentemente da
maioria, ainda possui capacidade ambiental para reverter os efeitos nocivos do
impacto humano e proteger seus ecossistemas. Rico em recursos naturais, o
país abriga a maior biodiversidade do planeta. Temos em nosso território mais de
20% do número total de espécies da Terra o que o eleva ao posto de principal
nação entre os 17 países megadiversos e por conseqüência atrai os mais variados
interesses internacionais.3146
Nesse contexto, muitos países que já se depararam há muitos anos
com a crise de escassez de recursos naturais, vem investindo em tecnologia
avançada ou mesmo em técnicas milenares para economizar recursos e recuperar
danos causados. Como exemplo dessas práticas, podemos citar a Namíbia
e o Japão que já possuem sistemas para água de reuso desde 1968 e 1980,
respectivamente.3147 Ao sofrerem com a total escassez de recursos, tomaram
consciência, ainda que de maneira tardia, de que o investimento em técnicas de
preservação dos recursos naturais e reutilização dos mesmos, é extremamente
necessária para a própria existência humana.
O Brasil, por outro lado, em vez de preservar os recursos disponíveis
e recuperar os ecossistemas afetados, parece preferir acreditar na infinita
capacidade de regeneração da natureza, ou, o que é ainda pior, que o homem na
sua perfeita inteligência desenvolverá num futuro próximo, algo capaz de suprir
todas as suas necessidades enquanto ser vivo.
A ciência jurídica, em seu próprio fundamento, insiste de maneira
equivocada na criação de leis para resolver o problema. Na realidade, o que se faz
necessário, é uma mudança de comportamento e de consciência e esta não se
torna efetiva através da coerção e da sanção e sim através da ampla informação,
da educação e de políticas públicas voltadas para a superação da crise do meio
ambiente. “Todos os Estados têm leis. O Brasil as tem com evidente excesso.
em: <http://ideiaweb.org/?p=2197>. Acesso em: 28 de out. 2013.
3145 BOFF, op cit, p. 47-62
3146 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Biodiversidade brasileira. Disponível em: <http://
www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira> . Acesso em: 30 mar. 2015
3147 PEDROSA, Fernanda. A crise hídrica e as soluções no mundo inteiro. Revista brasileira de
saneamento e meio ambiente BIO – ano XXI, nº 73 outubro/dezembro 2014, p. 14
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A falência do ordenamento, o seu reiterado descumprimento, a descrença nas
instituições, deriva não de ausência de leis. Sua causa é a falta de um consenso
ético, de uma ética da cidadania, seiva de um Estado democrático”.3148
Os gestores públicos não tomam decisões somente com
base em modelagens estritamente técnicas, mas lançam
mão também de princípios éticos que regem a vida em
sociedade. É necessário envolver o discurso da ética nas
ciências e nas leis, como suporte à tomada de decisão,
pois essa auxilia na resolução de conflitos potenciais e
insere nas decisões o julgamento ético, tendo em vista que
muitas informações contêm incertezas que precisam ser
tratadas sob diferentes juízos de valor3149
Nesse contexto, evoca-se o princípio da intervenção compulsória que
possui o fundamento de atribuir ao estado o dever de proteger o meio ambiente.
O estado deve adotar uma postura positiva no sentido de atuar para a efetivação
dessa proteção, assim como uma postura negativa no sentido de possuir uma
obrigação em não fazer, ou seja, em não agir de forma a causar dano ao meio
ambiente.3150 Assim, a intervenção estatal constitui-se num agir preventivo do
Estado dentro de suas atribuições e competências.
Esse descumprimento da legislação e ausência de um comportamento
ético capaz de tornar efetiva a intervenção estatal compulsória no sentido
de prevenir o dano, evitar que ele aconteça e uma vez ocorrido de encontrar
mecanismos para a sua reparação, resultou em muitos desastres naturais nos
últimos anos.
A título exemplificativo serão ilustrados os desastres naturais ocorridos
no Rio de Janeiro, Acre e muito recentemente em São Paulo. Porém, é importante
ressaltar, que casos como esses de enchentes, deslizamentos, inundações e
incêndios tem sido cada vez mais frequentes no nosso país.3151
1.1 Deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro
Em janeiro de 2011 os deslizamentos na região serrana Rio de Janeiro
ganharam destaque nos jornais, que consideraram esta como a maior tragédia
natural do país. Convencer a população de que se trata de uma tragédia ambiental,
traz o sentimento de conformismo. Mas casos como esse, nos quais estudiosos
já ofereciam previsões para acidentes, não é razoável colocar a culpa somente
na mãe terra.
