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Apresentação

A obra que apresentamos reflete o desenvolvimento acadêmico 
do Direito Ambiental tanto no âmbito do grupo de estudos formado 
por professores e alunos da Pós-Graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, quanto pelos demais e 
ilustres autores convidados.

É ponto convergente nesta obra a necessidade de compreensão 
do meio ambiente como nicho vital ao ser humano, o que na nossa visão 
conduz a consciência humana a ser sua protetora em nome dos objetivos 
comuns da humanidade. 

Como efeito, tomamos como premissa nestes estudos, a 
inclusão do meio ambiente dentre os valores invariáveis e intocáveis 
do mundo contemporâneo, os quais são assim qualificados porque estão 
direcionados para a máxima expressão e salvaguarda da existência e da 
dignidade do homem. Nessa perspectiva, por meio da presente coletânea, 
vislumbramos uma contribuição para o aperfeiçoamento e concretização 
da proteção ambiental em suas diversas especificidades e esferas.

Imbuído desse espírito, inicialmente, Willis Santiago Guerra Filho, 
apresenta o artigo intitulado “Por um direito da cidadania democrática e 
global (a serviço do desenvolvimento sustentável)”, pelo qual analisa a 
questão ambiental em uma perspectiva abrangente, considerando outras 
condições humanas, tais como pobreza, trabalho e desenvolvimento, 
como fatores inerentes à problemática ambiental.

Em seguida, Norma Sueli Padilha, propõe uma análise sobre 
a “Cidadania ambiental: a necessidade de uma consciência pública 



dos riscos ambientais no contexto de um processo econômico”, 
pela qual enfatiza a necessidade de se fortalecer os mecanismos de 
implementação do direito a informação sobre riscos ambientais, na 
qualidade de instrumento essencial para o exercício de uma dimensão 
diferenciada de cidadania, o da cidadania voltada ao enfrentamento dos 
problemas socioambientais.

Os autores, Evandro Portugal e Andrea Bulgakov Klock, no 
trabalho intitulado “Princípio constitucional do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e garantido”, pretendem demonstrar os 
reflexos da globalização na efetividade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a maneira como o Estado incorporou em 
seu sistema jurídico tal garantia.

Após, em “Pressões ambientais versus econômicas. Uma 
proposta em prol da sustentabilidade e manutenção da vida tal qual a 
conhecemos”, Moema Ferreira Giuberti Coradini cuida das relações 
e tensões existentes entre o meio ambiente, e seus reflexos no âmbito 
específico das mudanças climáticas.

José Edmilson de Souza-Lima e Viviane Coêlho de Séllos Knoerr 
apresentam “Sociologia e direito ambiental: um diálogo possível”, pelo 
qual explicitam algumas conexões ocultas entre sociologia e direito 
ambiental, demonstrando ser possível pensar as questões socioambientais, 
em termos jurídicos, a partir de uma perspectiva de complementaridade e 
não de antagonismo entre natureza e sociedade.

Willis Santiago Guerra Filho e Paola Cantarini no texto 
“Sustentabilidade, crise empresarial e o projeto de novo Código 
Comercial brasileiro (PL 1572/2011)” realçam a relação de 
interdependência entre sustentabilidade, responsabilidade social, 
direito do trabalho, direito empresarial, respeito aos direitos 
fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana, analisando 
os aspectos da crise da empresa no projeto de novo Código Comercial 
e propondo algumas alternativas para a consecução do princípio 



da preservação da empresa, da sua função social e da necessária 
conjugação entre capitalismo e humanismo, entre capitalismo e 
fraternidade, via princípio da proporcionalidade.

Por sua vez, Flavia Möller David Araujo no texto “O 
licenciamento ambiental no regime de autorização de pesquisa 
e concessão de lavra” aborda o procedimento para a obtenção das 
licenças ambientais necessárias para o empreendimento minerário, os 
entraves ainda encontrados dentro deste processo e algumas sugestões 
que, sem prejudicar a tutela constitucional do meio ambiente, poderiam 
facilitar a atividade da mineração.

Já Gabriel Luis Bonora Vidrih Ferreira  e Regina Vera Villas Bôas 

em “O dever de recuperar a área degradada e a responsabilidade civil 
ambiental na mineração” investigam a dinâmica da responsabilidade 
civil ambiental na mineração, destacando a existência de um 
tratamento específico e peculiar, com manifestação do dever de 
reparar de maneira anterior à ocorrência do dano (ex ante) e com 
incidência sobre atividade exercida de maneira lícita.

Na sequência, Fabrício Bolzan apresenta “Cavidades Naturais 
Subterrâneas: bens de uso comum do povo?” tece suas reflexões 
sobre a natureza jurídica das cavidades naturais subterrâneas, mais 
precisamente se podemos enquadrá-la na definição de bens de uso 
comum do povo e as eventuais repercussões de tal enquadramento no 
tocante ao regime jurídico dos bens públicos.

Celso Antônio Pacheco Fiorillo trata dos “Recursos minerais 
em face do direito ambiental brasileiro”, pelo qual reforça a 
importância dos recursos minerais para o Brasil, levando-se em 
consideração sua elevada representatividade econômica, seu grande 
significado estratégico e sua notória relevância em face do próprio 
controle ambiental.

A autora Vanessa Hasson de Oliveira traz à evidência “O 
consumidor no exercício de seu direito-dever à luz de um capitalismo 



humanista”, explicitando que a retomada de um equilíbrio ecológico 
em face da insustentabilidade ambiental que se apresenta por todo 
o Planeta está estreitamente relacionada com a adoção de um novo 
modelo de consumo.

Em seguida, Fernanda Brusa Molino, no texto “Mecanismo 
de desenvolvimento limpo e o Protocolo de Quioto: um modo de 
compensação através de reduções certificadas de emissões no mundo”, 
se aprofunda na análise do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 
das Reduções Certificadas de Emissões e na visão desse mecanismo 
como uma forma de compensação ambiental.

“A proteção ambiental e o desenvolvimento da economia 
verde: uma breve abordagem sobre a responsabilidade internacional” 
é a contribuição de Vanessa Iacomini, pela qual analisa a relação entre 
o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental no contexto 
do desenvolvimento do Direito Internacional do Meio Ambiente e a 
repercussão em questões de comércio exterior.

Maria Carolina Negrini estuda o “Meio ambiente, 
desenvolvimento e o princípio da precaução” destacando que o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é um dos principais alicerces 
do Estado democrático de direito e representa o ambiente propício à 
realização da dignidade da pessoa humana em sua plenitude, tanto para 
as presentes quanto para as futuras gerações. E, nessa perspectiva, o 
princípio da precaução ganha extrema relevância ao determinar que 
mesmo na incerteza deve-se optar pela preservação ambiental.

Carla Pinheiro, no artigo intitulado “A aplicação do princípio 
da proporcionalidade como proposta de superação dos conflitos do 
Direito Penal Ambiental simbólico e do risco”, destaca a importância 
fundamental da aplicação do princípio da proporcionalidade como 
proposta de superação dos conflitos que emergem no Direito Penal 
Ambiental, refletindo sobre a questão da colisão dos princípios nas 
dimensões dos direitos fundamentais.



Por fim, gostaríamos de registrar nossa imensa honra e 
agradecimento a todos os autores que efetivamente contribuíram com 
seus estudos para esta coletânea, e ainda, nossa especial gratidão à 
Advocacia Ubirajara Silveira - AUS, na pessoa do seu sócio e Professor 
da Uninove e da PUC-SP, Vladmir Oliveira da Silveira, pelo apoio e 
patrocínio sem os quais esta obra não seria possível. 
 

São Paulo, primavera de 2012.

Lívia Gaigher Bósio Campello
Vanessa Hasson de Oliveira
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Por um direito da cidadania democrática 
e global (a serviço do desenvolvimento 

sustentável)

Willis santiago guerra Filho

Doutorado e Pós-Doutorado em Filosofia (IFCS-UFRJ). Doutor em Ciência 
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(Rio de Janeiro, RJ). Pesquisador da Universidade Paulista.  
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O meio ambiente não é apenas um tema dentre outros a 
serem discutidos, quanto está em pauta a sustentabilidade, pois esta 
pauta, em verdade, é abrangida por este tema, bem mais amplo ainda, 
pois pelo menos desde a Conferência no Rio de Janeiro, que este ano 
completa duas primeiras duas décadas, deixa de se relacionar apenas às 
condições naturais, na medida em que o fator humano passou a integrá-
lo, incluindo os problemas do homem, tais como a pobreza, a ocupação 
urbana, suas condições de trabalho etc., como relacionados diretamente 
à problemática ambiental. Aliás, na Agenda 21, o documento emanado 
da referida conferência, em que se pretendeu fornecer as diretrizes 
ao desenvolvimento da sociedade global para o século 21, constam 
inúmeras passagens onde está claro que o conceito de meio ambiente 
ganhou um universo muito mais amplo. 

Em termos de nossa legislação, também observamos esta evolução. 
O art.3º, I, da Lei 6.938/81, definiu meio ambiente como “o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Posteriormente, com base 
na Constituição Federal de 1988, passou-se a entender também que o meio 
ambiente divide-se em físico ou natural, cultural, artificial e do trabalho. Meio 
ambiente físico ou natural é constituído pela flora, fauna, solo, água, atmosfera 
etc., incluindo os ecossistemas (art. 225, §1º, I, VII). Meio ambiente cultural 
constitui-se pelo patrimônio cultural, artístico, arqueológico, paisagístico, 
manifestações culturais, populares etc. (art.215, §1º e §2º). Meio ambiente 
artificial é o conjunto de edificações particulares ou públicas, principalmente 
urbanas (art.182, art.21, XX e art.5º, XXIII) e meio ambiente do trabalho é 
o conjunto de condições existentes no local de trabalho relativos à qualidade 
de vida do trabalhador (art.7, XXXIII e art. 200).

Portanto, o homem passou a integrar plenamente o meio 
ambiente no caminho para o desenvolvimento sustentável preconizado 
pela nova ordem ambiental mundial, em que se possa usufruir de uma 
melhor qualidade de vida, posto que o conceito de meio ambiente 



15

Direito Ambiental no Século XXI

evoluiu abrangendo atualmente além do fator natural e físico, o cultural, 
o artificial e meio ambiente do trabalho. Constata-se assim que tomou 
conotação transindividual e de interesse difuso, possibilitando a sua 
proteção por meio da ação civil pública com fulcro na Lei 7.347/85, 
tornando-se um importante direito da sociedade como um todo, além 
de um dever do Estado de protegê-lo. Por conseguinte, isto certamente 
levará as empresas a dar mais atenção ao ambiente de suas instalações 
como escritórios e parques industriais, adequando-os aos novos anseios 
mundiais de desenvolvimento e de qualidade de vida.

As ações de responsabilidade social adotadas no meio corporativo 
não podem divergir dessa orientação. Isso pressupõe que o envolvimento 
da empresa deve acontecer em todos os seus níveis, fora e dentro de seus 
limites institucionais, de maneira uniforme e responsiva, culminando 
com uma orientação no sentido da transformação das organizações 
hierárquicas para uma mais próxima do natural, como são as organizações 
em rede. Para tanto, muito contribuíram e ainda têm a contribuir estudos 
sobre sistemas ecológicos como os que se iniciam por influência do 
Instituto de Palo Alto, com os chilenos Francisco Varela e Humberto 
Maturana, ao descreverem como “autopoiético” comportamento dos 
elementos naturais, sendo de se destacar a transposição dessa inovação 
no paradigma sistêmico para o estudo da sociedade por Niklas Luhmann.

Aqui, menciona-se noção de importância capital na epistemologia 
contemporânea: aquela de “paradigma”, cunhada por Thomas S. Kuhn, 
em sua obra “A Estrutura das Revoluções Científicas”, sobre a qual 
discorreremos em seguida. Por fim, outra característica que nossa 
investigação do problema ambiental deve assumir, e que é característica 
também da filosofia, é aquela que se pode denominar reflexividade, pois a 
tematização desse problema implica discutir essa tematização mesma, ou 
seja, o significado que pode ter o conhecimento, científico ou filosófico, 
tanto na criação como no solucionamento daquele problema. Iniciemos, 
então, refletindo sobre o próprio conhecimento e seus paradigmas.
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O paradigma de uma ciência pode ser definido, primeiramente, 
como o conjunto de regras, tácita ou explicitamente acordadas entre os 
membros da comunidade científica, para serem seguidas por aqueles que 
esperam ver os resultados de suas pesquisas levados em conta por essa 
comunidade, como contribuição ao desenvolvimento científico. Além 
disso, integra o paradigma uma determinada concepção geral sobre a 
natureza dos fenômenos estudados por dada ciência, bem como sobre 
os métodos mais adequados para estudá-los. Por essa caracterização, 
percebe-se a conotação normativa que tem a noção de paradigma, donde 
se explica o fato, apontado por Kuhn, de que os paradigmas, tal como 
outras ordens normativas, entrem em crise, rompam-se por meio de 
“revoluções”, quando não se consegue, a partir deles, explicar certas 
anomalias, o que ocasiona sua substituição por algum outro. O exemplo 
típico é o da substituição, na física, no paradigma mecanicista de 
Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, Newton etc., por aquele relativista 
de Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg etc.

O problema ecológico pode ser considerado uma dessas 
“anomalias”, capaz de romper com o paradigma vigente nas mais 
diversas ciências. A própria percepção desse problema já requer 
uma superação de um modo atomizado, reducionista, de conhecer a 
realidade, próprio das ciências especializadas, em favor de outro 
tipo de abordagem, capaz de estabelecer relações entre fenômenos 
aparentemente desconexos. A busca de soluções para a problemática 
ambiental impõe uma prática cognitiva radicalmente interdisciplinar. 
O estudioso de direito ambiental, por exemplo, não pode se contentar 
com o estudo da legislação referente à matéria, pois precisa entender 
minimamente do assunto ao qual ela se refere, o que pode lhe exigir 
certos conhecimentos de física, geologia, bioquímica ou economia.

A necessidade de se praticar de forma tão intensa a 
interdisciplinaridade, para estudar o problema ecológico, exige, 
então, que tenhamos um paradigma unificador, capaz de articular 
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explicações de natureza sociológica, econômica, jurídica, biológica, 
filosófica e, até, teológica. Um paradigma com essa característica 
“uni-totalizante” (para empregar um termo que remonta a Schelling, 
filósofo idealista alemão do séc. XIX) é aquele da teoria de sistemas. 
Trata-se de uma teoria holística, de aplicação generalizada no âmbito 
de ciências formais e empíricas, tanto naturais como sociais, e que 
toma como distinção fundamental, justamente, aquela entre “sistema” 
e seu “meio ambiente”, para explicar tudo a partir dessa distinção, entre 
o que pertence a determinado sistema e o que está fora, no ambiente 
circundante, como elemento de outros sistemas - ou não. 

É de todo evidente que o emprego dessas categorias convém 
aos estudos ambientais, pois “meio ambiente” é uma delas. Um aspecto, 
porém, que traz certo desconforto é a suspeita que esse tipo de abordagem 
suscita, da perspectiva normativa de teorias críticas, como é (ou foi) 
aquela habermasiana. A teoria sistêmica, efetivamente, não se propõe 
a avaliar aquilo que estuda, mas fornecer descrições mais acuradas 
e explicações, o que, afinal de contas, deve anteceder o momento da 
crítica valorativa, para propor alternativas. Uma ideia regulativa, como 
esclarece Manfredo Araújo de Oliveira (1995: 33), com apoio no filósofo 
frankfurtiano K.-O. Apel, “quer ser efetivada, o que significa dizer que 
para isso é necessário que a razão ética entre em contato com outras 
‘formas de racionalidade’. Numa palavra, a dimensão ética, na medida 
em que se efetiva historicamente, tem que entrar em combinação com a 
racionalidade sistêmico-funcional dos sistemas sociais e das instituições 
e com a racionalidade estratégica”. Além disso, há um problema bastante 
grave que se pode apontar, em concepções normativas da racionalidade, 
como é aquela de Habermas, sem contar o seu maniqueísmo, que 
distingue uma “boa” e uma “má” razão - a comunicativa e a estratégica: 
é que elas são formuladas de uma perspectiva transcendental, “fora da 
realidade”, donde terminarem resvalando numa postura irracional, pois 
não são capazes de perceberem a unidade subjacente às diversas formas 
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de pensar e agir racionalmente. É por isso que, filosoficamente, a postura 
dialética do “idealismo objetivo” (Dilthey), tal como foi adotada na 
modernidade por Hegel - e, contemporaneamente, por Vittorio Hösle, 
Carlos V. Cirne Lima, Manfredo A. de Oliveira etc. -, apresenta-se como 
mais frutífera e consequente.

Com sua postura dita “pós-metafísica”, de acordo com a qual 
só as ciências estão aptas a elaborar assertivas com valor heurísticos 
sobre os diversos objetos de conhecimento, ficando a filosofia restrita ao 
estudo de segunda mão, que tem as ciências - ou, mais precisamente, o 
seu procedimento cognitivo - como sentido e objeto, com essa postura 
Habermas termina ficando preso ao que Heidegger denominou “metafísica 
da subjetividade”, a qual dá sustentação ao projeto de domínio técnico-
científico da realidade, responsável maior pelo problema ambiental. É 
preciso, então, para abordar corretamente esse problema, que se supere 
tal postura, tipicamente moderna - e, portanto, ultrapassada -, o que, em 
termos epistemológicos, requer a substituição do paradigma baseado 
na distinção entre sujeito e objeto(s) do conhecimento, e, em termos 
filosoficamente mais gerais, a ultrapassagem do humanismo, tal como 
indicado por Heidegger em sua célebre carta a Jean Beaufret.