3148 NALINI, op cit, p. 236
3149 MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos naturais. Rio
de Janeiro: Garamond, 2001. p. 81
3150 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Proteção judicial do meio ambiente: florestas.
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 58-64
3151 BOFF, 2011, op cit, p. 27,28
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A tragédia foi causada por um fenômeno raro que combina
fortes chuvas com condições geológicas específicas da
região. Porém, ela foi agravada pela ocupação irregular do
solo e a falta de infraestrutura adequada para enfrentar o
problema, que se repete todos os anos no país. 3152
Esse trecho jornalístico extraído da internet aponta latente incoerência.
Inicia classificando como fenômeno raro a combinação de chuvas e condições
geológicas, segue apontando como agravante da tragédia, aquilo que na verdade
foi o seu fator determinante, e por fim, conclui que, apesar de raro, é um fenômeno
que se repete todos os anos no país.
Calcula-se que mais de 800 pessoas foram mortas em uma tragédia
que poderia sequer ter acontecido. A má gestão pública, de maneira indireta,
causa a morte de milhares de pessoas todos os anos e a população, diante dos
desastres, demonstra sinais de cooperação e solidariedade. “Em momentos de
grande risco e de tragédias coletivas se anulam as diferenças de classe social
e todos são convocados para a cooperação e para a solidariedade. Então nos
entreajudamos para nos salvar.”3153
1.2 Enchente no Acre
A enchente ocorrida em fevereiro de 2015 no estado de Acre
atingiu quase todas as cidades ribeirinhas. O desastre foi maior em Brasiléia
e Epitaciolândia, onde o nível do rio ultrapassou 15 metros. A partir da análise
de diferentes matérias jornalísticas sobre o caso, é possível perceber que
assim como no Rio de Janeiro, o problema do Acre poderia ter sido evitado se
houvesse comprometimento da gestão pública ambiental. O alto índice de chuva
e o conseqüente aumento do nível dos rios são fenômenos previsíveis naquela
região.
A cheia de 2012, a maior até então, já tinha feito estragos.
Ainda assim, a prefeitura diz ter sido pega de surpresa.
Segundo o secretário de Comunicação Júnior Ravollo, não
houve obras para evitar um novo desastre. Também não
há plano de prevenção a curto prazo, mas algumas obras
estão sendo planejadas. Em estado de calamidade pública
o município recebeu ajuda de R$: 710 mil da União – dos
3,3 milhões destinados ao Acre – mas diz precisar de R$: 4
milhões.3154
3152 SALATIEL, José Renato. Tragédia no Rio: O maior desastre natural do país. Disponível em:
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/tragedia-no-rio-o-maior-desastrenatural-do-pais.htm >. Acesso em 24 Mar. de 2015
3153 BOFF, 2012, op cit, p. 166
3154 BERGAMO, José Marques Marlene. Cidade do Acre vive o caos após enchente histórica
de rio. Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1603427-cidade-do-acrevive-o-caos-apos-enchente-historica-de-rio.shtml> Acesso em: 25 mar de 2015
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A falta de planejamento, portanto, continua sendo a principal causa
dos desastres ambientais ocorridos no Brasil. O descaso da gestão pública
compromete a vida e a dignidade de muitas pessoas. As verbas federais que
são repassadas para estados e municípios em estado de calamidade poderiam
ser revestidas em investimentos no que tange a infra-estrutura e à prevenção
de danos. Nota-se que a racionalidade econômica prevalece sobre a ambiental,
e que se os custos da reparação forem menores do que o da prevenção opta-se
pelo primeiro, desconsiderando qualquer aspecto ético, ecológico e moral.
É perceptível a extensão que os riscos relacionados
aos desastres hidrológicos (enchentes, inundações e
movimentos de massa) possuem: afetam quatro das cinco
grandes regiões brasileiras. Esses tipos de desastres
possuem duas características especialmente danosas:
além de estarem entre os desastres mais custosos, são
também os que mais causam vítimas fatais.3155
Ao se trabalhar com direito ambiental, o primeiro aspecto a se levar em
consideração é que, diferentemente dos outros ramos do Direito nos quais “via de
regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas
a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis pela sua ocorrência”. 3156
aqui o mais importante é tentar impedir que o dano seja consumado, ainda que
seja economicamente custoso.
1.3 Incêndio na zona industrial de Santos
Em abril de 2015 a zona industrial da cidade de Santos em São Paulo
ficou totalmente em chamas com a explosão de tanques de combustíveis de
uma empresa instalada no local. De acordo com o corpo de bombeiros esse
incêndio é o mais perigoso da história e embora não tenha causado a morte de
pessoas, estima-se que produzirá um dano ambiental irreparável.3157
Sim, acidentes acontecem e acredita-se que a empresa não teve a
intenção de causar tamanho dano, no entanto, assumiu esse risco uma vez que
descumpriu a legislação federal que traz normas de seguranças e recomendações
para evitar que tais desastres aconteçam. Nota-se que mais uma vez os brasileiros
estão sendo vítimas de um desastre que poderia ter sido evitado se houvesse
maior comprometimento com a questão ambiental.
3155 SALA, Safira de la; GUARALDO, Eliane. Planos diretores de redução de riscos de
desastres: comentários ao art. 42-A do Estatuto da Cidade. Revista de Direito Ambiental, Ano 19,
n. 75, jul/set 2014, p. 356
3156 MOTA, Maurício. Princípio da precaução: uma construção a partir da razoabilidade e da
proporcionalidade. In:Fundamentos Teóricos do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
p.31
3157 O incêndio ocorreu concomitante à escrita desse artigo científico, motivo pelo qual, as
informações finais com os resultados efetivos desse dano não poderão ser apresentadas nesse
ensaio.
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(...) as tragédias ambientais ou grandes acidentes
envolvendo segurança industrial poderiam ter sido evitados
ou seus efeitos minimizados. Assim que ocorre o acidente
é necessária a mobilização de maior número possível de
recursos materiais e humanos para combater o acidente
e controlar seus efeitos. Mas o que se vê na prática é que
as autoridades subdimensionam o problema, infelizmente
porque essas pessoas não são especializadas, e não levam
em conta o que os profissionais da área diagnosticam.
Demora muito tempo até que assumam a real dimensão do
problema e autorizem os recursos necessários. Tudo isso
em nome da retenção de custos e também para evitar que
o nome da empresa seja “manchado”.3158
Opiniões como a da petroleira Fabíola Calefi ou de demais especialistas
no assunto, são completamente desconsideradas pela mídia aberta que, ao tratar
do incêndio afirmam sempre que a situação está sob controle e que os danos
ambientais poderão ser revertidos. Além da mortandade de diversos peixes,
estima-se que a poluição atmosférica causada pelo incêndio poderá provocar
chuvas ácidas em todo o estado de São Paulo.
4. É melhor prevenir do que remediar
O famoso ditado popular que nomeia o presente capítulo possui total
adequação no direito ambiental, no qual, conforme exposto, são levados em
consideração critérios muito mais subjetivos, multidisciplinares e complexos do
que em qualquer outro ramo do direito. A reparação ou a recuperação do dano
deve ser buscada sempre em última hipótese, quando já foram esgotadas as
possibilidades de prevenção do risco.
Um problema econômico e de racionalidade que enfrenta
qualquer expectativa de adoção de medidas preventivas
pelo setor econômico é de que o custo desta (seja numa
dimensão preventiva ou precaucional) deve ser menor do
que os custos post factum, ou seja, de remediação.3159
Enquanto vigorar essa lógica da racionalidade econômica, ainda
iremos assistir a muitos desastres de igual proporção aos retratados acima. A
falta de consenso ético faz com que muitos gestores públicos, que deveriam
estar preocupados com o interesse comum, voltem seus olhos apenas para o
fator econômico, no qual a prevenção e a precaução não têm vez.