A teoria social sistêmica, tal como vem sendo desenvolvida, 
principalmente, por Niklas Luhmann, atende aos requisitos apenas 
mencionados, uma vez que (1º) substitui a contraposição entre sujeito e 
objeto, enquanto princípio heurístico fundamental, pela “diferenciação 
sistêmica”, no mundo (Welt), entre o que é “sistema” e seu meio 
ambiente (Umwelt). Com isso, não apenas oferece uma abordagem 
“dessubstancializada”, pois o sistema não é um hypoukeimenon, como 
foram as coisas (rei) na antiguidade e o sujeito na modernidade, mas 
também (2º) “desumanizada”, não antropocêntrica, já que os seres 
humanos, enquanto sistemas biológicos, dotados de uma consciência, 
não fazem parte dos sistemas sociais integrantes do sistema global que é 
a sociedade, e sim, do seu meio ambiente. 
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A diferenciação sistêmica entre "sistema" e "meio ambiente", 
então, é o artifício básico empregado pela teoria para se desenvolver 
em simetria com aquilo que estuda, como seu “equivalente funcional”. 
Essa diferenciação é dita sistêmica por ser trazida "para dentro" do 
próprio sistema, de modo que o sistema total, a sociedade, aparece como 
meio ambiente dos próprios sistemas parciais, que dele (e entre si) se 
diferenciam por reunirem certos elementos, ligados por relações, nas 
operações do sistema, formando uma unidade. Uma "unidade", além de 
diferenciada no sistema do meio ambiente, também pode aparecer como 
meio ambiente para outras unidades, permitindo, assim, que por ela se 
aplique, recorrentemente, um número mais ou menos grande de vezes, a 
diferença sistema/meio ambiente, sem com isso perder sua organização. 
A "organização" é o que qualifica um sistema como complexo ou como 
uma simples unidade, com características próprias, decorrentes das 
relações entre seus elementos, mas que não são características desses 
elementos. A unidade de elementos de um sistema é mantida enquanto se 
mantém sua organização, o que não significa que não variem os elementos 
componentes do sistema e as relações entre eles. Essas mudanças, porém, 
se dão na estrutura do sistema, que é formada por elementos componentes 
do sistema relacionados entre si. Os elementos da estrutura podem 
sempre ser outros; o sistema se mantém enquanto permanecer invariante 
a sua organização. Note-se que para a organização o que importa é o 
tipo peculiar de relação (recorrente) entre os elementos, enquanto para a 
estrutura o que conta é que há elementos em interação, elementos esses 
que podem ser fornecidos pelo meio ambiente ao sistema, sem que por 
isso a ele não se possa atribuir o atendimento de duas condições gerais, 
para que se tenha "sistemas autopoiéticos", como Luhmann propõe que 
se considerem os sistemas sociais: a autonomia e a clausura do sistema.

Sistema autopoiético é aquele dotado de organização 
autopoiética, onde há a (re)produção dos elementos de que se compõe o 
sistema e que geram sua organização, pela relação reiterativa ("recursiva") 
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entre eles. Esse sistema é autônomo porque o que nele se passa não é 
determinado por nenhum componente do ambiente, mas sim por sua 
própria organização, isto é, pelo relacionamento entre seus elementos. 
Essa autonomia do sistema tem por condição sua clausura, quer dizer, 
a circunstância de o sistema ser "fechado", do ponto de vista de sua 
organização, não havendo "entradas" (inputs) e "saídas" (outputs) para 
o ambiente, pois os elementos interagem no e através dele, que é "como 
o agente que conecta as extremidades do sistema (como se fosse uma 
gigantesca sinapse) e o mantém fechado, autopoiético" (Nelson Vaz). 

O conceito de "autopoiese" foi introduzido pelos biólogos 
chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela (em "De maquinas y 
seres vivos", 1973) para caracterizar os seres vivos, enquanto sistemas 
que produzem a si próprios (to autón poiéin). Maturana, com sua 
abordagem sistêmica para pesquisas em Biologia, desenvolve conceitos 
que impedem a extensão dessa abordagem a estudos sociológicos, sem 
que se proceda certos ajustes. Para ele, por exemplo, só se poderia falar 
em sistema social sob circunstâncias análogas àquelas em que se têm 
sistemas vivos, os quais se relacionam por meio de "acoplamentos (ou 
“cópulas”) estruturais", o que se dá através de interações sequenciais 
mútuas entre sistemas, operando em um "domínio consensual", ou seja, 
em um ambiente redundante, fechado, onde (por isso mesmo) se tem 
condutas comunicativas, que são condutas pertencentes a esse domínio 
- uma conduta desviante, diferente, não recursiva, muda a interação para 
outro domínio. Como resultado, tem-se que "uma interação criativa é 
sempre uma interação não comunicativa" (Maturana, 1973).

Torna-se, assim, perfeitamente compreensível que, para 
Maturana, só haja relacionamento social quando se deem relações de 
aceitação mútua, com respeito um pelo outro como legítimo outro - isto 
é, como diferente - na convivência, onde negar o outro para se afirmar 
é, na verdade, negar também a si mesmo, ou ao "si mesmo" (self), por 
negar a diferença do que não é "si mesmo", diferença que o constitui, e 
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que é o "outro". Em sendo assim, é perfeitamente coerente que relações 
hierárquicas, enquanto fundadas na sobrevalorização de um indivíduo, que 
manda, e consequente desvalorização do outro, que obedece, não sejam 
tidas como relações sociais. Também só se terá um sistema social, nessa 
perspectiva, quando nele haja uma congruência espontânea na conduta 
dos indivíduos que o integram, por resultar de sua convivência em um 
domínio consensual, de mútua aceitação. Sua postura fica evidenciada 
quando ele se refere ao Direito. "En el marco de las relaciones sociales 
no caben los sistemas legales, porque las relaciones humanas se dan en 
la aceptación mutua..." Para ele, portanto, sociedades são formadas por 
indivíduos, tal como é pressuposto pelo senso comum e pelo paradigma 
tradicional das ciências sociais.

O que permitiria Luhmann falar em "sistemas sociais 
autopoiéticos" seria uma mudança do "ângulo", a partir do qual se 
visualiza a relação entre o sistema e seus elementos, que em Maturana é, 
digamos, "de baixo para cima", e, para o primeiro, “de cima para baixo". 
Como Maturana desenvolve seu pensamento com base na observação 
de sistemas vivos, que são autopoiéticos porque cada elemento seu o é 
também, o sistema é formado a partir de seus elementos, reunidos em 
unidades, e tem uma existência material, enquanto sistema vivo. Para 
Luhmann, a unidade entre elementos do sistema não emerge "de baixo", 
mas sim é constituída "de cima", para fins de explicação, e por isso, esses 
elementos "são elementos apenas para os sistemas, que os empregam 
como unidades, e eles o são apenas através do sistema", quer dizer, existem 
apenas enquanto parte de um sistema, teoreticamente diferenciado do 
seu meio, e que, dessa forma produziria e reproduziria (= produção de 
produtos), reflexiva e autorreferencialmente, seus elementos, enquanto 
autopoiético. Pode-se dizer, então, que em Maturana a autopoiese se dá 
ao nível dos elementos, que se autoproduzem, enquanto em Luhmann se 
daria ao nível do sistema, que autoproduziria seus elementos, a unidade 
formada por eles e, logo, também a si mesmo.
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O próprio Luhmann aponta para a diferença entre ele e 
Maturana no emprego do conceito de autopoiese, dizendo que o 
biólogo trata de sistemas vivos, em cujo ambiente se encontram outros 
sistemas vivos, inclusive aquele que é o observador, um sistema 
consciente, responsável pelo estabelecimento da diferença entre 
meio ambiente e sistema, e que existe num ambiente onde há outros 
sistemas conscientes. Sistemas vivos, então, teriam como elementos 
células e moléculas, que produzem outras células e moléculas, em um 
meio ambiente onde há outros sistemas que fazem o mesmo, assim 
como sistemas conscientes teriam como elementos significações e 
pensamentos, que produziriam outras significações e pensamentos, 
em um meio ambiente onde há outros sistemas que fazem o mesmo. 
Sistemas sociais, por sua vez, teriam como elementos comunicações, 
que produzem outras comunicações, que, porém, não existem no 
meio ambiente, mas sim apenas na sociedade, enquanto sistema 
comunicativo global, onde sistemas parciais, também ditos "sistemas 
funcionais", aparecem como meio ambiente uns para os outros.

Para a autopoiese dos sistemas sociais é fundamental a 
presença de um mecanismo de auto-observação, próprio de sistemas 
cognitivos, que trás para dentro do sistema a diferença sistema/
meio ambiente e, assim, garante que os elementos reproduzidos são 
os elementos de um determinado sistema, dentro do sistema global 
"sociedade", e não de um outro. A observação em sistemas sociais, 
portanto, é interna, e necessária para sua autopoiese.

A suposição de que um sistema é autônomo - no sentido de 
um sistema social autopoiético, autorreferencial - não implica em 
advogar o seu isolamento de outros sistemas sociais como os da moral, 
religião, mídia, economia, ciência, política etc., que são funcionalmente 
diferenciados um dos outros nas sociedades complexas do mundo 
moderno. Autonomia não significa “autarquia”, nem “autismo”. 
Autonomia, nesse contexto, significa apenas que os sistema sociais 
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funcionam com o seu próprio código (binário), ou seja, por exemplo, 
que na determinação do que seria lícito e juridicamente correto (Recht) 
ou ilícito e juridicamente incorreto (Unrecht) não há necessidade de se 
importar critérios de outros sistemas para o sistema jurídico, mesmo 
estando eles conectados a esse sistema, através de procedimentos 
de várias espécies - legislativos, administrativos, contratuais e, 
especialmente, judiciais -, que são de fundamental importância para 
as operações dentro dos sistemas da autorreprodução judicial. A 
autonomia do sistema e seu fechamento operacional (operational 
closeness, operative Geschlossenheit) são condições de possibilidade 
de sua conexão (ou “acoplamento estrutural”) com outros sistemas e 
com o próprio meio ambiente, ou seja, de sua “abertura” (Offenheit) 
cognitiva. (Luhmann, 1987. p. 603 e ss.; Neves, 1992. p. 36 e ss).

Como Pietro Barcelona (1994. p. 105) evidenciou, referindo-
se à teoria de Luhmann, de forma crítica, mas precisa, “non esistono 
infatti per il sistema nessi causali oggettivi, giaché è ‘il sistema stesso 
che sceglie criteri per risolvere i propri problemi interni’, formando in 
tal modo ‘una certa interpretazione del reale’. Il sistema è una trama 
d’istituzioni che selezionano le possibilità indeterminate dell’ambiente 
ed trasformano in alternative e strategie compatibili con gli obiettivi 
della stabilizzazione e della conservazione”. Mas aqui é necessário 
relembrar que, de acordo com Luhmann (1982. p. 137; 1986, p. 122, 
nota 2), a proposta da teoria de sistemas sociais autopoiéticos não 
suporta uma conservação que chegue a comprometer a identidade social, 
que precisa ser conservada mas se não for também se transformando 
torna-se disfuncional e destrói-se. Daí que tal teoria vai apontar para 
a necessidade de se chegar com a autonomia e evolução dos sistemas 
sociais a um estágio de estabilidade dinâmica. Como assevera Luhmann 
(ib.: 135), mudanças no sistema social “exigem em todos os casos a 
operacionalização com, não contra ‘o sistema’.
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A teoria de sistemas sociais autopoiéticos desenvolve uma 
arquitetônica conceitual a ser aplicada no estudo de sociedades que 
atingem uma condição histórica particular, às quais pertencem, em 
primeiro plano, a característica democrática de suas instituições políticas 
e o predomínio de valores econômicos capitalistas. Isso significa, nas 
palavras do próprio Luhmann, a emergência de um “primado social da 
economia” (gesellschaftlicher Primat der Wirtschaft), e, logo, de uma 
“sociedade econômica” (wirtschaftliche Gesellschaft) no lugar de uma 
“sociedade política”, no sentido de political society ou societas civilis, 
bürgelische Gesellschaft, “o subsistema social da política transfere sua 
posição diretiva para o da economia, o que significa que o primeiro 
reger-se-ia primariamente pela problemática econômica”. É por ter 
chegado a tal constatação que Luhmann conclui seu último tratado 
de sociologia jurídica, “Das Recht der Gesellschaft” (“O Direito da 
Sociedade”), prevendo que a proeminência atual do sistema jurídico e a 
dependência da sociedade, e da maioria de seus subsistemas funcionais, 
do funcionamento do código do Direito, enfraqueça-se com a evolução 
da sociedade mundial, revelando-se uma mera “anomalia europeia”. 

O processo de globalização nos leva, então, a figurar o mundo 
como uma só sociedade, a “sociedade mundial” (weltgesellschaft). 
Considerando essa sociedade como um sistema, teremos, então, nesse 
sistema, como em todo sistema, um “centro” e uma “periferia”. Em 
sendo assim, integram a parte “central” da sociedade mundial onde 
tenha chegado o capitalismo mais avançado, enquanto outras partes 
permanecem “periféricas” até alcançar sua integração na “sociedade 
econômica mundial” (“wirtschaftliche weltgesellschaft”).

Aqui temos de relembrar que a diferença “centro” e “periferia”, 
em termos de sistemas sociais autopoiéticos, não pode mais ser vista 
como correspondente a um critério - de resto, pré-moderno - de divisão 
geopolítica do mundo, pelo qual, por exemplo, no momento, a América 
Latina como um todo, seria “uma parte periférica do Ocidente”, e assim 
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por diante. Como Luhmann esclarece, sociedade moderna (ou, como 
prefiro, pós-moderna, para marcar a contemporaneidade desse evento) é 
uma só e única sociedade mundial, ou seja, um sistema global, pois “como 
uma consequência da diferenciação funcional, unicamente um sistema 
societário pode existir. Sua rede comunicativa se estende sobre o mundo. 
Ela inclui toda a comunicação humana” (i. e., que seja significativa para 
sua autopoiese). “O que não significa, de modo algum,” vale lembrar, 
com Chesneaux, “que desapareça o antagonismo entre povos ricos e 
povos pobres, entre os pólos de prosperidade e os pólos de miséria. Mas 
esse antagonismo cessa de se reduzir à dicotomia geopolítica elementar 
entre um ‘centro’ explorador e uma ‘periferia’ explorada. Não somente o 
‘centro’ está hoje disperso por todo o planeta, não somente a ‘periferia’ 
invadiu os países ricos, mas ambos estão ‘submissos’ com igual rigor - se 
bem que em níveis bem diversos de prosperidade e miséria - ao mesmo 
sistema global, ao mesmo tempo hegemônico e inerte”. 

No sistema global a maioria dos subsistemas, como o científico 
e o econômico, já superam fronteiras territoriais, enquanto dois outros 
delas continuam indissociados, como é o caso de sistemas políticos e 
jurídicos (cf. id., 1993. p. 555). Se bem que, como há uma diferença na 
distribuição econômica do capital em algumas sociedades, existe uma 
diferença na distribuição de democracia política e valores jurídicos do 
centro a toda a sociedade, seja no sul ou no norte do globo. (Cf., para uma 
concepção semelhante, Souza Santos, 1988: 376; 1992: 138). 

Resumindo, para concluir essa primeira parte, vale frisar que 
a teoria dos sistemas sociais autopoiéticos é uma “aquisição evolutiva” 
da sociedade pós-industrial, tendo sido modelada com o intuito de 
descrever sua realidade (virtual). Ela substitui a oposição epistemológica 
“sujeito X objeto” (abordagem objetivo-teorética) pela diferenciação 
funcional “sistema X meio” (abordagem diferencial-teorética), e 
considera como seu objeto não o ser humano, mas o intercâmbio de 
comunicação, consequentemente gerando a arquitetônica conceitual 
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mais adequada para a sociedade informacional da era pós-moderna. 
Isso acontece tão logo a teoria dos sistemas autopoiéticos pretenda 
“aprimorar os instrumentos da auto- observação, i.e., da comunicação 
com a sociedade acerca da sociedade”.

Na sociedade contemporânea torna-se cada vez mais evidente 
a urgência de problemas completamente diferentes daqueles que a 
acometeram no passado, mesmo recente: o problema da ecologia, 
o problema das consequências que derivam das novas tecnologias, 
da pesquisa biológica e genética. E também, o problema das 
consequências ligadas a determinadas políticas de investimento, ou 
do problema da relação entre o uso do dinheiro com fins especulativos 
ou com fins produtivos. Trata-se só de alguns índices dos âmbitos 
problemáticos com os quais a sociedade contemporânea se defronta, a 
cujo respeito o nível de atenção, e, consequentemente, de preocupação, 
merece ser mais alto. O otimismo do progresso inexorável da 
sociedade foi substituído, então, pelo medo do futuro, pela ansiedade 
para planificação e controle, pela resignação às consequências 
perversas do agir que, não podendo ser previstas, tornam-se objeto 
de análise empírica: mais um motivo para considerar o presente com 
descontentamento, e cair na tentação de resolver através da moral 
aquilo que parece impossível resolver mediante a racionalidade.

Elaborou-se, em reação, uma orientação mediante conceitos 
como “complexidade” e “risco”, envolvendo problemas como os 
do controle e tomada de decisões sob condições de alto risco e 
hipercomplexidade. Assim, a sociedade vem descrita pela perspectiva de 
um agir político e, logo, pela perspectiva da planificação, a qual tem a 
sua frente campos de realidade altamente complexos, em que todas as 
ações desencadeiam “consequências perversas” e produzem problemas 
que motivam novas formas de ação. Contudo, essa discussão alcançou 
também incontestavelmente seus limites, não dispondo de potencial 
explicativo do agir real e propõe novamente só a originária formulação 
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dos problemas. O risco pode trazer uma reformulação mais promissora. 
É um assunto novo em relação à discussão dos clássicos, e mantém uma 
saudável distância das teorias da decisão racional ou sobre planificação. 
Ele atualiza a dimensão do tempo, uma dimensão central para a sociedade 
moderna, de todas as perspectivas. Tem também uma referência particular 
aos temas que conquistaram um significado considerável na pública 
opinião e que gradativamente, tornam-se dominantes. O tema do risco 
tem, portanto, condições de fornecer uma contribuição relevante para 
a compreensão das condições sociais nas quais hoje vivemos, e com as 
quais, de qualquer maneira, devemos nos confrontar.

Gerd Winter, em estudo intitulado “o papel do direito na 
formação dos riscos sociais e do meio ambiente”1, conclui que o direito 
promove a implementação do risco, na medida em que cuida da sua 
regulamentação somente a posteriori2, e que contribui, ainda, com a 
reincidência do risco, na medida em que impede sua regulamentação.  

Nesse sentido, mostra-se a necessidade da regulamentação de 
condutas preventivas, no âmbito da proteção ao meio ambiente, de forma 
mais adequada às situações geradas pela sociedade atual, e de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pela nossa Constituição vigente.

Passadas duas décadas da Eco-92, é forçoso que se reconheça 
estarmos já em um outro momento da história da nossa luta pela 
sobrevivência do ambiente em que vivemos – que é a luta pela nossa 
própria sobrevivência, como espécie. Esse novo momento ficou bem 
caracterizado pelo encontro de cúpula realizado em Kyoto, para tratar 
da questão ambiental, cujos resultados foram decepcionantes. Ocorre 
que os Estados, mesmos os mais poderosos e ricos, não se encontram 
em situação econômica de financiar a preservação ambiental, como 
gostaríamos que fosse possível. O Estado social, onde ele chegou a se 

1 WINTER, Gerd. Die Rolle des Rechts bei der Entstehung von Umwelt- und sozialrisiken. In: 
Rechtliches Risikomanagement. Berlim: Dunker & Humblot, 1999. p. 293.
2 Recht reguliert nicht nur Risiken, sondern lässt Risiken auch zu allererst entstehen. Recht trägt 
auch zur Wiedererzeugung von Risiken bei, indem es Risikoregulierung zerstört. Id. ib.
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constituir, não está conseguindo se manter, financiar os gastos com as 
necessidades sociais mais imediatas – e, logo, também não está podendo 
arcar com as despesas que requer uma proteção estatal do meio-ambiente.