Os princípios da prevenção e da precaução, há muito difundidos
3158 CALEFI, Fabiola. Incêndio na área portuária de Santos não é uma fatalidade. Disponível
em <http://www.pstu.org.br/node/21376> Acesso em: 06 de abril de 2014
3159 CARVALHO, Délton Winter. O papel do direito e os instrumentos de governança ambiental
para prevenção dos desastres. Revista de Direito Ambiental, Ano 19, n. 75, jul/set 2014, p. 47
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pela doutrina ambiental, tem ganhado cada vez mais destaque, também na
jurisprudência. O Ministro Herman Benjamin é um árduo defensor desses
princípios no Superior Tribunal de Justiça e entende pela aplicabilidade do princípio
da precaução para, por exemplo, subsidiar a inversão do ônus da prova. Desde o
ano de 2010, é citado em diversos acórdãos que versam sobre o tema.3160
Ao diferenciar os princípios da prevenção e da precaução, Prieur os
relaciona com a participação e a informação, demonstrando de forma clara a
conectividade entre conceitos que estejam de qualquer modo relacionados ao
meio ambiente, à natureza:
A prevenção impede o recuo das proteções; a
sustentabilidade e as gerações futuras enviam à perenidade
e à intangibilidade para preservar os direitos de nossos
descendentes de poderem gozar de um ambiente não
degradado; a precaução permite que a irreversibilidade seja
evitada, esta um exemplo claro de regressão definitiva; a
participação e a informação do público permitem a garantia
de um nível de proteção suficiente, graças a um controle
cidadão permanente.3161
Nota-se que no direito ambiental todas as relações estão interligadas
- ou pelo menos deveriam estar -, não há que se falar em limites de fronteira ou
de tempo. Os danos ambientais são, por sua própria natureza, transfronteiriços,
atemporais e algumas vezes imprevisíveis, motivo pelo qual se revela de extrema
importância a existência do in dubio pro nature princípio segundo o qual “nos
casos em que não for possível uma interpretação unívoca, a escolha deve recair
sobre a interpretação mais favorável ao meio ambiente”3162
A questão, no entanto envolve os mais diversos interesses econômicos
e políticos, pois embora já se saiba que a prevenção é a melhor alternativa e no
atual contexto talvez a única viável, ela ainda encontra relevantes obstáculos para
ser colocada em prática de maneira eficaz. “Já não se justifica a continuidade do
maltrato à natureza, às vezes perpetrado pelo próprio Estado – em suas várias
configurações – outras vezes com sua conivência ou passividade”.3163
Embora reconhecidos pela jurisprudência, a utilização desses princípios
– prevenção, precaução, intervenção estatal compulsória, informação - nos
processos de gestão ambiental ainda é muito incipiente e quando a problemática
3160 Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/
SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=precau%E7%E3o+E+%28%22H
ERMAN+BENJAMIN%22%29.min.&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO> Acesso em: 30 mar.
de 2015
3161 PRIEUR, Michel. Princípio da Proibição do Retrocesso Ambiental. Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal. Princípio da
proibição do retrocesso ambiental.Brasília. Senado Federal, 2012. p. 17
3162 FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 356
3163 NALINI, op cit, p. 16
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chega ao judiciário, o dano, muitas vezes, já foi consumado.
Nesse cenário, assistimos constantemente, órgãos administrativos
que tem por obrigação proteger a natureza, figurando no banco dos réus nas
demandas judiciais ambientais. E quem paga o alto valor dessa conta que envolve
jogos de interesse econômico e poder, é a população, para a qual não é distribuído
o bônus da exploração dos recursos, mas tão somente o ônus dessa exploração
desenfreada sofrido tragédia pós tragédia. Portanto, “o pior que pode nos
acontecer é, como já dissemos não fazermos nada. Então sim, nos colocaríamos
à beira do abismo que poderia significar o fim da espécie humana”.3164
5. Mobilização social enquanto meio eficaz de reagir à crise ambiental
Ao longo desse trabalho podemos constatar que os impactos
humanos sobre a natureza estão produzindo efeitos cada vez mais difíceis
de se reverter, pois rompem com o ciclo ecológico natural da regeneração. A
ecologia, em seus mais diversos desdobramentos, possui uma lógica circular e
includente. “Representa a tendência dos ecossistemas ao equilíbrio dinâmico,
à cooperação e à coevolução, e responde pela interdependência de todos com
todos, garantindo a inclusão de cada um, até dos mais fracos”,3165 apontando,
portanto soluções viáveis para a crise do meio ambiente.