Precisamos, então, passar do Estado Social para o Estado 
Democrático de Direito e, depois, como já colocam alguns teóricos, 
para o Estado Ambiental de Direito. Em cada uma dessas novas 
fórmulas políticas, dá-se a superação dialética das anteriores, assim 
como a superação de dicotomias que contrapõem (ou, no mínimo, 
diferenciam) Estado e Sociedade, ou Sociedade e Natureza. Do que 
se trata, então, é de buscar a harmonia e equilíbrio entre interesses 
privados, de particulares, interesses sociais - ou socioambientais –, de 
coletividades, e interesses públicos, de todos os que compõem uma 
comunidade política. É preciso, portanto, buscar uma equação que 
contemple o interesse particular, da iniciativa privada, pondo-o em 
sintonia com interesses maiores, mas que são também interesses de 
pessoas individualmente consideradas, como são os interesses sociais 
e públicos. E isso só se consegue com muito diálogo, como deve ser 
em uma verdadeira democracia, especialmente para tratar de uma 
problemática tão complexa, como é a que envolve o meio-ambiente.

A iniciativa privada precisa ser apoiada para que colabore com 
o Estado na execução de sua política ambiental e de desenvolvimento 
sustentável. Do que se trata, então, é de buscar a confluência do interesse 
de todos na preservação do meio-ambiente, preservando igualmente o 
Estado de Direito e a Democracia.

Os direitos humanos – e os direitos fundamentais, no plano 
do direito posto, positivo – vêm adquirindo uma configuração cada 
vez mais consentânea com os ideais projetados pelas revoluções 
políticas da modernidade, tão bem representados pela tríade “liberdade, 
igualdade e fraternidade”. Atualmente, já se pode perceber com clareza 
a interdependência destes valores fundamentais: sem a redução de 
desigualdades, não há liberdade possível para o conjunto dos seres 
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humanos, e sem fraternidade – ou melhor, “solidariedade”, para sermos 
mais, “realistas”, visto que a fraternidade às vezes não existe sequer entre 
verdadeiros irmãos -, sem o reconhecimento de nossa mútua dependência, 
não só como indivíduos, mas como nações e espécies naturais – também 
dependemos do ambiente natural -, não atinamos para o sentido da 
busca de liberdade e igualdade. Daí que, como defendem Morin & Kern 
(2000. p. 186, passim), temos de nos assumir como partícipes de uma 
“comunidade de destino”, que envolve todo o planeta que habitamos, se 
aspiramos não só à correção ética, mas à própria salvação, individual e 
coletiva, não podendo haver uma sem a outra.

Pode-se dizer que o Direito assenta-se em uma ordem 
constitucional que, em sendo aquela própria de um Estado Democrático, 
impõe deveres de solidariedade aos que compõem uma comunidade 
política, a fim de minorar os efeitos nefastos da desigualdade entre 
eles em relação à sua liberdade e ao respeito à dignidade humana. A 
dignidade humana é ofendida, por exemplo, quando um sujeito é tratado 
como objeto por outro sujeito. A dignidade humana implica em tratar 
desigualmente os desiguais (isonomia comutativa) assim como também 
implica na igualdade de todos perante a lei (isonomia distributiva).

 Considerando a ordem constitucional do tipo antes mencionado 
como formada, substancialmente, por princípios, tem-se que o princípio 
fundamental do Estado de Direito decorre da dignidade humana, assim 
como deste decorre o princípio da legalidade. Tal princípio consubstancia 
uma garantia fundamental, promovendo a certeza nas relações jurídicas 
e, com isso, a paz social.

Também o princípio fundamental do Estado Democrático 
decorre da dignidade humana, sendo de se considerar um princípio de 
legitimidade, do qual derivam princípios que promovem a segurança nas 
relações jurídicas e, com isso, a justiça social. 

 O respeito à dignidade humana requer, por fim, o respeito do 
ser humano enquanto indivíduo, partícipe de diversas coletividades, 
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inclusive aquela maior, enquanto espécie planetária, natural e social. 
A partir dos fundamentos teóricos aqui esboçados, espera-se que se 
possa desenvolver um “Direito da Cidadania Democrática e Global” 
requerido para a efetivação dos direitos fundamentais inerentes ao 
Estado Democrático de Direito, consagrados normativamente, dentre os 
quais avulta aquela dimensão, em que esses direitos se prestam à tutela 
do meio ambiente.

Os princípios de “gestão ambiental”, em que se destacam 
os de prevenção e de precaução, estão a serviço da concretização do 
desenvolvimento sustentável. O princípio da prevenção configura-se 
no princípio norteador necessário na relação entre o homem e o meio 
ambiente. E é, também, o princípio que determina, de forma indireta, 
a necessidade de uma responsabilização pelo meio ambiente tendo 
em vista prever danos futuros, ou seja, uma crescente diminuição dos 
perigos, assim como, o quanto possível, também dos riscos ambientais, 
nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Sobre a 
diferença entre perigo e risco ambientais, assevera Paulo Affonso Leme 
Machado, citando Gerd Winter3, que “se os perigos são geralmente 
proibidos, o mesmo não acontece com os riscos. Os riscos não podem 
ser excluídos, porque sempre permanece a probabilidade de um dano 
menor. Os riscos podem ser minimizados”. O princípio da precaução 
aplica-se a casos em que é necessário haver um nível de certeza técnica e 
científica, justificando que não se possa retardar a adoção de determinada 
medida, tendo em vista a prevenção de danos graves e irreversíveis ao 
meio ambiente. Trata-se, conceitualmente, de um princípio diverso 
daquele preventivo, enquanto se refere em particular à questão do risco 
ambiental e constitui-se como resultado de uma profunda reconsideração 
da relação entre ciência e direito. A experiência de aplicação do princípio 
da prevenção, como também o do contaminador pagador, demonstrou 

3 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 8. ed., São Paulo: Malheiros, 
2000. p. 47.
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que, em matéria ambiental, é difícil estabelecer com rapidez e presteza 
o nexo causal entre atividade humana e dano provocado ao meio 
ambiente. Nesse sentido, também em relação à evolução epistemológica 
da ciência contemporânea, o princípio da precaução reconhece que em 
matéria de atividade que acarrete um impacto ao meio ambiente, nem 
sempre a ciência está em condições de fornecer resposta precisa e clara 
e, sobretudo, fornecer previsão em tempo breve com resultados seguros. 
O conteúdo do princípio da precaução foi enunciado com aplausos na 
Declaração do Rio. Na referida declaração, o “princípio 15” prevê, em 
linhas gerais que, quando houver ameaça de um dano sério e irreversível, 
a plena certeza científica não deve ser utilizada como motivo para 
dificultar a possível adoção da medida com o objetivo de se prevenir a 
degradação do meio ambiente. De acordo com essa asserção, tornou-
se claro o perfil do princípio, ao menos como vem sendo entendido no 
âmbito internacional: se houver a presença de um risco grave (ameaça 
de um dano sério e irreversível), a incerteza científica, quanto à 
determinação do risco, justificará uma intervenção de precaução, desde 
que se mostre necessária, adequada e, estritamente, proporcional. O 
primeiro elemento é de grande valor, enquanto comporta um significado 
relevante na esfera da política e no que tange à discricionariedade 
administrativa e de decisões fundamentais, resguardando de riscos 
ambientais: as decisões que envolvam o mérito da aceitação do risco 
não dependerão exclusivamente de uma instância técnica, mas de uma 
aceitação da coletividade, que através dos seus representantes, os 
administradores, deverão decidir se assumem o risco em exame, e isso 
com todas as congruências em termos de responsabilidade política e 
jurídica que derivem da causa. É importante notar que tal princípio não 
comporta uma conotação aprioristicamente antitecnológica. Trata-se 
de um princípio que deve ser aplicado com cautela, já que pode gerar 
reflexos negativos afetando a atividade produtiva e, consequentemente, 
gerar uma carga exageradamente prejudicial em termos econômicos. 
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Aqui, mais uma vez, demonstra-se a imprescindibilidade de se empregar 
do princípio da proporcionalidade.

O caráter crescentemente difuso dos bens juridicamente 
protegidos, tais como são aqueles de natureza ambiental, pôs em questão 
a clássica concepção determinante do direito, baseada na ideia de que 
em um litígio jurídico somente uma das partes estaria com a razão.  Esse 
sistema indutivo e objetivista de verificação do direito como algo que 
pode ser calculado com precisão a partir do estabelecido em normas com 
a estrutura de regras contendo fórmulas para solução dos problemas não 
cabe mais, ante a complexidade das relações jurídicas na atual “sociedade 
do risco”. Afirmações acerca do que se chama de certo ou errado, justo 
ou injusto, depende do sistema cultural, dos aspectos econômicos e das 
relações de poder. Em ocorrendo, no entanto, a referida difusão dos bens 
jurídicos deve haver, por outro lado, uma proteção mais consentânea 
desses mesmos bens. Hoje, portanto, torna-se necessário que se faça um 
sopesamento da situação, dos bens a serem protegidos, o que nos remete, 
invariavelmente, em situações-limite, ao princípio da proporcionalidade4, 
devidamente compreendido.

Apesar da ampla constitucionalização de princípios inerentes 
ao Estado Democrático, ocorrida entre nós na Constituição Federal de 
1988, ao princípio em tela não foi feita referência explícita. Infelizmente, 
nesse passo, não trilhamos o caminho seguido por constituintes de outros 
países, que cumpriram sua função já na fase atual do constitucionalismo, 
a qual se pode considerar iniciada no segundo pós-guerra. Isso porque 
não há previsão expressa, em nossa Constituição, do princípio em tela, à 
diferença, por exemplo, da Constituição Portuguesa, de 1974, que em seu 
art. 18º, dispondo sobre a “força jurídica” dos preceitos constitucionais 
consagradores de direitos fundamentais - de modo equiparável ao que é 
feito, em nossa Constituição, nos dois parágrafos do art. 5º -, estabelece, 

4 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2002. pp. 75-80.
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no inc. II, expressis verbis: “A lei só pode restringir os direitos, liberdades 
e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo 
as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos”.

Essa norma, notadamente em sua segunda parte, enuncia a 
essência e destinação do princípio da proporcionalidade: preservar os 
direitos fundamentais. O princípio, assim, coincide com a essência e 
destinação mesma de uma Constituição que, tal como hoje se concebe, 
pretenda desempenhar o papel que lhe está reservado na ordem jurídica 
de um Estado de Direito Democrático.

Daí termos já referido a esse princípio como “princípio dos 
princípios”, verdadeiro principium ordenador do direito5, e mesmo 
a norma fundamental buscada por Kelsen por toda sua longa vida de 
trabalho, ao permitir o controle de validade das normas jurídicas no 
momento de sua aplicação, nele subsumindo situações concretas para 
dar um resultado que pode até ser ultra legem, para além das normas, 
sem invalidá-las abstratamente, e assim obter o respeito (e efetivação) do 
princípio maior da dignidade humana6.  A circunstância de ele não estar 
previsto expressamente na Constituição de nosso País não impede que o 
reconheçamos em vigor também aqui, invocando o disposto no § 2º do 
art. 5º: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados etc.”7. 

Já por isso fica estabelecido o necessário vínculo com a 
dignidade humana, que é próprio de todo direito (e garantia) fundamental, 
posto que têm seu núcleo essencial gizado por este “valor axial” de um 

5 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. Op. cit., p. 185 e ss.
6 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 5. ed. 
São Paulo: RCS, 2007. p. 87, nota, e, mais extensamente, Id., Ensaios de Teoria Constitucional. 
Fortaleza: Imprensa Universitária, 1989. p. 80 e ss.
7 MORAES, Germana De Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: 
Dialética, 1999. p. 130, entende que se deve reconhecer a adoção implícita do princípio da 
proporcionalidade pelo nosso Direito Administrativo ainda sob a égide da Constituição de 
1967/69. No mesmo sentido: MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade. São 
Paulo: Saraiva, 1990.
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verdadeiro Estado (de Direito) Democrático8.  Em suma, o princípio da 
proporcionalidade se presta a determinar o meio mais adequado, exigível 
e respeitoso à dignidade humana, para que se atinja certa finalidade, 
considerada merecedora de ser atingida.

Nossa proposta, então, para concluir, é de que se considere o 
princípio da proporcionalidade – da mesma forma que, por exemplo, 
princípios como o da isonomia e da razoabilidade -, necessário ao 
aperfeiçoamento daquele “sistema de proteção organizado pelos 
autores de nossa lei fundamental em segurança da pessoa humana, 
da vida humana, da liberdade humana”, como já referia Rui Barbosa 
às garantias constitucionais em sentido estrito (“Comentários à 
Constituição brasileira”, Vol. 6, p. 278) - as quais, para nós, não são 
essencialmente diversas dos direitos fundamentais propriamente 
ditos, que sem esse sistema de tutela, essa dimensão processual, não 
se aperfeiçoam enquanto direitos. 

Em assim sendo, o princípio da proporcionalidade se 
consubstanciaria em uma garantia fundamental, ou seja, direito 
fundamental com uma dimensão processual, de tutela de outros direitos – 
e garantias – fundamentais, passível de se derivar da “cláusula do devido 
processo”, visando a consecução da finalidade maior de um Estado 
Democrático de Direito, que é o respeito à dignidade humana.

8 NUNES, Luis Antonio Rizzatto. Princípio Constitucional da Dignidade Humana. São Paulo: 
Saraiva, 2002.
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Introdução

O enfrentamento das questões socioambientais e o desvendamento 
do potencial de riscos decorrentes das atividades produtivas deveriam 
pautar, de forma definitiva, as decisões de políticas públicas no atual 
contexto de desenvolvimento econômico brasileiro, uma vez que o 
compromisso assumido pela Constituição Federal de 1988 é o de 
conciliar desenvolvimento com equilíbrio de meio ambiente, portanto de 
implementar, por meio de mecanismos de gestão democrática, o projeto 
do desenvolvimento sustentável. Todo e qualquer processo de decisão 
político-econômica que envolva os problemas ambientais deveriam estar 
vinculados à promoção de uma gestão participativa e descentralizada, 
uma vez que nossa Constituição Federal considera o equilíbrio do meio 
ambiente como bem de uso comum do povo e fortalece sobremaneira o 
arcabouço de mecanismos de gestão da sustentabilidade ambiental.

Neste contexto, insere-se na presente abordagem uma 
preocupação específica com relação ao direito de informação sobre riscos 
ambientais, enquanto um instrumento jurídico essencial para propiciar 
a participação cidadã, principalmente diante das pressões políticas e 
econômicas que hodiernamente se fazem sentir em várias regiões do 
País, impondo um modelo de desenvolvimento de degeneração e risco a 
processos ecológicos essenciais para a manutenção do equilíbrio do meio 
ambiente e da sustentabilidade em sua dimensão socioambiental.

A real disponibilidade de informações sobre a dimensão dos 
riscos ambientais decorrentes das atividades econômicas que envolvem 
a exploração, manejo, uso e apropriação dos recursos naturais, que são 
considerados pela Constituição Federal de 1988 na qualidade de um bem 
ambiental, portanto, bem jurídico de titularidade coletiva, é contributo 
essencial para propiciar a participação cidadã nos processos de políticas 
publicas que envolvem projetos com potencial de degradação ambiental. 

O direito a informação sobre os processos de uso e exploração 
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de recursos ambientais é um mecanismo primordial para garantir a gestão 
democrática do equilíbrio do meio ambiente e da construção de uma 
consciência pública de riscos ambientais na sociedade, principalmente 
tendo em vista o atual projeto desenvolvimentista governamental, que 
optou pela potencialização de obras de grande impacto e risco ambiental 
em todo território brasileiro, sob os auspícios da máquina do Estado, 
adotando uma noção prevalente no meio econômico, do uso do meio 
ambiente apenas enquanto provedor de recursos, colocando-o no 
centro da pressão de um novo ciclo de aceleração de desenvolvimento, 
incrementando a possibilidade de vulnerabilidades e incertezas quanto 
ao cenário futuro de manutenção do equilíbrio ecológico.

1. Compromisso constitucional com a sustentabilidade 
ambiental

A proposta constitucional brasileira, de elevar à qualidade 
de direito fundamental o direito ao meio ambiente, sugere um novo 
paradigma, o da sustentabilidade socioambiental, na medida em que 
adota um modelo de produção que, embora baseado na livre iniciativa 
e, portanto, na apropriação privada de bens, também se assenta sobre 
a valorização do trabalho humano e tem como um dos seus princípios 
a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
(art. 170, inc. VI). E, ao estabelecer a convivência da ordem econômica 
com a defesa e preservação do meio ambiente, por consequência, propôs 
uma juridicidade constitucional ambiental centrada na proposta de um 
“desenvolvimento sustentável”, o único capaz de assegurar a todos 
existência digna conforme os ditames da justiça social.

Nas palavras de Canotilho, a sustentabilidade ecológico-
ambiental é a tarefa básica do novo século, destacando a ecologização 
da ordem jurídica na Constituição ambiental como a imposição de uma 
“reserva constitucional do bem ambiente”. Ou seja, uma ordem de não 
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retrocesso da jusfundamentalização do ambiente imposta aos vários 
intérpretes da Constituição, legislador, tribunais e administração em 
decorrência do “princípio da proibição de retrocesso”, uma vez que as 
políticas ambientais do Estado estão obrigadas a melhorar o nível de 
proteção já assegurado9.  

O compromisso assumido pela atual Carta Constitucional com 
relação à questão ambiental implica numa nova abordagem da juridicidade 
ambiental, um novo desenho de nosso Estado Democrático de Direitos, 
que exige profundas reformulações sociais, institucionais, econômicas 
e políticas de altíssima complexidade e dificuldade. Lembrando que o 
advento da Constituição de 1988, enquanto nossa verdadeira Constituição 
democrática se refere a uma expectativa não da sociedade que somos, 
mas da sociedade que pretendemos e queremos ser, e pela qual temos 
muito ainda que lutar10. 

Nesse sentido, toda a ordem jurídica ambiental anterior à nova 
ordem imposta pela CF/88, bem como, toda a legislação posterior, estão 
submetidas a determinantes, como “os princípios do desenvolvimento 
sustentável, do aproveitamento racional de recursos, da salvaguarda 
de capacidade de renovação ecológica e do princípio da solidariedade 
entre gerações” que impedem o retrocesso das políticas ambientais do 
Estado e, segundo Canotilho identifica um “Estado de direito ambiental 
e ecológico”, que impõe deveres de juridicidade ambiental à atuação dos 
poderes públicos11. 

É como se, ao adotar a proteção ambiental na magnitude 
determinada pelo texto de 1988, o Estado de Direito Social promovesse 
um novo salto na sua evolução e, se transmudasse em Estado de 

9  CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato, Orgs. Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. pp. 3-5.
10 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de 
Janeiro: Campus/Elsevier, 2010. p. 162.
11 CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Orgs. Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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Direito Ambiental, pelo menos na proposta abstrata e teórica do texto 
constitucional, mas para tanto, inúmeras mudanças concretas precisam 
ser almejadas e conquistadas, quer no campo social, econômico e 
político, para que tal proposta não soe como uma utopia, mas como 
uma meta a ser alcançada.

De toda forma, a Constituição impõe o dever de proteção do 
meio ambiente a “todos”, e divide a responsabilidade de seu exercício 
entre o Estado e a sociedade, criando um elo de solidariedade, que implica 
inclusive um compromisso para com as futuras gerações. 

 A consecução de tal objetivo exige pleno exercício da cidadania 
participativa e dos mecanismos da democracia, e é nesse sentido, que o 
texto constitucional impôs inúmeros instrumentos de efetivação da ordem 
constitucional ambiental, ampliando a participação popular, por meios 
administrativos e judiciais, exigindo educação ambiental, amplitude e 
transparência de informações e de acesso à justiça, bem como inúmeros 
deveres de gestão ambiental aos poderes públicos, pois a solidariedade é 
pressuposto para a conquista da sustentabilidade ambiental12. 

O novo paradigma constitucional ambiental desconfia das 
possibilidades científico-tecnológicas infinitas, pois tais possibilidades 
devem ser limitadas pela necessidade de preservação do equilíbrio do 
meio ambiente, que não continuará a suportar, por muito mais tempo, 
a pressão exacerbada provocada pela degradação ilimitada. A proposta 
constitucional propugna uma consciência coletiva quanto a realidade 
de limite dos recursos naturais e do grande risco da sua exploração 
irracional, e alberga o compromisso da proteção do equilíbrio do meio 
ambiente por meio de um novo modelo de ordem jurídica ambiental, 
com novos comandos, novos princípios e valores, novos instrumentos, 
pois a dogmática tradicional não apreende a complexidade da questão 
ambiental e seu necessário diálogo social e econômico13. 

12 PADILHA, Norma Sueli. Op. Cit., pp. 159-160. 
13 Idem ibidem p. 164-165. 
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O imperativo da mudança de paradigma ambiental, com suas 
implicações na seara do jurídico, do político e do econômico, passa 
inexoravelmente pela mudança do paradigma ético ambiental. Se ao adotar 
um novo compromisso constitucional referente à questão ambiental, 
a Constituição propõe novos modelos de juridicidade ambiental, sua 
efetividade depende de uma nova postura ética com reflexo em todos os 
setores sociais, institucionais, políticos e econômicos.

Segundo o compromisso constitucional de sustentabilidade 
socioambiental há um dever solidário que une o Estado e a sociedade 
civil na sua implementação. A Carta de 1988 elaborou um paradigma de 
constitucionalidade ambiental que pouco alcance terá na realidade efetiva, 
se não alicerçada em uma conscientização generalizada da sociedade 
como um todo, por todos os seus atores, públicos e privados, com relação 
à necessária mudança de postura, de tratamento e relacionamento para 
com o meio ambiente e seus componentes ecológicos essenciais.

O compromisso constitucional de defender e preservar o 
direito ao equilíbrio do meio ambiente impõe aos vários interpretes da 
Constituição, desde o cidadão, os órgãos estatais, as organizações não 
governamentais, a opinião pública, o papel de dar-lhe efetividade, de 
extrair da Constituição a concretização de tal comando.

Entretanto, há de se reconhecer que a prática social, pública e privada 
no Brasil, é de devastação ambiental e não de preservação ambiental, nesse 
sentido, árduo é o caminho de conquista da concretização do novo paradigma 
constitucional ambiental, e da compreensão dos diversos atores sociais, dentre 
eles, a população, as empresas, os órgãos estatais, da necessidade de adotarem 
o comportamento da sustentabilidade ambiental em suas atividades cotidianas.

A efetividade da proposta constitucional para o meio ambiente 
depende, portanto, de uma sólida consciência social com relação ao direito 
ao meio ambiente saudável, reconhecendo o elevado valor do patrimônio 
natural e a necessidade de sua preservação para a sadia qualidade de vida 
para às presentes e as futuras gerações14. 

14 PADILHA, Norma Sueli. Op. Cit., pp. 170-171.
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2. A participação cidadã na sustentabilidade ambiental: 
construindo uma cidadania ambiental ou ecocidadania

Relacionar o tema da cidadania com o equilíbrio do meio 
ambiente é dimensionar o exercício dos direitos humanos sobre a esfera 
da base material de existência da vida, é referir-se a qualidade de vida 
considerando o cenário de escassez de recursos naturais e o processo de 
degradação e exploração predatória do meio ambiente, que exige uma 
maior capacidade de organização política da sociedade em prol de um 
sistema de direitos que, hodiernamente, ao incluir e considerar o meio 
ambiente como sujeito de proteção, amplia sobremaneira a arena de luta, 
abrangendo os riscos e impactos ambientais e a necessidade de imposição 
de responsabilidades socioambientais ao regime de produção econômica.

Cidadania ambiental ou “ecocidadania” importa em mensurar 
a cidadania com sustentabilidade ambiental, e um dos mais importantes 
aspectos desta relação é a desigualdade ao acesso e uso da base material da 
qualidade de vida – os recursos naturais -, que são apropriados por aqueles 
que detém poder econômico, em detrimento da maioria da população.

O caminho para consolidação de uma “ecocidadania” é ainda 
longo e árduo, pois depende de uma crescente conscientização da 
população quanto à estreita relação entre sua qualidade de vida e o 
equilíbrio do meio ambiente, bem como, da crença de que o exercício de 
ações articuladas nos espaços democráticos possa garantir ingerências 
nas decisões político-econômicas que envolvam o meio ambiente e 
possam contribuir para a conquista de uma sociedade sustentável.

A consideração de um espaço de cidadania ambiental é 
absolutamente recente, como recente é a conquista da importância da 
própria questão ambiental no cenário mundial, que se inicia praticamente 
a partir da segunda metade do século XX, com a Conferência de 
Estocolmo em 1972. O tema da questão ambiental sai da seara restrita 
dos ambientalistas e ganhas foro nos grandes debates mundiais 
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principalmente a partir do Rio/92, aderindo desde então a cartas 
constitucionais democráticas como um direito essencial a sadia qualidade 
de vida, destacando-se no rol dos direitos humanos fundamentais.

A questão ambiental insere-se hodiernamente entre os temas 
prioritários de todos os debates globais, uma vez que a crise ambiental 
planetária atinge dimensões sem precedentes, tornando-se uma questão 
fundamental a ser enfrentada por toda a humanidade. O conhecimento 
científico produzido na atual sociedade tecnológica não deixa duvidas 
quanto às ameaças produzidas pelo desenvolvimento humano sobre o 
equilíbrio essencial da biosfera, que prenunciam desastres iminentes 
ainda mais aterradores dos que os já assistidos durante o processo de 
industrialização e degradação ambiental de todo o século XX. 

A realidade contemporânea de estágio de degradação ambiental 
exige redobrada articulação social frente à dimensão dos problemas 
ambientais e toda sua complexidade. A magnitude dos problemas 
ecológicos exige a revisão de paradigmas de desenvolvimento. Nesse 
contexto, a noção de cidadania ambiental perpassa a necessidade de 
discussão do modelo de sociedade que pretendemos para o século XXI e 
de revisão dos parâmetros sobre os quais esta assentada o uso e exploração 
dos recursos não renováveis que asseguram as bases materiais de vida.

Entretanto o enforque da cidadania ambiental é bem mais 
complexo que o contexto de atuação da cidadania tradicional, onde 
basicamente a noção de cidadania envolve o relacionamento do cidadão 
com o Estado e com a sociedade como um todo. No contexto da cidadania 
ambiental agrega-se o meio ambiente e, portanto, toda sua amplitude e 
complexidade. A própria definição de meio ambiente não é unívoca e 
sua dimensão tampouco é mensurável. Enquanto um direito de terceira 
dimensão configura-se como um direito difuso, portanto, de titularidade 
indefinida e de objeto indivisível. Portanto, no contexto de uma cidadania 
ambiental amplia-se a magnitude de dificuldades de uma articulação 
coletiva em prol de direitos, pois implica na concretização de direitos de 
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natureza metaindividual, onde a satisfação de um interessado relaciona-
se direta e necessariamente com a satisfação de todos. 

A noção de cidadania ambiental provoca a ruptura de paradigmas 
tradicionais de atuação cidadã, pois a perspectiva do ambiental ismo sugere 
uma amplitude de responsabilidades sociais e um redimensionamento da 
relação historicamente construída entre homem e meio ambiente.

No que se refere ao contexto especificamente brasileiro, 
construir uma cidadania ambiental perpassa pela necessidade de 
revisão da cultura tradicional da degradação ambiental prevalecente 
no contexto sociocultural e econômico nacional desde a colonização 
imperial. E, o fato de o território brasileiro ser reconhecido 
mundialmente como um dos poucos países megadiversos, portanto, 
de excelência de níveis de recursos naturais, reunindo cerca de 23% 
da biodiversidade mundial, potencializa a necessidade de construção e 
implementação de uma cidadania ambiental, pois o uso e apropriação 
destes recursos estão sujeitos à cobiça nacional e internacional, 
requerendo uma intervenção de limites éticos de sustentabilidade em 
prol do equilíbrio do meio ambiente.

Por sua vez, se o meio ambiente natural está no centro da 
exploração predatória e desordenada, ocasionando degradação 
ambiental generalizada, como o desmatamento, a destruição de 
habitats naturais, o perigo de extinção de espécimes da fauna e flora, 
processos de desertificação, poluição de recursos hídricos e do ar, 
degradação de biomas, infelizmente, em situação melhor não se 
encontra o meio ambiente artificial, principalmente no que se refere 
aos espaços urbanos. As cidades brasileiras são palco de graves 
problemas ambientais, causadores de exclusão social e dano à saúde 
coletiva das populações menos favorecidas. A depredação ambiental 
esta presente no caos urbano de inúmeras cidades brasileiras diante 
da ineficiência de políticas publicas destinadas, por exemplo, a 
ocupação irregular de áreas de risco, a destinação de resíduos sólidos, 
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a poluição de recursos hídricos, a poluição industrial, ao tratamento 
do esgoto doméstico e saneamento básico, enfim inúmeras situações 
que afetam a qualidade de vida nas cidades e que estão diretamente 
correlacionadas com o desequilíbrio ambiental.

3. A gestão democrática nas decisões de políticas públicas 
ambientais

O direito ao equilíbrio do meio ambiente pela Constituição 
Federal de 1988 impõe o dever de sua implementação de forma 
compartilhada entre o Estado e a toda a coletividade. E, muito embora 
haja a priorização da responsabilidade do Estado, a sociedade civil é 
parte integrante deste feixe de responsabilidades interligadas.

A responsabilidade compartilhada exige constante interação entre 
o Estado e a sociedade por meio de mecanismos de gestão democrática das 
questões ambientais. Do Estado se exige intervenção efetiva e eficiente 
por meio de políticas públicas ambientais. E dos cidadãos, consciência e 
articulação política, para que possam ocupar os espaços democráticos de 
debate e ingerência nas decisões afetas ao meio ambiente.

Nesse sentido, após a constitucionalização da proteção do 
equilíbrio do meio ambiente na CF/88, a construção da juridicidade 
ambiental brasileira se alicerçou sobre textos normativos que instituem 
políticas públicas e instrumentalizam a gestão democrática do meio 
ambiente, por meio de instrumentos de política ambiental, como 
ordenamento de território, zoneamentos, avaliações de impacto ambiental, 
manejos ecológicos, licenciamentos ambientais.

 O fortalecimento normativo ambiental brasileiro estimula 
e propicia a criação de uma gestão ambiental sustentável no território 
nacional, entretanto, necessita de aplicação concreta, de cumprimento 
efetivo, de eficácia social, pois a gestão ambiental sustentável não 
depende apenas da normatividade ambiental, mas da aplicação concreta 
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de políticas públicas ambientais, de forma integrada, articulada e 
construída nas instâncias democráticas15. 

 A conquista da sustentabilidade, que possui não só a dimensão 
ambiental, mas a econômica, a social, a político-institucional, redefine 
o papel do Estado e da sociedade, exigindo a implementação de uma 
governança ética para a sua promoção16.

 E, uma governança ética está correlacionada ao acesso aos 
instrumentos de gestão democrática, que por sua vez, possibilitarão 
à implementação de uma justiça ambiental, entendida está no sentido 
de que não se pode considerar democrática a distribuição e destinação 
desproporcional dos riscos ambientais, atingindo principalmente a 
parcela populacional mais desprovida de recursos da sociedade, enquanto 
se verifica a concentração dos benefícios do desenvolvimento fundado 
na exploração de recursos naturais, concentrado nas mãos de poucos17.

Nesse sentido, é preciso implementar-se os mecanismos de 
participação social na tomada de decisões e no acesso às informações 
ambientais, propiciando a conscientização ambiental dos riscos, pois a 
sociedade civil não pode estar ausente do processo de elaboração das 
políticas públicas de regulamentação da apropriação e exploração dos 
recursos naturais, que são patrimônio de toda a sociedade brasileira.

Apesar de todo o arcabouço da rede normativa ambiental 
brasileira, farta e abundante, sem um engajamento da sociedade 
nos problemas ambientais, e na implementação do compromisso 
constitucional de sustentabilidade socioambiental, corremos o risco de 
assistir a volta da ação de um Estado meramente desenvolvimentista, 
que fomenta a construção de grandes obras e projetos de crescimento 
econômico sem respeito à dimensão socioambiental, numa ideologia 
15 PADILHA, Norma Sueli. Op. Cit., pp. 115-116. 
16 A governança ética para a promoção da sustentabilidade é parte dos objetivos da Agenda 21 
brasileira (Objetivo 17).
17  Nesse sentido ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZERRA, Gustavo das 
Neves. O que é Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.
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de entusiasmo com novas tecnologias e oportunidades de riquezas, sem 
aventar a dimensão do risco, fomentando projetos de altíssimo potencial 
de significativa degradação do meio ambiente, sem possibilitar escolhas 
por alternativas menos gravosas. 

Destaque-se que a construção de uma cidadania voltada para a 
compreensão e assimilação da vertente do meio ambiente no contexto 
social passa sem dúvida alguma pela educação, e nesse sentido, releva 
de importância a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA 
(Lei. 9.795/99), que define educação ambiental como “os processos por 
meio dos quais o individuo e as coletividades 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”18.

O processo da educação ambiental não se limita ao âmbito 
formal, ou seja, devendo estar presente de forma articulada em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo nacional. Mas também 
no âmbito informal, por ações e práticas voltadas a sensibilização 
e conscientização da sociedade como um todo sobre as questões 
ambientais, promovendo o estímulo à participação dos atores sociais 
nas mais diversas atividades ambientais e nos processos políticos 
decisórios sobre as questões do meio ambiente.

Neste contexto sobreleva de importância, além das Redes de 
Ensino em Educação Ambiental, os fóruns participativos, tais como, 
os Comitês de Bacia Hidrográfica, o Grupo Setorial de Gerenciamento 
Costeiro, as Agendas 21 municipais e regionais, os Coletivos Educadores, 
os Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de Desenvolvimento, os 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento, o Plano Diretor, o Orçamento 

18 A Conferência Intergovernamental de Tbilisi, em 1977, conceituou Educação Ambiental 
como “um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando o 
desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender 
e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A EA 
também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e ética, que conduzem para a 
melhoria da qualidade de vida”. 
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Participativo, instrumentos que promovem a participação cidadã e a 
sensibilização da sociedade para os problemas ambientais, promovendo 
o treinamento para estratégias de intervenção na gestão ambiental do 
meio ambiente, auxiliando na superação de conflitos socioambientais. 
Uma nova consciência cidadã pode ser propiciada pela democratização 
dos processos de decisões e informações sobre as questões ambientais.

4. Informação sobre riscos ambientais e participação 
cidadã 

Uma sociedade de desenvolvimento socioeconômico 
equilibrado só se conquista por meio da gestão democrática das decisões 
que envolvem o processo de construção de um desenvolvimento que se 
quer sustentável. A gestão democrática do meio ambiente compreende 
o espaço de negociação social no processo de tomada de decisão acerca 
dos recursos ambientais.

Entretanto, tendo em vista a complexidade dos conflitos sociais 
que permeiam toda a problemática ambiental brasileira é de se admitir 
que seja meramente incipiente a construção de uma consciência coletiva 
de cidadania ambiental. Nesse sentido, sobrelevam de importância 
os instrumentos jurídicos propiciadores da edificação dos alicerces 
deste espaço de interlocução social nas decisões de políticas públicas 
ambientais.

É neste intuito, que a previsão de instrumentos jurídicos para 
uma gestão democrática do meio ambiente se alicerça nos princípios da 
participação e informação. E o princípio da participação está diretamente 
correlacionado com o princípio da informação, como corolários da gestão 
democrática nos assuntos relativos ao meio ambiente, pois é por meio do 
conhecimento e da análise cuidadosa de dados que se propiciará o efetivo 
exercício da democracia participativa nas decisões e medidas adequadas 
à preservação ambiental.
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Portanto, é de suma importância dar-se publicidade e 
transparência nas atividades econômicas que envolvem o meio ambiente, 
quer no âmbito público ou privado, para se garantir à sociedade as 
informações necessárias à sua efetiva participação nas decisões que 
afetam esse bem jurídico de natureza comum, que a Constituição Federal 
de 1988 elevou a categoria de bem ambiental, de uso comum do povo e 
essencial a sadia qualidade de vida.

A Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e 
desenvolvimento – RIO/92 estabeleceu, dentre seus princípios o direito 
a informação e a participação: Princípio 10, O melhor modo de tratar 
as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos 
interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá 
ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as 
autoridades públicas, incluí a informação sobre os materiais e as atividades 
que oferecem perigo a suas comunidades, assim como a oportunidade 
de participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados deverão 
facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando 
a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso 
efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o 
ressarcimento de danos e recursos pertinentes.

Neste contexto, o direito de informação é garantido a todos 
pela Constituição Federal brasileira que dispõe no art. 5º., inc. XXXIII, 
dentre os direitos fundamentais, “o direito de 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”, como 
corolário do Princípio da Publicidade que deve reger todos os atos e 
atividades da Administração Pública (art. 37, caput).