Renato Nalini, em sua obra Ética Ambiental, provoca o leitor dedicando
um capítulo inteiro para o seguinte questionamento: “É possível reagir?” Sim, é
possível reagir, e, nas palavras do próprio autor, “a alternativa ao imobilismo é
uma indignação proativa. Sempre se pode reagir ao mal. Ninguém é obrigado
a aceitá-lo passivamente. O mundo pode ser diferente se uma boa parte da
população o quiser”.3166
A previsibilidade dos desastres ocorridos no Brasil, embora lamentável,
aponta uma luz ao fim do túnel. Ainda possuímos capacidade natural para controlar
os problemas de ordem ambiental, desde que se instaure uma gestão pública
verdadeiramente eficiente, que conte com a mobilização de todos os atores
envolvidos no processo político por meio da utilização dos recursos de poder, ou
seja, “capacidades que um ou vários atores podem utilizar para pressionar por
decisões que sejam favoráveis aos seus interesses”.3167
Frequentemente, as pessoas tornam-se céticas e tendem a
considerar a política (e os políticos) algo que é, por natureza,
nocivo à sociedade. Muitas vezes, isso faz com que as
pessoas prefiram se manter alheias a esses processos,
como se a política não fosse parte constitutiva e essencial da
3164
BOFF, 2011, op cit, p. 43
3165
Idem
3166
NALINI, op cit, p. X
3167
RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. Florianópolis : Departamento de Ciências da
Administração UFSC; CAPES: UAB, 2009, p. 44
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vida social. Para muitos outros, mesmo os mais descrentes
e os menos esclarecidos, política tende a se confundir com
governo, ou seja, ela se relaciona, diretamente, com ações
governamentais. 3168
É necessário compreender que a proteção ambiental não cabe
somente ao poder público e que este não está dissociado da sociedade. O
cidadão brasileiro desenvolve papel fundamental nesse processo de modo
que tanto suas atitudes individuais quanto coletivas devem estar voltadas para
esse fim. Manter-se na inércia e apenas aguardar que as instituições públicas
apresentem resultados, não resolve o problema. Almeja-se, portanto, o alcance
de uma cidadania ambiental ativa com a participação popular de forma efetiva na
política que ponha fim à cidadania passiva, “outorgada pelo Estado, com a idéia
moral do favor e da tutela.”.3169
O conceito de cidadania ambiental surge, então, de uma ânsia em
tornar o meio ambiente o foco das relações políticas e, nada mais é do que
um apelo pela cidadania ativa da população de modo a exigir seus direitos
fundamentais que estão diretamente relacionados à manutenção do meio
ambiente equilibrado. Logo, ser um cidadão ambiental é lutar politicamente para
que as presentes e futuras gerações tenham acesso à água potável, atmosfera
respirável, saneamento básico, etc.
Estamos esquecendo que a essência da política é a busca
comum do bem comum. (...) Mas este foi enviado ao
limbo da preocupação política. Em seu lugar, entraram as
noções de rentabilidade, de flexibilização, de adaptação e
de competitividade. A liberdade do cidadão é substituída
pela liberdade das forças do mercado, o bem comum,
pelo bem particular e a cooperação, pela competição. A
participação, a cooperação e os direitos asseguravam a
existência de cada pessoa com dignidade. Negados esses
valores, a existência de cada um não está mais socialmente
garantida nem seus direitos afiançados (...) A única coisa
em comum que resta, é a guerra de todos contra todos em
vista da sobrevivência individual. Neste contexto, quem vai
implementar o bem comum do planeta Terra?3170
Essa latente inquietação de Leonardo Boff e a sensação de que a
sociedade tem regredido quanto aos níveis de proteção do meio ambiente,
torna cada vez mais urgente a necessidade de uma profunda transformação
de pensamento principalmente quando se trata de um país como o nosso que
3168 Idem, p. 18
3169 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Cidadania e democracia. Revista Lua Nova, São
Paulo, V. 33, 1994, p. 32.
3170 BOFF, Leonardo. O bem comum foi enviado ao limbo. Disponível em: <https://leonardoboff.
wordpress.com/ 2015/02/12/o-bem-comum-foi-enviado-ao-limbo/> Acesso em: 18 fev. de 1015
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historicamente demonstrou-se verdadeiro “adaptador” de políticas e correntes
filosóficas difundidas pelo ocidente. Os direitos foram, em sua maioria, impostos
de “cima para baixo”.3171 fruto de uma formação cultural escravagista e latifundiária
herdada pelo colonialismo que impossibilitou que o sentimento de cidadania
florescesse entre os brasileiros.
O lento despertar social para a política e o clamor internacional pela
defesa do meio ambiente ainda apresentam resultados embrionários que não
são capazes de alcançar a corrida pelo progresso econômico e, muito menos,
pressionar o governo para que a questão ambiental deixe de ser uma demanda
reprimida e passe a ser tratada como problema político que precisa ter destaque
na agenda governamental do país.3172 “As demandas reprimidas correspondem
a ‘estados de coisas’ ou ‘não decisões’. Um ‘estado de coisas’ é uma situação
que se arrasta durante um tempo razoavelmente longo, incomodando grupos
de pessoas e gerando insatisfações sem, entretanto, chegar a mobilizar as
autoridades governamentais.”3173
A partir desse conceito, é perceptível que no Brasil existe nítida
resistência às demandas de matéria ambiental que embora não sejam totalmente
excluídas da agenda governamental, são sempre colocadas em segundo plano
ou último. No sentido de corroborar esse entendimento, alguns trechos de
entrevista concedida em 24 de março de 2015 por Carlos Rittl, valem a pena ser
transcritos:
O Brasil é um país muito vulnerável aos impactos das
mudanças climáticas. Além disso, nós temos, como
mencionado, potencial para redução de emissões, talvez
mais do que muitos países do mundo e com ganhos
econômicos. (...) Nós estamos em uma trajetória de
aquecimento global de 4º graus célsius, e isto teria impactos
devastadores para todo planeta e para tantas regiões aqui
do Brasil. Se hoje nós já sofremos, sofreremos muito
mais se não fizermos nada. Precisamos estar atentos e
precisamos cobrar do governo brasileiro um compromisso
compatível com a nossa responsabilidade, com o nosso
potencial.3174

3171 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. ed. 7. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2005. O autor aponta em sua obra uma perspectiva histórica a respeito da
instauração do sistema federalista no Brasil assim como as dificuldades enfrentadas pelo país
com a adoção dessa forma de governo.
3172 RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. Florianópolis : Departamento de Ciências da
Administração UFSC; CAPES: UAB, 2009, p. 72
3173 Idem, p. 70
3174
Entrevista com Carlos Ritll. Disponível em: < http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/
agenda-ambiental-nao-e-prioridade-do-estado-brasileiro-entrevista-especial-com-carlosrittl/541150-agenda-ambiental-nao-e-prioridade-do-estado-brasileiro-entrevista-especial-comcarlos-rittl> Acesso em 25 mar de 2015
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Essa cobrança por um compromisso compatível com o potencial do
Brasil é capaz de gerar resultados eficientes. Nas últimas décadas o interesse da
população pela política aumentou de forma significativa, propostas políticas que
demonstram preocupação com o meio ambiente tem ganhado cada vez mais
destaque, partidos políticos com a bandeira “verde” que ao longo da história
sempre tiveram pouca representatividade, estão ganhando voz nas tomadas de
grandes decisões. Prova disso foram as eleições presidenciais de 2010 e de 2014
que deixaram clara a empatia pela causa ambiental. “Mais e mais está surgindo
o sentimento de urgência de que devemos mudar de rumo se quisermos ainda
viver”3175
Contudo, infelizmente, ainda vivemos em um estado público de
ignorância social marcado por uma sonegação do acesso a justiça, e pior ainda, do
acesso da população a informação gerando dessa forma “o silêncio, a omissão, o
anonimato e o ocultamento institucionalizados”,3176 o que prejudica a participação
comunitária.
Assim, para que a participação popular seja efetiva, conforme apontado
anteriormente é imprescindível que os demais princípios do direito ambiental
estejam em harmonia, dentre os quais, o mais urgente: a efetivação do princípio
da informação, ponto de partida para qualquer mudança de comportamento.
É, assim, a informação ambiental um instrumento
fundamental na implementação e na realização do direito
ambiental. Não se duvida de que aquele que detém a
informação coloca-se inevitavelmente, numa posição de
vantagem sobre os demais. (...) Portanto, mais do que uma
atividade egoísta, a retenção e a guarda da informação
relativa a um bem difuso constituem gravíssimo desrespeito
ético, moral e social. (...) o acesso efetivo à informação é
elemento fundamental à democracia.3177
Essa posição de vantagem ocupada pelos detentores de informação
é que deve ser urgentemente destituída. A apropriação da natureza chegou a
níveis tão alarmantes que mesmo diante de um cenário de crise, ainda se coloca
a culpa em São Pedro, na Mãe Terra ou no cidadão comum pelo tempo exagerado
que passa tomando banho, escovando os dentes. Sim, a consciência individual é
importante, mas incentivar que cada um faça a sua parte sem uma inserção no
todo só gera mais individualismo que, como apontou Leonardo Boff provoca um
afastamento cada vez maior da ideia de bem comum e de cooperação.