A Agenda 21 Brasileira – ações prioritárias ressalta que 
um Sistema de Informação é peça essencial para implementar-se a 
modernização do Estado e o novo modelo para o desenvolvimento 
sustentável , propondo como um dos seus objetivos de gestão 
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ambiental instituir um Sistema de Informação com a definição de 
indicadores de desenvolvimento sustentável para o gerenciamento 
das políticas públicas (Objetivo 18).

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu, 
dentre os seus instrumentos (art. 9º.), alguns diretamente relacionados 
ao Princípio da Informação, visando à participação da sociedade nas 
políticas públicas sobre meio ambiente. Neste sentido, determina como 
instrumento da Política Nacional do meio ambiente: a criação do Sistema 
Nacional de Informações sobre o meio ambiente – SINIMA (inc. VII); 
a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, 
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes (inc. 
XI); e a criação do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais (inc. XII).

Em complemento às determinações da Lei de Política Nacional 
do Meio Ambiente, a Lei 10.650/2003 dispõe sobre o acesso público 
aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 
determinando que todos os órgãos dele integrantes ficam obrigados a 
permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos 
administrativos que tratem de matéria ambiental e forneçam todas as 
informações ambientais que estejam sob sua guarda (art. 2º.).

Os órgãos do SISNAMA devem disponibilizar os dados e 
informações ambientais pela internet referentes à gestão florestal e 
às operações de concessão e transferência de créditos de reposição 
florestal (Decreto n. 5.975,/06), uma vez que os dados ambientais estão 
sujeitos a ampla publicidade.

Tais órgãos estão obrigados também a elaborar e divulgar relatórios 
anuais relativos à qualidade do ar e da água, bem como a publicar no Diário 
Oficial e disponibilizar no respectivo órgão, em local de fácil acesso ao 
público, listagens e relações contendo os dados referentes a licenciamento, 
licenças para supressão de vegetação, autos de infração, lavratura de termos 
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de compromisso de ajustamento de conduta, apresentação de estudos de 
impacto ambiental (art. 3º. e 8º. da Lei 10.650/03).

As entidades privadas também estão sujeitas ao Princípio da 
Informação no que se refere à matéria ambiental. Nesse sentido, as 
autoridades públicas poderão exigir a prestação periódica de qualquer tipo 
de informação sobre os impactos ambientais potenciais e efetivos de suas 
atividades, independentemente da existência ou necessidade de instauração 
de qualquer processo administrativo (art. 3º. Da Lei 10.650/03).

As informações produzidas no âmbito do SISNAMA estão 
disponíveis a todos, bastando requerimento neste sentido, sem que haja 
necessidade de comprovar interesse específico, uma vez que informações 
sobre o estado dos elementos do meio ambiente dizem respeito ao próprio 
interesse geral pela qualidade de vida, portanto é inegável o direito de 
todos de obter tais informações. 

Propiciar o direito de informação é uma das finalidades do 
RIMA, o Relatório de Impacto, parte integrante do EPIA- Estudo Prévio 
de Impacto Ambiental, na medida em que deve ser apresentado, de forma 
objetiva e adequada, à sua compreensão, com informações traduzidas 
em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos 
e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam 
entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas 
as consequências ambientais de sua implementação. O RIMA deve 
permanecer à disposição dos interessados, inclusive durante o período 
de análise técnica. O acesso ao público deverá respeitar apenas sigilo 
industrial demonstrado pelo implementador interessado19. 

 Por outro lado, releva de importância para a construção de uma 
cidadania ambiental que se propicie a efetiva participação cidadã nos 
espaços de decisões que envolvem os conflitos ambientais.   
A participação do cidadão, seja de forma individual, seja por meio de 
associações, nas questões que envolvem o meio ambiente é de suma 
19 PADILHA, Norma Sueli. Op. Cit., pp. 263-264.
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importância para a gestão democrática deste que é um “bem de uso 
comum do povo”. Destaque-se, neste sentido, o importante papel das 
ONGs, principalmente a partir da RIO/92, onde tiveram uma participação 
efetiva nos debates e definições de metas da Agenda 21. 

O direito ao equilíbrio do meio ambiente é um direito típico de 
terceira dimensão, portanto, um direito metaindividual, que no contexto 
dos direitos humanos insere-se no espaço da solidariedade, portanto, a 
possibilidade de sua concretização, na qualidade de um direito difuso, 
exige uma nova forma de cooperação e integração dos responsáveis por 
sua implementação. Neste sentido, a participação da sociedade civil 
organizada deve ser vista como um complemento à necessária atuação 
dos órgãos públicos com relação ao meio ambiente. 

A democracia participativa implica a participação da sociedade 
civil e sua organização independente por meio de organizações não 
governamentais. Mas a participação deve ser efetiva, e, para tanto, é 
essencial que a sociedade seja devidamente informada sobre os relevantes 
assuntos que envolvem cada decisão de políticas públicas com relação ao 
meio ambiente, para que possa efetivamente delas participar.

Um mecanismo importante de participação da sociedade nas 
decisões de gestão do meio ambiente são as Audiências Públicas. O 
CONAMA determina que na execução do estudo de impacto ambiental 
e apresentação do RIMA, o órgão licenciador competente promoverá 
Audiência Pública, para informação sobre o projeto e seus impactos 
ambientais e discussão do RIMA20.

 A Audiência Pública tem por finalidade expor aos interessados 
o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, diminuindo 
dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões a respeito, que constarão 
em Ata que servirá de base, juntamente com o RIMA, para a análise e 
parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto. A 
Audiência Pública será realizada em local acessível aos interessados, 

20 Resolução CONAMA n. 1/86
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sempre que o órgão licenciador julgar necessário, ou quando solicitado 
por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou 
mais cidadãos. A não realização de Audiência Pública, em caso de 
solicitação, invalidará a licença ambiental21.

Por sua vez, também a gestão democrática das cidades é 
propiciada pelo Estatuto da Cidade por meio da participação da população 
em órgãos colegiados de política urbana, debates, audiências, consultas 
públicas e conferências sobre assuntos de interesse urbano (art. 43).

Outro importante mecanismo de participação da população 
no gerenciamento ambiental é a criação dos Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente – CMMA, pois uma parte considerável dos problemas 
ambientais que afetam o meio ambiente e, consequentemente, a qualidade 
de vida das pessoas ocorre no âmbito do município.  Neste sentido é 
que a Agenda 21 da Rio/92 instituiu o Princípio da Subsidiariedade que 
determina a prioridade para ações de interesse da sociedade civil no âmbito 
local, é o pensar localmente e agir globalmente. O objetivo 17 da Agenda 
21 – Ações Prioritárias propõe capacitar e racionalizar as competências e 
ação dos conselhos, capacitando recursos humanos em nível local.

 O CONAMA possui, dentre suas atribuições, incentivar a 
instituição e o fortalecimento institucional dos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Meio Ambiente, de gestão de recursos ambientais e dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica (art. 7º., inc. XII, do Decreto n. 99.274/90).  

Tais instrumentos ora referidos denunciam a articulação da 
sistemática jus ambiental com a gestão democrática das decisões dos 
conflitos ambientais, faz-se necessário, entretanto, a aplicação efetiva de 
tais instrumentos, considerando que a formulação de um direito referido 
ao meio ambiente cria novos sujeitos (como as gerações futuras) e novas 
responsabilidades (com os processos ecológicos essenciais), portanto, 
trata-se de um alargamento do campo da cidadania, transcendendo 
o contexto da individualidade para o caráter coletivo, pois os valores 

21 Resolução CONAMA n. 9/87
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ambientais se situam no campo de uma sociedade radicalmente 
democrática, que inclui novos sujeitos sociais ativos, participativos e 
críticos, dada a urgência da luta ambientalista.

5. O direito de informação sobre a dimensão ambiental 
dos riscos da exploração da camada do pré-sal

A crescente oportunidade de geração de riquezas advindas do 
progresso tecnológico na exploração de petróleo em águas profundas 
determina a constituição de uma situação paradoxal, onde a incorporação 
do conhecimento tecnológico que, por um lado, possibilita o aumento dos 
níveis de exploração de petróleo e diversificação da produção, por outro, 
está associada ao surgimento de novos e desafiadores riscos a segurança 
do processo de produção. 

É claro que não se está propondo nos estreitos limites da presente 
reflexão, colocar em pauta a discussão sobre as razões econômicas 
e políticas que determinaram a urgência e pressa demonstradas nos 
altíssimos investimentos para a exploração de petróleo nas camadas do 
pré-sal no mar territorial brasileiro, muito embora se entenda que esta 
discussão seja absolutamente necessária. Mas sim perquirir, em nome de 
uma crença no compromisso constitucional com um desenvolvimento 
sustentável, do nível de preocupação, nas decisões políticas e econômicas 
que envolvem o pré-sal, da dimensão socioambiental dos riscos advindos 
deste processo de exploração em águas profundas, principalmente 
dos investimentos em medidas de segurança e da disponibilidade de 
informação propiciada a todos os demais atores sociais sobre a exata 
dimensão dos riscos da exploração inédita da camada do pré-sal, bem 
como, dos mecanismos de prevenção, dos planos emergenciais em caso de 
acidente, das técnicas de contenção e controle de degradação ambiental, 
do grau de credibilidade e confiança exigido das empresas exploradoras, 
dos mecanismos de gestão articulada e integrada dos órgãos ambientais 
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brasileiros para ação em caso de prováveis e previsíveis acidentes na 
perfuração de óleo em alta profundidade, e da destinação do resultado 
desta produção a efetivos investimentos socioambientais22.

A exploração de petróleo em águas profundas implica uma 
diversidade de riscos tecnológicos cujo conhecimento não se limita a 
perspectiva das analises técnicas atinentes aos diversos profissionais 
envolvidos das áreas de engenharia, economia e ciências atuariais. É 
preciso que se contemplem as inquietações da comunidade brasileira 
como um todo, cuja adesão social não pode ser conduzida apenas 
pelo discurso retórico de relações publicas comerciais, sem que se 
revele a dimensão dos riscos da atividade, possibilitando sua exata 
compreensão e assimilação.

A simples promessa de geração de riquezas e oportunidades 
econômicas não pode prevalecer sobre o direito de participação e 
informação da sociedade brasileira no processo de decisões e escolhas 
que envolvem a exploração da camada do pré-sal. Conhecer a exata 
dimensão dos riscos ambientais da exploração do pré-sal é um direito de 
cidadania que não pode se ocultar por detrás de um discurso simplista de 
geração de riquezas. Não se pode ocultar aos atores sociais envolvidos 
a percepção de riscos, que segundo Wiedemann é definida como sendo: 
“[...] a habilidade de interpretar uma situação de potencial dano à saúde 
ou à vida da pessoa, ou de terceiros, baseada em experiências anteriores 
e sua extrapolação para um momento futuro, habilidade esta que varia de 
uma vaga opinião a uma firme convicção”23. 

22 A camada pré-sal é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, localizado nas Bacias de Santos, 
Campos e Espírito Santo (região litorânea entre os estados de Santa Catarina e o Espírito Santo). Estas 
reservas estão localizadas abaixo da camada de sal (que podem ter até 2 km de espessura). Portanto, se 
localizam de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar. Estas reservas se formaram há, aproximadamente, 
100 milhões de anos, a partir da decomposição de materiais orgânicos. Os técnicos da Petrobras ainda não 
conseguiram estimar a quantidade total de petróleo e gás natural contidos na camada pré-sal. No Campo de 
Tupi, por exemplo, a estimativa é de que as reservas são de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo. Disponível em:  
http://www.petrobras.com.br//minisite/presal/perguntas-respostas/index.asp.  Acessado em: 28.11.2011. 
23 WIEDEMANN, P. M. Introduction risk perception and risk communication. Jülich: Programme 
Group Humans, Environment, Technology (MUT), Research Centre Jülich, 1993, p. 3.
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Novos processos de produção econômica, que incorporem 
tecnologia de alto risco, devem contemplar necessariamente as inter-
relações da produção de riqueza com o equilibro socioambiental, onde se 
inclui a necessidade de transparência de todo o processo econômico e de 
sua racionalidade produtiva. É preciso propiciar a análise e o conhecimento 
dos novos mecanismos, com o intuito de evitar-se a sua manipulação e 
usos baseados numa pretensão de infalibilidade que afronta o principio 
da precaução e prevenção, os quais devem nortear todo empreendimento 
com expressivo potencial de provocar significativo impacto ambiental.

Refletir sobre os mecanismos de concretização de uma cidadania 
ambiental no contexto do pré-sal, é antes de tudo, levantar um alerta para uma 
visão mais abrangente de todo o processo econômico e político que envolve 
as decisões sobre a exploração da camada do pré-sal, é exigir o respeito à 
dimensão ética e de justiça ambiental diante dos evidentes riscos ambientais 
advindos da exploração da camada do pré-sal na zona costeira brasileira. 

A exploração da camada do pré-sal é inédita no mundo e perigosa, 
pois atravessar com perfuração uma vasta camada de sal em altíssima 
profundidade oceânica para retirar óleo contido em violenta pressão, 
impõe um risco injustificável se não alicerçado em decisões de instancias 
democráticas e de um plano nacional de produção que contemple, além de 
mero diagnóstico de volume, os limites da exploração de acordo com as 
necessidades de desenvolvimento social, além de um plano regulatório para 
acidentes e contingência de vazamentos de grandes proporções, bem como, e 
de forma primordial, os mecanismos de prevenção e segurança, priorizando 
investimentos em novas tecnologias que garantam o controle de risco.

As pressões advindas por um novo ciclo de aceleração de 
desenvolvimento brasileiro, principalmente decorrente do fenômeno do 
pré-sal, que impõe uma pressão econômica violenta para transformação 
da camada do pré-sal em recursos financeiros, contra a priorização do 
interesse público primário, não deixam de ser preocupantes diante da 
aparente desconexão da promessa de desenvolvimento frente aos riscos 
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ambientais dela decorrentes. É preciso desmitificar das promessas de 
riqueza advindas do discurso político e econômico quanto ao fenômeno 
do pré-sal, a face real dos impactos socioambientais gerados na sua 
exploração, bem como, a exclusão do direito de participação da sociedade 
civil nas decisões quanto à necessidade, meios e formas desta produção. 
Pois, sem que se esclareça adequadamente a todos os setores sociais o 
custo das externalidades negativas deste processo de exploração e os riscos 
dele gerados, não há que se falar em sustentabilidade socioambiental 
desta produção. A mera discussão política de distribuição de royalties 
da camada do pré-sal é absolutamente insuficiente e mais demonstra a 
ganância e a pressão de setores econômicos do que qualquer intenção em 
verdadeira construção de um marco regulatório para a exploração.

O termo “sustentabilidade” utilizado por mera apropriação 
indevida em discurso político e econômico não se justifica por si só. 
Não se pode permitir a banalização e apropriação indevida da proposta 
de sustentabilidade socioambiental da Constituição Federal, que impôs 
um marco regulatório para um processo de transição, de um modelo de 
desenvolvimento gerador de degradação ambiental e exclusão social, para 
um modelo de desenvolvimento que propugne vida digna, valorização 
do trabalho humano e a defesa do meio ambiente e de seus processos 
ecológicos essenciais.

Todo processo que envolva riscos ambientais deve ser norteado pela 
transparência e eficiência. As decisões de políticas públicas ambientais não 
podem estar centralizadas em centros de poder político e de conglomerados 
econômicos, envoltas em processos não democráticos de manipulação 
de informações, ocultação da clareza das intenções e da exata dimensão 
dos riscos, excludentes de efetiva participação cidadã, e ineficientes em 
mecanismos de prevenção e precaução, tudo pela priorização de aceleração 
da promessa desenvolvimentista que não se coaduna com o cuidadoso 
planejamento e estudo de impacto que deveria envolver toda atividade com 
potencial risco de significativa degradação ambiental.
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Nesse sentido, é preciso exigir respeito aos instrumentos jurídicos 
ambientais que enquanto orientados pelos princípios que sistematizam o 
Direito Ambiental, como o da precaução, prevenção, poluidor pagador, 
participação, informação, função socioambiental da propriedade e 
responsabilização integral, podem orientar e cooperar para a promoção do 
processo de transição social e econômica que incorpore a vertente ecológica 
em consonância com o compromisso de desenvolvimento sustentável.

 
6. Vazamento de petróleo na bacia de campos: um exemplo 
de ausência de informações sobre a dimensão de riscos 
ambientais 

A recente ocorrência do acidente que ocasionou um derrame de 
petróleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, no poço 9-FR-50DP-
RJS operado pela empresa Chevron Brasil Petróleo Ltda, denuncia o risco 
real de desastres ambientais na exploração de petróleo no litoral brasileiro. 
Registre-se que a plataforma SEDOC 706, que perfura os três poços da 
Chevron de onde saiu o vazamento, pertence à Transocean, mesma empresa 
que operava com a BP no triste episódio do golfo mexicano em 2010. A 
petroleira que causou o acidente no Golfo e no Brasil demonstra possuir 
estrutura de contenção insuficiente, métodos de exploração obsoletos e 
pouco ou nenhum respeito por medidas de segurança e prevenção.

Segundo denuncia o Greenpeace, a própria Agência Nacional 
do Petróleo - ANP demorou uma semana para esclarecer a população 
brasileira sobre o vazamento. O derramamento aconteceu no dia 8/11/2011, 
mas apenas na terça-feira (15/11) a agência fez um comunicado oficial 
do caso responsabilizando inteiramente a empresa Chevron pelo acidente 
e pela contenção do vazamento. Em acidentes desta natureza é crucial a 
imediata providência de suspensão instantânea das perfurações24. 

24 Disponível em: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Petroleo-nada-transparente/. 
Acessado em 21.11.2011.
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Na verdade, o primeiro acidente deste tipo no mar territorial 
brasileiro denuncia a falta de agilidade e eficiência das empresas 
exploradoras de petróleo para lidar com os danos ambientais, bem 
como a total falta de transparência quanto à veracidade das informações 
disponibilizadas para a sociedade. Sequer a verdadeira causa do 
vazamento e sua extensão ainda são conhecidas, tampouco se esclareceu 
se a perfuração era ou não da camada do pré-sal. Em decorrência 
do acidente, a ANP determinou apenas a suspensão de atividade de 
perfuração da Chevron no território nacional, bem como, as atividades 
de perfuração no Campo do Frade até que sejam identificadas as causas 
e os responsáveis pelo vazamento de petróleo e restabelecidas as 
condições de segurança na área. A ANP não determinou a proibição 
definitiva da atividade da Chevron no país, apesar de admitir que a 
decisão da suspensão se baseou nas análises e observações técnicas 
da Agência, que evidenciam negligência, por parte da concessionária 
na apuração de dado fundamental para a perfuração de poços e na 
elaboração e execução de cronograma de abandono, além de falta de 
maior atenção às melhores práticas da indústria25.