A população só poderá mobilizar-se em prol da defesa do meio
3175 BOFF, 2011, op cit, p. 42
3176
AYALA, Patryck de Araújo. Direito fundamental ao ambiente e a proibição de regresso
nos níveis de proteção ambiental na constituição brasileira. In: LEITE, José Rubens Morato. (org.)
Dano ambiental na sociedade de risco. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 21,23
3177 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. São Paulo: Saraiva,
2013. p. 285 e 286
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ambiente e contra as inúmeras medidas políticas que apresentam regressão aos
níveis de proteção da natureza se de fato tiver acesso à informação verdadeira
sobre o que está sendo discutido. “A opinião pública, uma vez alertada, não
admitiria retrocessos na proteção ambiental, visto que isso implica ameaça à
própria saúde humana”.3178
Na abordagem dada por Paulo Affonso Leme Machado a respeito do
princípio da informação, chama-se atenção para o fato de que a informação deve
ser prestada de maneira eficaz até mesmo para aqueles que não a solicitaram. “O
meio ambiente é de quem procura, deseja ou quer informação, como é também
de quem está apático, inerte, ou não pediu para ser informado”.3179
Nesse contexto, a mobilização de atores políticos com o intuito de
influenciar nas demandas públicas e estabelecer, para as questões ambientais,
um diálogo com a ecologia, apresenta-se como uma alternativa ao mesmo tempo
simples e complexa. Simples porque não nos faltam recursos disponíveis para
a efetivação de uma mudança de paradigma e complexa porque romper com a
lógica social dominante traz consigo os mais diversos obstáculos.
A raiz da crise ambiental e, consequentemente, da gestão
dos recursos ambientais, está no acesso, no uso e na
transmissão da riqueza ambiental. Enquanto não houver a
percepção de que a defesa e a preservação do meio ambiente
são o suporte da vida no Planeta, ou seja, condicionam a
existência da vida na Terra, será difícil a aplicação de um
modelo de gestão participativo e sustentável. A adoção de
um sistema de co-gestão com base na ecologia humana
sistêmica busca a gestão do meio ambiente para além do
economicismo e da burocracia.3180
Pela ótica otimista, estamos caminhando para o despertar ecológico
que se faz tão necessário no atual contexto de desastres e tragédias ocasionadas
pela despreocupação com o meio ambiente. Reconhecer a existência da crise,
identificar a sua raiz, combater suas causas para evitar seus desastrosos efeitos,
já são indícios de que a população, de um modo geral, consegue incluir a proteção
do meio ambiente nas demandas políticas e agendas governamentais
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 O estudo da ecologia, em seus mais diversos desdobramentos, deve ser o
ponto de partida para a compreensão do direito ambiental através de um olhar
3178 PRIEUR, op cit, p. 13.
3179 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e Meio Ambiente. São Paulo:
Malheiros, 2006. p. 94 e 95.
3180 ALBUQUERQUE, Letícia. Conflitos socioambientais na zona costeira catarinense: estudo
de caso da Barra do Camacho/SC. 2009. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal de
Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis. p. 120
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protecionista e preventivo, único capaz de retomar um equilíbrio preexistente
entre seres humanos e natureza por meio de um despertar ecológico.
6.2 Nos últimos anos o Brasil têm sido palco de muitos desastres naturais, cuja
responsabilidade vem sendo atribuída de maneira equivocada à “Mãe Terra”.
Compreender que os problemas ambientais aqui enfrentados são previsíveis e,
decorrentes, em sua maioria, da má gestão pública, é um grande passo para criar
mecanismos de mobilização social.
6.3 Os princípios da prevenção e da precaução, pilares do direito ambiental, tem
ganhado cada vez mais destaque nas decisões jurisprudenciais, mas devem,
sobretudo, ser aplicados antes da ocorrência do dano, como fundamento para a
gestão pública do meio ambiente
6.4 Os diversos atores políticos, tanto públicos quanto privados, por meio da
efetivação do princípio da informação, devem se posicionar firmemente para que
as demandas de proteção ao meio ambiente deixem de figurar o “estado das
coisas” e passem a compor efetivamente a agenda governamental.
6.5 A conscientização ambiental começa a traçar para si determinações objetivas
e prováveis de serem colocadas em prática com o fim de solucionar a crise
ambiental por meio da capacitação da sociedade para exigir uma atuação pública
e privada de caráter preservacionista.
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