Ao seu lado, o Secretario Estadual do meio ambiente do 
Rio de Janeiro, Carlos Minc, alega que o acidente poderia ter sido 
evitado, e que houve crime ambiental, pois a empresa teria agido em 
desconformidade com as condicionantes do licenciamento ambiental, 
aplicando uma pressão excessiva para a perfuração e sonegando 
informações, além da demora de atuação pela equipe de emergência. 
26 Nesse contexto, o acidente revelou a total ausência de um plano de 

25 Disponível em: http://www.anp.gov.br/?pg=58581&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cache
bust=1322431764631. Acessado em 27.11.2011.
26 A empresa pode ser indiciada por crime ambiental duas vezes, caso fiquem comprovados 
a responsabilidade no vazamento de óleo e o uso de técnicas que agridem o meio ambiente, 
na remoção da mancha. A pena para este tipo de crime pode ser a proibição da empresa de 
participar de licitações de áreas do pré-sal nos próximos cinco anos, além de reclusão de 1 a 
4 anos. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/11/satelite-vai-mostrar-
tamanho-do-vazamento-de-oleo-no-rj-diz-minc.html. Acessado em 27.11.2011. 
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emergência por parte da empresa que, por outro lado, também não 
demonstrou nenhuma eficiência nos procedimentos de contenção do 
vazamento, na verdade, as técnicas utilizadas para cercar a mancha 
e contê-la, só se iniciaram cinco ou seis dias depois do acidente e de 
forma equivocada. Sequer houve informação quanto à exata dimensão 
da mancha e da quantidade de óleo, bem como, da efetiva retirada do 
material para o continente a fim de ser tratado.  

Registre-se que a responsabilidade pela fiscalização da 
exploração de petróleo em alto-mar abrange a atuação da ANP do 
IBAMA e da Marinha do Brasil (MB), órgãos que integram o Grupo de 
Acompanhamento criado emergencialmente para fiscalizar as medidas 
tomadas pela Chevron Brasil Petróleo Ltda. para conter o vazamento e 
mitigar as suas consequências. Nesse sentido, são atribuições da ANP 
apurar as causas do incidente ocorrido durante a perfuração do poço 
9-FR-50DP-RJS e fiscalizar as operações de contenção do vazamento; 
ao IBAMA cabe fiscalizar as ações desenvolvidas pela empresa para 
minimizar os danos ao meio ambiente; e a Marinha fiscalizar as condições 
de segurança marítima da plataforma SEDCO 706, além de disponibilizar 
meios (helicóptero e navios) para acompanhar o andamento das atividades 
no local. As três instituições instauraram processos administrativos, 
para investigação do incidente e aplicação das medidas cabíveis, de 
acordo com a legislação em vigor. A Polícia Federal também investiga o 
vazamento e a possibilidade de erro na operação27. 

A empresa Chevron foi autuada pelo IBAMA em R$ 50 milhões, 
com base na Lei do Óleo (Lei nº 9.966/2000), em virtude do vazamento 
ocorrido, multa que poderá ser somada a uma outra de R$ 10 milhões 
se ficar constatado que a empresa não tinha um plano de emergência 
para combater o vazamento. A ANP emitiu autos de infração pelo não 
cumprimento do Plano de Abandono do Poço apresentado pela própria 

27 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/11/pf-investiga-chevron-
apos-denuncia-de-uso-de-areia-para-conter-vazamento.html. Acessado em 28.11.2011. 
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empresa, pela falta de equipamentos necessários para a contenção do 
vazamento, e pela adulteração de informações sobre o monitoramento do 
fundo do mar que podem gerar multas de R$ 50 milhões cada um deles.   
 Entretanto, tais medidas são apenas paliativas e sequer afetam o lucro 
auferido pela empresa no empreendimento, e registre-se que tal valor 
representa menos de 1% do plano de investimentos da Chevron no país, 
que é de US$ 5 bilhões, no prazo de dez anos. 

É alarmante ainda a falta de exigência de medidas preventivas por 
parte da empresa, e a incapacidade de atuação integrada e eficiente dos órgãos 
estatais brasileiros na contingência e contenção dos danos provocados.

Neste contexto, o Ministério Público Federal abriu novos 
inquéritos para investigar o vazamento de óleo no Campo de Frade, na 
Bacia de Campos, inclusive, a atuação dos órgãos estatais brasileiros.  
Além do inquérito para apurar os impactos que o acidente pode causar 
à pesca e à economia de quatro cidades da região, o MP irá apurar a 
omissão do IBAMA em elaborar planos de contingência, previstos há 
mais de 10 anos Lei 9.966/2000, que trata do vazamento de óleo em 
águas brasileiras. Bem como, também será objeto de investigação a 
análise da precariedade dos procedimentos de fiscalização da Agência 
Nacional do Petróleo e do IBAMA, uma vez que os dois órgãos se 
basearam principalmente em dados fornecidos pelas próprias petroleiras 
em suas fiscalizações28. 

A gravidade do acidente e a quantidade do vazamento de óleo 
ocorrido na Bacia de Campos só não provocaram danos ambientais 
maiores e mais visíveis, apenas pela circunstância contingencial 
de ventos favoráveis que afastaram a mancha de óleo da costa 
brasileira. Some-se a este quadro lamentável a inoperância dos órgãos 
governamentais em atuar de forma eficiente, a falta de transparência nas 
informações sobre o acidente, a negligência e imperícia demonstradas 

28 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2011-nov-28/mpf-rj-instaura-tres-novos-inqueritos-
vazamento-oleo-chevron. Acessado em 28.11.2011.
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pela empresa perfuradora, bem como, a lentidão de medidas de 
mitigação e contenção, e resta evidenciado, de forma assustadora, 
que o processo de exploração de petróleo no mar territorial brasileiro 
está submetido a riscos altíssimos de acidentes graves, com grande 
potencial de destruição ecológica, sem que se evidencie o investimento 
em programas efetivos de prevenção e segurança.

Na verdade, todas estas medidas tomadas pelos órgãos 
governamentais demonstram a inocuidade das atuações para o fim 
de coibir ou impedir que novos acidentes aconteçam nas mesmas 
circunstâncias, principalmente frente à potencialização da exploração 
de petróleo em águas profundas, que coloca o mar territorial brasileiro 
submetido às consequências, não totalmente esclarecidas à população, 
da gravidade do risco da perfuração da camada do pré-sal, que é inédito 
no globo terrestre. 

São tão graves e fora de controle os danos ambientais 
provocados pelo acidente, que as empresas responsáveis são acusadas 
pelo MPF de ter causado um segundo derramamento de óleo cru no 
Campo de Frade, na Bacia de Campos, litoral norte fluminense, o 
primeiro em novembro de 2011 e o segundo em março de 2012. Segundo 
a denúncia do MPF, o dano ambiental ocorreu em razão de operações 
de perfuração mal executadas. Neste sentido, o MPF ajuizou ação civil 
pública na Justiça Federal do Rio de Janeiro, requerendo a imediata 
interrupção de todas as atividades de extração e transporte petrolífero 
das duas empresas. O descumprimento da ordem gerará multa diária de 
R$ 500 milhões, tendo o TRF da 2ª Região deferido a liminar em agravo 
de instrumento, ordenando que as empresas Chevron Brasil Upstream 
Frade e Transocean Brasil suspendam suas atividades de extração e 
transporte de petróleo no Brasil29.

29 Em seu voto, o juiz federal convocado, Ricardo Perlingeiro, rebateu o argumento de que, 
decidindo sobre a questão, o Judiciário estaria interferindo indevidamente em competência da 
Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para o magistrado, a Justiça deve atuar quando as medidas da 
administração pública "ultrapassarem os limites autorizados por lei, desviarem-se de sua finalidade, 
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Este novo vazamento de óleo no Campo de Frade, localizado 
na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, provocou reações até do Poder 
Legislativo, uma vez que foi convocada uma audiência pública realizada em 
reunião conjunta das comissões de Minas e Energia e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, na Câmara dos Deputados. No discurso dos 
expositores da audiência pública defendeu-se a necessidade de uma postura 
preventiva por parte das empresas exploradoras de petróleo e pelos governos 
municipal, estadual e federal. Tendo o MPF defendido que “não se pode 
esquecer do caráter repressivo, da resposta que exige a sociedade em acidentes 
como esses”, e que não se pode analisar o segundo vazamento de petróleo 
sem considerar o primeiro, ocorrido em novembro de 2011, uma vez que as 
analises técnicas demonstram que as fissuras laterais resultantes do primeiro 
acidente comprometeram o reservatório e causaram o segundo vazamento, o 
que demonstra que a empresa Chevron não tem controle do poço30.

A ocorrência do acidente ora em análise serve de alerta à 
sociedade brasileira, no sentido de que as informações disponíveis sobre os 
riscos decorrentes de atividades econômicas potencialmente causadoras 
de significativa degradação ambiental, como a que ora se analisa, são 
absolutamente precárias, por outro lado, não se leva a conhecimento 
público o potencial de investimento em medidas de prevenção para 
evitar ou minimizar a possibilidade de ocorrência de futuros acidentes e 
de vazamentos de quantidade expressiva de óleo no mar. 

É preciso um regramento que exija investimentos em 
mecanismos de efetiva prevenção, pois os riscos já são conhecidos. E a 
arriscada exploração da camada do pré-sal na costa brasileira não pode 

ou ofenderem direitos fundamentais ou princípios, como os da igualdade, segurança jurídica, 
confiança legítima, proporcionalidade e razoabilidade". Ricardo Perlingeiro chamou atenção para 
o fato da ocorrência de dois acidentes ambientais com o intervalo de apenas quatro meses. Para 
ele, isso, aliado à ausência de equipamentos necessários para identificar a origem dos vazamentos 
e para contê-los, demonstra que as empresas não têm condições, no momento, de operar os poços 
com segurança ambiente. Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2012/08/
justica-da-prazo-para-que-chevron-e-transocean-brasil-suspendam. Acessado em 30.08.2012.
30 Disponível em:  http://www.prrj.mpf.gov.br/noticias/noticia_corpo.php?idNoticia=1073. 
Acessado em 06.09.2012.
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dispensar mecanismos de prevenção, pois sobre o “óleo derramado” não 
há possibilidade de controle que impeça degradação ambiental.  Que o 
acidente em tela sirva de alerta.

Mas o que se quer registrar, principalmente, na presente 
referência a lamentável ocorrência do vazamento de óleo na Bacia de 
Campos, em decorrência da exploração de petróleo em água profundas, é 
que o risco de acidentes e de consequente degradação ambiental é certo, 
o que não o é, é a capacidade de prevenção, contenção e minimização dos 
danos ambientais pelas empresas exploradoras, bem como, ineficientes 
se mostram nossos órgãos fiscalizadores de atuar de forma preventiva ou 
mesmo emergencial.

 
Conclusão

O atual estágio de desenvolvimento econômico no país, que se 
pode chamar desenvolvimentista, uma vez que coloca o meio ambiente 
apenas na qualidade de recurso financeiro, dissociado de um modelo de 
sustentabilidade socioambiental, alerta para a necessidade de fomentar-
se uma consciência pública do risco ambiental na sociedade brasileira, 
promovendo processos que favoreçam a justiça ambiental pela mitigação 
de impactos socioambientais. Urge a necessidade de desmitificarem-
se os espaços públicos legalmente instituídos, para promover a efetiva 
participação popular no processo decisório ambiental, impedindo a 
vulgarização da experiência democrática com a mera cooptação e 
manipulação da população. É preciso propiciar a participação efetiva 
por meio da informação adequada, e do investimento na educação 
cidadã, que verdadeiramente forme cidadãos aptos para a ação critica 
e interferência real nas decisões de políticas públicas que envolvem os 
conflitos socioambientais.

No processo de licenciamento das atividades de exploração da 
camada do pré-sal, no controle e gestão das diretrizes ambientais, entre 
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os principais agentes envolvidos, como a ANP, os órgãos ambientais e 
empresas exploradoras, também devem ser considerados os fóruns de 
participação cidadã. É preciso superar o espaço restrito das audiências 
públicas no controle social do processo de licenciamento ambiental, 
posto que frágil e suscetível de manipulação e cooptação. Geralmente, a 
abordagem sobre a viabilidade ambiental no licenciamento é insuficiente 
e não revela adequadamente o potencial de danos ambientais e o controle 
de riscos. Resta a sociedade brasileira uma grande dúvida diante da 
pouca informação sobre a viabilidade ambiental do projeto do pré-sal e 
da dimensão dos riscos e de seu controle, bem como, do investimento em 
medidas de segurança, prevenção e contenção de acidentes.

É preciso ir além das restrições e condicionantes do licenciamento 
ambiental para se viabilizar uma gestão democrática de riscos ambientais. 
A sociedade civil organizada precisa garantir participação nos espaços 
de decisões que envolvem os problemas ambientais, precisa ocupar 
seu importante espaço no debate de uma plataforma ambiental mínima 
na exploração da camada do pré-sal, reunindo opiniões e pareceres, 
entidades ambientalistas, cientistas, especialistas, inclusive de agencias 
governamentais, enfim, exigir a oitiva de interlocutores ambientais no 
processo, para a promoção do caráter pluralista da cidadania ambiental.

A urgência de se construir um movimento efetivo de cidadania 
ambiental no país é a lição que se extrai do recente acidente com o 
vazamento de petróleo ocorrido na Bacia de Campos, similar ao desastre 
ocorrido no Golfo do México, e que deve servir de alerta a toda a população 
brasileira em prol de uma mobilização que exija maior transparência 
sobre as operações de exploração de petróleo em águas profundas, pois 
comprovam que o risco de acidentes é real e não apenas potencial. 

É preciso que a sociedade tenha conhecimento das medidas de 
segurança e de controle preventivas, além do investimento em tecnologias 
adequadas para contenção e precaução dos riscos ambientais. Faz-se 
necessário uma ação articulada dos órgãos de fiscalização para imprimir 
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maior seriedade, agilidade e transparência em todo o processo que 
envolve a exploração do pré-sal, sob pena de sermos surpreendidos pela 
perda irreparável da biodiversidade marinha e da beleza do patrimônio 
insubstituível dos ecossistemas que compõe o extenso litoral brasileiro, 
em decorrência da opção político-econômica por um novo ciclo 
desenvolvimentista no país, que desconsidera a importância de outras 
vertentes, como a zoológica, a ambiental, a biodiversa, enfim, opções 
de alternativas sustentáveis a exploração pura e simples do pré-sal, que 
deveriam ser propiciadas a sociedade brasileira por meio dos mecanismos 
de gestão democrática.

É absolutamente necessário que a sociedade brasileira, em sua 
grande diversidade de interlocutores, se conscientize de seu papel frente 
à desordem ambiental que reina nas decisões político-econômicas que 
envolvem, tanto o patrimônio ambiental natural, quanto o processo de 
desordem urbana. A cidadania ambiental é a busca de uma soberania 
popular frente aos problemas ambientais que afetam a qualidade de vida 
da sociedade brasileira.

Exercer cidadania é levar a serio a Democracia e, exercer 
cidadania ambiental é considerar o equilíbrio do meio ambiente como 
essencial para a qualidade de vida da comunidade e, portanto, não 
permitir a apropriação das decisões que a afetam, por fóruns que excluam 
a participação cidadã.
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Introdução

O processo de desenvolvimento sociopolítico do Estado e da 
sociedade, a partir da Revolução Industrial se intensificou na medida 
em que se aproximou dos dias atuais. O modelo de desenvolvimento 
imposto impulsionou a sociedade a reivindicar direitos e garantias, de 
modo que a satisfação da sociedade exigiu que tais garantias fossem 
ampliadas, abarcando muito mais que direitos de ordem individual, 
mas que alcançassem também os direitos sociais e coletivos, tendo 
em vista que as relações ultrapassavam a composição tradicional dos 
polos: sujeito ativo; sujeito passivo e objeto. Além disso, as garantias 
deveriam passar a compreender reivindicações impostas pela 
globalização, com característica atemporal e sem limites geográficos. 

Na medida em que se ampliaram as relações e suas 
modalidades associadas ao modelo econômico global, impuseram-
se novos ritmos e novos riscos à sociedade. Da mera necessidade 
de garantia de direitos de propriedade e do trabalho, a reivindicação 
tomou dimensão coletiva e, consequentemente, os perigos impostos 
pela nova sistemática, principalmente no campo ambiental.

Os novos ritmos estão pautados em valores relacionados 
ao capital, aos hábitos de consumo artificialmente induzidos pela 
publicidade e à produção, ao infinito, de mercadorias prejudiciais 
ao meio ambiente31, hábitos esses que impulsionam a degradação 
ambiental, ressaltando as diferenças na sociedade. O consumo 
massificado é incentivado, na medida em que o Estado encontra-
se limitado a prover os serviços básicos a uma crescente população 
marginalizada dos circuitos da produção e do consumo32.

31 LÖWY, Michael. De Marx ao ecossocialismo. In: LÖWY, Michael; BENSAÏD, Daniel. Marxismo, 
modernidade, utopia. São Paulo: Xamã, 2000.  p. 52.
32 MOTA, Mauricio Jorge Pereira. O Conceito de natureza e a reparação das externalidades 
ambientais negativas. Disponível em: www.fdc.br/Arquivos/Revista/20/01.
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Ocorre que, os riscos impostos estão ligados ao modo de 
produção global, pois a exploração da natureza como matéria prima é 
o que move o sistema. Todavia, os benefícios trazidos com o chamado 
progresso não são distribuídos de forma equitativa. A lógica parece 
desequilibrada, pois os que mais exploram o meio ambiente são os que 
mais se beneficiam, e os que menos exploram são os menos beneficiados.

Deste modo, diante da realidade vivida pela sociedade e na 
tentativa de garantir direitos de forma efetiva e a redistribuição dos 
riscos, bem como o intuito de minimizá-los, e, considerando que o 
risco ambiental pode chegar ao alcance da fatalidade da vida, propõe-
se a construção de uma nova postura do Estado e da sociedade. 
Postura pautada na lógica de um novo saber ambiental. Assim, com a 
finalidade de garantir os direitos já conquistados pelos Estados liberal, 
social e democrático, um novo modelo estatal deve ser criado, pois é 
necessária a incorporação de uma nova função, a função garantidora 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Outrossim, deve-se considerar a característica do direito ao 
meio ambiente, efeitos que se dissipam no espaço e no tempo.

1. A incorporação da função ambiental pelo estado 

O movimento de internacionalização dos Direitos Humanos 
reconheceu a essencialidade do Direito ao Meio Ambiente ecologicamente 
equilibrado, tendo em vista a dependência existente em face do meio 
ambiente com o destaque ao quadro de desigualdade social na base do 
projeto de desenvolvimento econômico e social, dissipado pelo mundo. 
E ainda, com a evidência de que uns poucos países e comunidades no 
mundo consomem e esgotam boa parte dos recursos naturais, ao passo 
que outros, em um número muito maior consomem muito pouco e vivem 
na perspectiva da fome, da miséria, na doença e da morte prematura33.

33 “Há só uma Terra, mas não um só mundo. Todos nós dependemos de uma biosfera para 



73

Direito Ambiental no Século XXI

Em meio ao cenário imposto pela globalização, desdobramento 
da sociedade industrial, os desafios também se multiplicam, pois além 
da desigualdade social herdada pelo sistema capitalista, onde direitos 
de todas as gerações não são garantidos, impõe-se também um novo 
desafio, qual seja, vencer a degradação ambiental.

Embora o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
tenha sido consagrado como Direito Fundamental, reconhecido 
em documentos jurídicos internacionais, e colocado como parte na 
estrutura do Estado brasileiro como dever do Estado e do povo, de 
protegê-lo, verifica-se a evolução da crise ambiental.

A proposta do novo modelo estatal “Estado Ambiental de 
Direito”, agrega a necessidade de garantia de direitos individuais 
e sociais aos ambientais. A dimensão social tem como vertente o 
aspecto coletivo. E ainda, “a preferência pela necessária convergência 
das “agendas” social e ambiental num mesmo projeto jurídico-político 
para o desenvolvimento humano. O objetivo do Estado contemporâneo 
não é “pós-social”, em razão de o projeto de realização dos direitos 
fundamentais sociais (de segunda dimensão), remanescendo a maior 
parte da população mundial (o que se apresenta de forma ainda mais 
acentuada na realidade brasileira e dos países em desenvolvimento de 
um modo geral) até os dias atuais desprovida do acesso aos direitos 
sociais básicos (e, inclusiva, da garantia constitucional do mínimo 
existencial indispensável a uma existência digna). Há, portanto, um 
percurso político-jurídico não concluído pelo Estado-social”34. 

conservarmos nossas vidas. Mesmo assim, cada comunidade, cada país luta pela sobrevivência e 
pela prosperidade quase sem levar em consideração o impacto que causa sobre os demais. Alguns 
consomem os recursos da Terra a um ritmo que provavelmente pouco sobrará para as gerações 
futuras. Outros, em número muito maior, consomem pouco demais e vivem na perspectiva 
da fome, da miséria, da doença e da morte prematura”. Nosso futuro comum (Relatório de 
Brundtland) – Comissão Mundial de meio ambiente e desenvolvimento da ONU. 2. ed. São Paulo: 
Fundação Getúlio Vargas, 1991. p. 29.
34 FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental de direito e o princípio da solidariedade como 
seu marco jurídico-constitucional. ano 12, n. 1669. Teresina: Jus Navigandi, 2008. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10887. Acessado em: 03.05.2008.
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A conduta da sociedade em relação à natureza deverá 
considerar a dinâmica do homem em relação àquela pautada nos limites 
desta, e não pautar-se na dinâmica dos valores econômicos atribuídos 
aos bens ambientais. Assim, a incorporação constitucional de proteção 
ao meio ambiente, pertencente à categoria dos “novos direitos”, fazem 
emergir conflitos entre os tradicionais fins (direitos), tais como pleno 
emprego, crescimento econômico, livre concorrência e outros. 

Impõe-se assim, ao Estado Democrático de Direito, diante 
das novas exigências, a necessidade de mudanças no modelo de 
desenvolvimento, pautado em uma nova fórmula econômica que 
propugna pelo uso racional e solidário do patrimônio natural35.

2. Fundamentos do direito ambiental

A abordagem da fundamentação principiológica ambiental 
implica na conceituação de princípio e, necessariamente, na definição 
do bem jurídico tutelado pelo direito ambiental, tendo em vista que os 
princípios estão vinculados ao bem protegido. 

A fundamentação principiológica ambiental está vinculada à 
função ambiental, espécie do gênero função, é um fenômeno jurídico de 
manifestação recente. Pois, considerando que o fenômeno ambiental é anterior 
ao próprio homem, a sua percepção jurídica só começa a tomar forma nos 
últimos anos. Surge ela como resultado das grandes transformações pelos 
quais têm passado o processo de desenvolvimento, transformações estas que 
refletiram, diretamente, no labor de formulação do Direito36.

A ordem social não se fundamenta por si só. Se assim fosse, 
seria como construir um castelo sem alicerces, cujas bases estariam 
vulneráveis às instabilidades temporais, geográficas e sociais. A ideia 

35 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: Do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 30.
36 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos E. Função ambiental. BDJur. Supremo Tribunal 
de Justiça.
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de princípio, ao contrário do castelo sem alicerce, remete à estrutura que 
dá sustentação, capaz de resistir às instabilidades. Em um Estado, os 
princípios são revelados por meio da sua constituição, dividindo-se em 
tipos e possuindo funções diversas.

Paulo Bonavides ensina que princípios “são qualitativamente a 
viga mestra do sistema, o esteio da legitimidade constitucional, o penhor 
da constitucionalidade das regras de uma constituição”37. Como norma 
matriz de determinada ordem social, os princípios são materializados em 
uma ordem social nas Constituições dos Estados, chamados princípios 
constitucionais revelando-se em “tipos”, quais sejam: “Princípios políticos 
fundamentais”; “Princípios jurídicos fundamentais”; Princípios-garantia 
e Princípios constitucionais impositivos. Todos os tipos desempenham 
funções que ora fundamentam, ora orientam ou subsidiam38.

Os princípios tipo políticos fundamentais conformadores 
“são princípios constitucionais que explicitam as valorações políticas 
fundamentais do legislador constituinte”39. Nesta tipologia de princípios 
estão contidas as escolhas políticas e estruturantes da Constituição 
Política. Revelam ainda, os ideais, a estrutura, fundamentos e objetivos 
de cada Estado. Considera-se estruturante por reproduzirem os ideais 
políticos dominantes, de modo que “são o cerne político de uma 
constituição política”, tendo entre outras funções, as de limitar e revelar 
a atuação Estatal40.

Os princípios direcionam a atuação do Estado, na medida em que 
refletem os paradigmas adotados por este, sendo a base nuclear de uma 
sociedade, determinando os valores axiológicos que norteiam cada sociedade.

Os princípios jurídicos fundamentais são os princípios 
historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na 
37 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos E. Função ambiental. BDJur. Supremo Tribunal 
de Justiça.
38 Idem, ibidem.
39 Idem, ibidem.
40 Idem, ibidem.
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consciência jurídica e que encontram uma recepção expressa ou implícita 
no texto constitucional41, informam a ordem jurídica, pertencem ao sistema 
positivo e fundamentam a interpretação, integração conhecimento e 
aplicação do direito. Além de nortear a consciência jurídica, informam os 
atos dos poderes públicos, definindo o modo de agir dos agentes aplicadores 
do direito, vinculando suas ações aos princípios gerais do direito.

Em qualquer dessas categorias os princípios ocupam uma das 
funções supracitadas, ora fundamentam, ora orientam ou subsidiam. 
Jorge Miranda acrescenta ainda a função ordenadora42. Fundamentam na 
medida em que é, e servem de meio derivador das demais normas. Enquanto 
instrumento balizador, tanto na categoria político-constitucional, quanto 
no jurídico constitucional, os princípios estabelecem critérios de políticas 
e ações, expressando o sentimento que permeia a sociedade.

A harmonia existente entre os princípios é básica, todavia, 
mesmo ocorrendo um conflito aparente, deve-se operar ao senso de 
razoabilidade, sem que isso seja considerado lugar comum, de forma a se 
interpretar a possibilidade de aplicação a tudo e a todos.

Quanto aos princípios constitucionais impositivos “subsumem-
se todos os princípios que impõem aos órgãos do Estado, sobretudo ao 
legislador, a realização de seus fins e a execução de tarefas”43. A menção 
às finalidades e diretrizes dos Estados são, muitas vezes, reveladas a 
partir de normas programáticas, princípios fundamentais, entre outras. 
O Estado democrático de Direito consagrou como princípio matriz-
fundamental “a dignidade da pessoa humana” que segundo Sarlet, 
conceitua-se como: “[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada 
ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 

41 Idem, ibidem.
42 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra, 2000. p. 34.
43 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p.152 e ss.
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tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 
ativa corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunidade com os demais seres humanos”44.

A dignidade da pessoa humana é a expressão do dever estatal 
de garantia, condição para efetividade do pleno gozo de direitos e 
viabilizadores destes. Assim, como pondera Inocêncio Mártires Coelho, 
dignidade humana e meio ambiente, dignidade e princípio do ambiente 
ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana45.

Os princípios-garantias estabelecem as garantias que o Estado 
deve assegurar a sociedade. Segundo Canotilho, “é-lhes atribuída uma 
densidade de autêntica norma jurídica e uma força determinante, positiva 
e negativa”, de tal forma que vinculam o Estado à concretização de tais 
garantias, a exemplo o disposto no art. 225 de Constituição Federal 
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações”46.

Assim, os Princípios Constitucionais, por Canotilho são 
classificados em tipos cujas funções lhes são específicas, por ora 
se entrelaçam, na medida em que se revelam “normas-chave”47, de 
determinado sistema jurídico-político. No entanto, suas funções se 
mostram, no momento em que fundamentam, quando são o ponto de 
partida das demais normas dele derivadas; orientam na medida em que 
apontam e direcionam os caminhos a serem adotados; subsidisiam, 

44 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 60. 
45 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 425. 
46 BRASIL, Constituição Federal da República de 1988. Promulgada em 5 out. 1988.
47 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 286. 
Os princípios são as normas-chave de todo o sistema jurídico.
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quando complementam o sistema em que estão inseridos e limitam 
quando delimitam a atuação deste sistema.

Ressalta-se ainda, o entendimento do teórico do Direito, Ronald 
Dworkin, pois o mesmo diferencia a norma do sistema jurídico entre 
regras e princípios, diferenciando-as com base na sua possibilidade 
de abrangência, qual seja: “A diferença entre princípios jurídicos e 
regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de padrões 
apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em 
circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da 
orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo ou 
nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, 
e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, 
e neste caso em nada contribui a decisão”48. 

Em continuidade complementa: “Os princípios possuem uma 
dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou importância 
[...]. As regras não têm essa dimensão. Podemos dizer que as regras são 
funcionalmente importantes ou desimportantes [...]. Nesse sentido, uma 
regra jurídica pode ser mais importante do que outra porque desempenha 
um papel maior ou mais importante na regulação do comportamento. Mas 
não podemos dizer que uma regra é mais importante que outra enquanto 
parte do mesmo sistema de regras, de tal modo que se duas regras estão 
em conflito, uma suplanta a outra em virtude de sua importância menor”49. 

Quanto à utilidade dos princípios destaca-se Otávio Minatto, 
que aduz que necessário se faz avaliar suas características para de fato 
perceber sua real função. “Deve-se ter em mente que os princípios 
funcionam como standarts juridicamente vinculantes, ou seja, têm como 
pilar a sua efetiva aplicação”50.
48 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. de Nelson Boeira. São Paulo: Martins
Fontes, 2002, p. 38.
49 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. de Nelson Boeira. São Paulo: Martins
Fontes, 2002, p. 39-40.
50 Disponível em: http://www.investidura.com.br/index.php?view=article&catid=42%. Acessado 
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No que concerne à questão do meio ambiente e sua vinculação 
aos princípios, verifica-se que os princípios ambientais pertencem à 
tipologia dos “princípios-garantia” constitucional ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Entretanto, apesar de pertencer a tal 
categoria, não se pode negar o sistema jurídico ambiental, também é 
constituído por regras, que são aplicadas de forma especifica, conforme 
Dworkin, que se perdem em leis esparsas.

Deste modo, considerando que o direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado é principio constitucional, 
independente de sua natureza, garantista, impositiva, jurídica ou política, 
deve esse ser considerado como mais um desdobramento da função 
estatal, que percorreu o trajeto individual, social e agora tem alcance 
coletivo, incorporando a função social.  

De outro modo, ao se verificar que a conceituação de meio 
ambiente se mostra difícil, pois, se mostra variável, na medida em que é 
observada, ou seja, seu conceito pode se dar sob diferentes matizes, quais 
sejam, jurídica, econômica, sociológica, entre outras.

Na acepção jurídica, José Afonso da Silva afirma que meio 
ambiente é “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais 
e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 
todas as suas formas”51. Segundo Cristiane Derani, “o conceito de meio 
ambiente não se reduz a ar, água, terra, mas deve ser definido como o 
conjunto das condições de existência humana, que integra a influência 
o relacionamento entre os homens, sua saúde e seu desenvolvimento”52.

Nas conceituações citadas, verifica-se que o ponto comum está 
na condição essencial para existência humana “a vida”, ou seja, o meio 
ambiente é constituído por elementos físicos e biológicos, manejados de 
acordo com o sistema econômico predominante na sociedade “globalizada”, 
que visa proporcionar uma condição saudável de vida para o homem.
em: 22.11. 2008.
51 SILVA, José Afonso da. DireitoAmbiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 2.
52 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed.. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 45.



Direito Ambiental no Século XXI

80

A relação do homem com o ambiente, superado o antropocentrismo, 
deve pautar-se simbioticamente entre o direito do ambiente e o direito das 
coisas. O ambiente e as coisas são meramente elementos implicados nas 
relações entre as pessoas e os seus interesses, por vezes contraditórios, e 
nos objetivos da sociedade humana. Por si só, o direito não conhece do 
valor intrínseco do mundo natural nem do da vida e das suas teias53.

Nesse sentido, denota-se que a conservação da vida é o núcleo 
da tutela ambiental e os princípios enquanto núcleos estruturantes do 
Estado vislumbram as garantias de vida em um ambiente ecologicamente 
equilibrado e as condições para assegurar efetivamente. Sob o ponto de 
vista do direito ambiental, os princípios garantidos constitucionalmente 
subdividem-se em outros, especificamente ligados aos aspectos da 
reparação de danos, quanto ao modo de desenvolvimento econômico e 
quanto ao posicionamento da sociedade. 

Conclusão

“É preciso preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações”, esse é um clichê da sociedade globalizada. Entretanto, a reiterada 
utilização da expressão representa a falsa ideia de que a concretização desse 
direito é tarefa única daqueles que a repetem, especialmente do Estado.

A previsão constitucional desse direito, enquanto instrumento 
balizador axiológico do sistema jurídico-político da sociedade, deve 
considerar as possibilidades de abrangência do conceito de meio ambiente, 
sem desprezar que “o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado” é princípio, que ainda de maneira geral, conforme Dworkin, 
no seu aspecto político, jurídico, garantista ou impositiva. Em funções 
que ora fundamentam, ora orientam ou subsidiam, requerem e distribuem 
participação ativa da sociedade na sua concretização. 

53 COIMBRA, José de Ávila Aguiar; MILARÉ, Édis. Antropocentrismo x Ecocentrismo na 
Ciência Jurídica. In: Revista de Direito Ambiental. n. 36. São Paulo, Editora RT, 2004.  p. 18.
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Introdução

A sociedade contemporânea vive tempos de crise. Crise social, 
crise econômica, crise institucional. O desenvolvimento da sociedade 
humana pautado em uma visão mecanicista de mundo e de si própria 
enfraqueceu o olhar para o cerce de todo o desenvolvimento da vida 
na Terra e, talvez, esse seja o núcleo de grande parte das dificuldades 
enfrentadas. Como consequência, a relação homem/Natureza também se 
viu desgastada ao ponto de falar-se em extinção da raça humana por causa 
do aumento da temperatura da Terra acelerada por ações antrópicas.

Há mais de vinte anos a comunidade científica pesquisa e adverte 
todos os setores sobre os problemas de um desenvolvimento do homem 
de forma despreocupado com os demais seres viventes na Terra, podendo 
intensificar os efeitos da Mudança do Clima global. As catástrofes 
naturais vivenciadas nos últimos dez anos representam forte indício de 
que o processo civilizatório, da qual o conhecemos e ainda o sustentamos, 
representa a grande causa do aceleramento da forma da vida.

Nesse viés, faz-se necessário repensar a estrutura da sociedade 
moderna, em especial os aspectos do olhar do homem para com a Natureza 
e sua biodiversidade e, via de consequência, partir para mudança de 
paradigma da economia. Porém, esse novo olhar não poderá permitir uma 
preservação ambiental sem desconsiderar o baixo desenvolvimento social/
econômico de muitos povos. Essa nova visão deverá caminhar rumo a uma 
vida harmônica, sustentável, entre o capital e o Meio Ambiente.

1. Mudanças climáticas. As diversas posições científicas

A variação do clima não é algo novo para o Planeta Terra. 
Geólogos e climatólogos observaram a primeira grande mudança há 
aproximadamente 65 milhões de anos, provocada possivelmente pelo 
impacto de asteroides sobre a Terra (mudança, portanto, exógena ao ciclo 
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natural da Terra), sendo este evento responsável pelo desaparecimento 
dos dinossauros. Em um segundo momento, uma nova alteração 
provocou o recuo de calotas polares sobrepostas entre as latitudes das 
cidades de Paris e Nova York. Carlos Walter Porto Gonçalves54 indica 
também outras mudanças climáticas ocorridas na Terra, porém no âmbito 
mais local, sem grandes dimensões.

No nosso momento presente discute-se mais uma vez o assunto, 
tendo em vista diversos eventos naturais indicando uma provável 
mudança climática e abrupta, o que, para alguns, poderia provocar a 
extinção da raça humana e outras formas de vida sobre a Terra. 

O advento da revolução industrial gerou um curioso processo, 
se por um lado os bens de consumo puderam ser oferecidos em grande 
escala e houve o fenômeno de migração de pessoas do campo para a 
cidade, por outro, esses processos geraram um aumento de concentração 
de gás carbônico (CO²) e outros gases de efeito estufa (greenhouse 
gases) na atmosfera em razão da utilização de mecanismos de combustão 
com matriz energética fóssil e pela destruição de florestas (urbanização), 
produção exagerada de resíduos sólidos sem o devido aproveitamento, 
dentre outros aspectos.

A partir do século XIX pesquisas internacionais começaram a 
indicar que a acumulação de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, em 
níveis acima dos processos naturais, poderia intensificar o chamado “efeito 
estufa” e causar significativo aumento da temperatura da Terra e consequente 
aceleração da mudança do clima mundial.  O avanço dos estudos constatou 
um processo de alteração climática da Terra, tendo por hipótese a questão: 
O quanto a ação antrópica poderá influenciar na aceleração desse processo 
natural de mudança do clima? E, diga-se, esses processos provocados pelo 
homem vão desde a produção agropastoril, passando pela urbanização das 
cidades, chegando até o processo de industrialização da economia.

54 PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A Globalização da Natureza e a natureza da globalização. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 327.
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A problemática ganhou dimensão mundial a partir da segunda 
metade do século XX, atraindo a atenção da comunidade não científica, 
quando se apresentaram conclusões acerca da certeza da influência 
humana no processo alteração do clima. Na década de 1970, temos a 1ª 
Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, realizada em Estocolmo 
– Suécia, ocasião em que a comunidade internacional produziu a 
Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, uma afirmação de princípios 
de comportamento e responsabilidade que deveriam nortear as decisões 
ambientais. Desde então, estudos científicos tem sido apresentados, 
assim como tentativas para compatibilizar o crescimento econômico e 
preservação do clima.

Em meados do ano de 2006 o cientista inglês James Lovelock 
publica o livro A vingança de Gaia55 afirmando a necessidade de uma 
retomada de postura do homem em relação aos seus padrões de vida, sob 
pena de haver uma abrupta mudança climática na Terra. Em sua teoria, o 
cientista faz um longo discurso sobre os principais aspectos climáticos, 
encarando a Terra como um organismo vivo. Na mesma linha conclusiva, 
o documentário “An Incovenient Truth” (Uma verdade inconveniente) 
apresentado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América, 
Al Gore, também aponta para uma catástrofe mundial. Não obstante 
Locelock e Al Gore haverem recebido o Prêmio Novel pelos trabalhos 
desenvolvidos, suas teorias foram consideradas pelos cientistas céticos 
como apocalípticas e surreais. Recentemente Lovelock declarou ter sido 
um pouco alarmista em suas conclusões, no entanto não nega a alteração 
do clima pela ação do ser humano56. Um novo livro deverá ser lançado 
no final do ano de 2012.

Os cientistas céticos negam a influência antrópica no aquecimento 
global e, portanto, na mudança do clima. Encontramos em Bjorn Lomborg, 

55  LOVELOCK, James. A vingança de Gaia. Rio de Janeiro: Intrísenca, 2006.
56 Disponível em: http://worldnews.nbcnews.com/_news/2012/04/23/11144098-gaia-scientist-
james-lovelock-i-was-alarmist-about-climate-change, http://www.jameslovelock.org/key7.html. 
Acessado em 22.08.2012.
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pesquisador da Copenhagen Business School, um dos mais prestigiados 
cientistas desta linha, sendo considerado pela revista Time uma das 100 
pessoas mais influentes do mundo. Lançou o livro “Cool it: The Skeptical 
Environmentalist’s Guide to Global Warming” (Não há pânico: Guia 
ambientalista cético sobre aquecimento global57), ainda sem tradução 
para o português. Em entrevista à revista Veja o pesquisador afirmou 
a existência do aquecimento global, porém, indicou que seus efeitos 
somente seriam visíveis dentro de um período de 100 anos. Ouçamos: 
“De fato, ele pode aumentar o risco de desastres naturais, mas em 
proporção muito menor do que se diz”58.

Sem embargo, a grande maioria dos cientistas concorda sobre 
a necessidade de se reverter, ou ao menos estabilizar, o processo de 
emissões de gases de efeito estufa a fim de evitar uma grande catástrofe 
ao ponto de modificar a vida como hoje conhecemos59. Algumas 
calamidades ocorridas há alguns anos, tais como o Furacão Katrina, a 
Tsunami na Tailândia em 2004 e no Japão em 2011, crescente número de 
enchentes causadas por precipitações em grande escala, ondas de calor, 
todos esses eventos, sem exceção, têm sido apresentados pelos cientistas 
como argumentos fáticos a comprovar a veracidade de suas pesquisas 
(no sentido de mudanças climáticas por ações antrópicas).

Se, por um lado, os gases de efeito estufa são essenciais à 
vida, posto que a sua ausência representaria uma diminuição de 30ºC 
na temperatura da Terra, por outro, o grande volume na atmosfera 
também não se mostra razoável por causar o aquecimento além dos 
limites suportáveis. Não há dúvidas de que a emissão de gases de “efeito 
estufa”, dentre eles o gás carbônico, influencia, no mínimo, a condição 
do tempo de uma região (microclima: chuva, umidade do ar etc.), afeta 
a saúde humana, pois, a emissão de particulados (dentre eles os gases 

57 Tradução livre.
58 Disponível em: http://veja.abril.com.br/241007/p_086.shtml. Acessado em: 11.08.2012.
59  Não importa se os sintomas dos efeitos da mudança do clima será sentido por esta geração ou pelas 

gerações futuras. A questão é: há a premente necessidade de avaliar o cuidado com a nossa casa.
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de efeito estufa) no ar não é absorvida pelo organismo, causando sérios 
prejuízos pulmonares, dentre outros. Nesse sentido é a posição do Prof. 
Paulo Hilário Nascimento Saldiva60. Na mesma linha conclusiva o 
Relatório de Avaliação da Saúde da Atmosfera (AR4) emitido pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças do Clima - IPCC diagnosticando 
que o aquecimento global também é realizado pelas ações humanas61.

Diversos eventos, protocolos, tratados internacionais são realizados 
pela ONU desde a Conferência das Nações Unidas de Estocolmo (1972) 
sem que haja uma conduta precisa, eficiente e eficaz, por parte dos países na 
condução do problema. Apesar de todos os esforços da comunidade científica 
em apresentar a problemática e as soluções, é lamentável a forma como as 
Nações vêm tratando o assunto mudanças climáticas, com atitudes muitas vezes 
pautadas simplesmente em questões econômicas. 

1.1. Acordos internacionais

A primeira vez que se falou institucionalmente sobre Mudanças 
Climáticas foi na conferência das Nações Unidas realizada na cidade 
de Estocolmo, no ano de 1972, com a presença de Representantes de 
113 nações, de 250 organizações não governamentais e de organismos 
da ONU. Os inúmeros debates resultaram na Declaração sobre o 
Meio Ambiente Humano (uma carta de princípios de comportamento 
e responsabilidades que deveriam nortear as decisões sobre políticas 
ambientais), e a organização de um Plano de Ação convocando os países, 
organismos das Nações Unidas e organizações internacionais, para busca 
de soluções dos problemas ambientais.

Após 10 anos de vigência das propostas de Estocolmo a ONU 
funda a Organização Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

60 Professor pesquisador da Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina.
61 Disponível em:  http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/wg2-presentations/quatro-relatorio-
avaliacao.pdf. Acessado em: 02.08.2012. Um novo relatório está para ser desenvolvido pelo IPCC, 
o AR5, oportunidade em que termos dados atualizados sobre o tema.
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Os estudos desse organismo resultaram em um relatório conhecido como 
Nosso Futuro Comum (também chamado Relatório Brundtland, em 
homenagem à presidente da comissão, Gro Harlem Brundtland, então 
primeira ministra da Noruega e uma das ambientalistas mais conhecidas 
do mundo por fomentar o conceito de sustentabilidade na tentativa 
de compatibilizar desenvolvimento econômico, social e preservação 
ambiental). O relatório aponta os problemas trazidos pelo aquecimento 
global, assim como traz o conceito de sustentabilidade, posicionando 
um tripé (econômico, social e ambiental) como sustentáculo do 
desenvolvimento da sociedade.

No ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil sediou 
importante conferência da ONU sobre a Terra– A Rio/92 (também 
conhecida como “Cúpula da Terra” ou ainda “Eco 92”), contando com a 
participação de cerca de 170 representantes de países. Cinco documentos 
foram elaborados alertando para a necessidade de uma mudança 
de paradigma no desenvolvimento humano. Foram os documentos: 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; Agenda 21; 
Princípios para a Administração Sustentável das Florestas; Convenção 
da Biodiversidade; Convenção sobre Mudança do Clima. 

A Convenção sobre Mudança do Clima representou um divisor 
de águas na tratativa do assunto em razão das metas rigorosas sobre 
redução de concentrações de gases de efeito estufa62 na atmosfera. 

Não obstante, no ano de 1995, após a Conferência das Partes 
da Convenção do Clima de Berlim, verificou-se o descumprimento 
das metas por grande parte dos países. Como consequência, no ano de 
1997, é assinado o Protocolo de Quioto, apresentando três importantes 
mecanismos para redução de emissões pelos países: mercado de emissões, 
mecanismo de desenvolvimento limpo e a implementação conjunta. Em 
acréscimo é estabelecido um cronograma de redução de emissões para os 

62 Considera-se como gases de efeito estufa não somente o CO₂, como também o dióxido de 
nitroso- N₂O, metano – CH4, hidrofluorcabonetos – HFCs, perfluorcarboos – PFCs e hexafluoreto 
de enxofre – SF6.
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países desenvolvidos, assim como permitiu a participação dos países em 
desenvolvimento no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL63. O 
Protocolo não foi ratificado nem pelos Estados Unidos nem pela China e, 
em novembro de 2011, foi denunciado pelo Canadá64.

Em 2002, em Johanesburgo, na África do Sul, a ONU 
promoveu a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, 
também chamada de Rio+10 com o objetivo de avaliar e identificar os 
obstáculos que impediram os países de promover avanços em relação 
aos compromissos assumidos na Rio-92. A Conferência gerou dois 
documentos: 1) o Plano de Implementação, com base nos resultados 
conseguidos desde a Rio-92 busca-se acelerar o cumprimento dos demais 
objetivos; e 2) a Declaração Política, que reafirma o compromisso dos 
países com o desenvolvimento sustentável.

Em 2009 e 2011 ocorreram as Conferências das Partes65 (COP’s) 
de números 15 e 17, respectivamente, nas cidades de Copenhague e 
Durban. A comunidade internacional comprometida com a causa da 
Terra via no evento de Copenhague um importantíssimo momento para 
a fixação de mecanismos de redução de emissões de gases de efeito 
estufa e, como consequência, na renovação dos propósitos estabelecidos 
pelo Protocolo de Quioto. Contudo, as esperanças foram de certo modo 
frustradas, posto que os países partes não encontraram um denominador 

63 O MDL foi regulamentado no acordo de Marrakesh, propiciando regras mais claras sobre a 
geração e titularidade dos créditos de carbono. O mercado de carbono, até o ano de 2007 chegou a 
movimentar bilhões na economia mundial. Contudo, após a crise mundial restou inerte, inclusive 
no Brasil. Atualmente, tem-se apresentado nos REDD – redução de emissões por desmatamento 
- uma via alternativa.
64 "Estamos invocando o direito legal do Canadá de abandonar formalmente (o Protocolo de) 
Kyoto", disse Kent após a conferência da ONU sobre o aquecimento global encerrada no domingo 
em Durban, África do Sul. "Kyoto não funciona" e o Canadá corre o risco de pagar multas de 
vários bilhões de dólares se permanecer  neste acordo, disse Kent. [...] A saída do Canadá do 
protocolo fará com que o país evite pagar multas de até 13,6 bilhões de dólares por não ter 
cumprido as metas. Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/12/canada-
abandona-oficialmente-o-protocolo-de-kyoto.html. Acessado em 2.05. 2012. Trata-se da fala do 
ministro do Meio Ambiente do Canadá.
65 Conferência das partes é um órgão supremo instituído pelo Protocolo de Quioto, artigo 13.
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comum de interesses, especialmente, supomos, em razão da grave crise 
econômica enfrentada pelos Estados Unidos e pela Comunidade Europeia. 
Lamentavelmente, a questão ambiental foi subjulgada a grau relevância 
mínima, refletindo-se no evento de Durban, onde foram estabelecidas 
metas de emissão com vigência somente a partir de 2020.

Recentemente, no evento Rio +2066, a comunidade internacional 
produziu o Relatório “O Futuro que queremos”, fixando os conceitos 
sobre a Economia Verde como centro do desenvolvimento sustentável. 
Não obstante o avanço, para que haja a implementação dos objetivos 
propostos, se faz necessária a adesão por parte da comunidade 
internacional. Esperemos, então, mais uma rodada de discussão entre os 
países partes da Convenção Quadro da Organização das Nações Unidas.

No âmbito internacional, o Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas – IPCC – se apresenta como importante instrumento 
internacional na tentativa de compatibilizar os interesses econômicos e 
preservar o Meio Ambiente. Trata-se de um órgão intergovernamental de 
caráter científico, cuja finalidade não é monitorar o clima, mas realizar a 
análise e avaliação das informações científicas mais recentes produzidas 
por cientistas de todo o mundo, os quais contribuem voluntariamente no 
enfrentamento do tema mudanças climáticas. As principais publicações 
indicativas da contribuição do homem na alteração do clima decorrem 
desde órgão e, diga-se, todas as publicações com reconhecimento mundial.

1.2. Mudanças climáticas e legislação nacional

A Constituição da República não contém uma positivação 
específica sobre o assunto, contudo, o constituinte previu o dever 
fundamental de proteção do ambiente inerente à conduta de toda a 
sociedade brasileira – Poder Público e coletividade (pessoas físicas e 

66 Evento realizado no Brasil, na Cidade do Rio de Janeiro, cujo tema foi Sustentabilidade, o qual 
engloba o assunto Mudanças Climáticas.
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jurídicas)67 estabelecendo o direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Ao usar o termo “ecologicamente”, a Constituição oferece 
a geração presente o indicativo claro e objetivo de que a preservação e a 
restauração do ecossistema devem ser tratadas em seu todo, na inteireza 
da sua complexa estrutura. O direito a um ambiente ecologicamente 
equilibrado foi erigido à condição de direito fundamental o qual implica, 
necessariamente, em uma função defensiva e positiva por parte dos 
titulares desse mesmo direito – um direito-“dever fundamental de 
proteção do meio ambiente”68.

No plano infraconstitucional o Brasil tem adotado posição 
de vanguarda na edição de textos legislativos. No ano de 2009 o 
Brasil recebeu a Lei Nacional n. 12.187/2009 a qual institui a Política 
Nacional sobre Mudanças do Clima – PNMC. O conteúdo da norma 
possui similitudes com o Protocolo de Quioto69 importando conceitos 
fundamentais para o trato do assunto, tais como a adoção dos princípios 
da precaução e da prevenção, a adoção do conceito de desenvolvimento 
sustentável, a responsabilidade comum, porém diferenciada, o estímulo 
ao desenvolvimento do Mercado de Redução de Emissões. 

O Decreto regulamentador n. 7.390/2010 da PNMC estabelece 
metas específicas de redução de emissões de gases de efeito estufa até 
2020, não obstante a grande resistência apresentada por alguns setores 
empresariais brasileiros. Para alcançar o objetivo pretendido, o art. 6º 
prevê diretrizes importantíssimas, tais como, a redução de 80% dos índices 
anuais de desmatamento na Amazônia Legal em relação à média verificada 
entre os anos de 1996 e 2005, a redução de 40% dos índices anuais de 

67 “Art. 225. Todos tem 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.”
68SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTEREIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 
Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2011.
69 Se tratando de redução de emissão de gases de efeito estufa, o Protocolo de Quioto é o principal 
documento internacional posto estabelecer regras e princípios para internalizar o processo de 
descarbonização na economia.
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desmatamento no Bioma Cerrado em relação à média verificada entre os 
anos de 1999 a 2008. Prevê, ainda, a expansão da oferta hidroelétrica, da 
instalação de fontes alternativas renováveis notadamente centrais eólicas, 
pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidades, biocombustíveis 
e incremento da eficiência energética, bem como a recuperação de 15 
milhões de hectares de pastagens degradadas. À luz do art. 4º do referido 
decreto, diversos planos setoriais tem sido desenvolvidos pelo Ministério 
de Meio Ambiente e até a finalização deste texto foram encontrados os 
seguintes documentos70: Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM, Plano de Ação para a 
Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado – PPCerrado, Plano 
Decenal de Energia – PDE, Plano de Agricultura de Baixo Carbono.

Nos Estados e Municípios também encontramos legislações 
sobre a temática “Mudanças Climáticas”, as quais passamos a listar71: 

· Região Sudeste: no Estado de São Paulo – Lei 12.798/2009; no 
Estado do Rio de Janeiro – Lei 5.690/2010; Estado de Minas 
Gerais – Decreto n. 45.229/2009; Espírito Santo – Lei 9.531/2010.

· Região Sul: Estado de Santa Catarina – Lei 14.829/2009; 
Estado do Paraná – Lei 17.133/2012; Estado do Rio Grande 
do Sul – Lei 13.594/2010;

· Região Norte: Estado do Amazonas – Lei 3.135/2007; Estado 
do Tocantins – Lei 1.917/2008;

· Região centro-oeste - Estado de Goiás – Leo 16.497/2009, 
Estado do Mato Grosso – Lei 9.111/2009; 

· Região Nordeste: Estado da Bahia – Lei 12.050/2011; 

70 Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/
planos-setoriais-de-mitigacao-e-adaptacao. Acessado em 15.08.2012.
71 A listagem fornecida não tem cunho exaustivo. 
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Trazendo esforços para prevenir a mudança abrupta do clima, 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Nacional 
n. 12.305/2010, oferece importantes instrumentos para a governança 
ambiental posto ter por finalidade a destinação final dos resíduos sólidos 
de forma ambientalmente adequada, significando o reaproveitamento 
de mais de 50% dos resíduos sólidos produzidos no país. A partir desse 
instrumento legal, o lixo, deixa a condição de rejeito e passa a ser um 
bem economicamente viável. O princípio da ecoeficiência, positivado 
no art. 6º inc. V da Lei, indica expressamente a compatibilização entre o 
fornecimento e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 
naturais a um nível equivalente à capacidade de sustentação estimada 
do planeta, desde logo trançando um caminho para a revisão dos atuais 
padrões de consumo e produção. 

A qualidade do conteúdo normativo tanto no que diz respeito às 
mudanças climáticas, quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos, não 
há dúvidas, confere ao Brasil grande potencial para exercer sua influência 
na preservação da vida, sem que, contudo, perca a força da sua economia.

1.3. O princípio da precaução e mudanças climáticas 

Como já mencionamos, não há consenso na comunidade 
científica sobre as causas efetivas do processo de alteração climática 
na Terra. Para os leigos e os curiosos, as teorias céticas são bastante 
convincentes e podem gerar um perigoso efeito72, pois desprestigiam a 
ênfase devida às questões da saúde humana e preservação da qualidade 
das florestas e dos oceanos, os quais são, inconfundivelmente, 
imprescindíveis na regulação da temperatura da Terra.
72 Muitos setores econômicos podem utilizar a teoria para justificar a não aplicação de tecnologias 
mais limpas nos processo de produção industrial e de exploração dos recursos naturais. É 
necessário todo o cuidado no trato da matéria para que, tanto a teoria “alarmista” quanto a cética, 
não sejam utilizadas para justificar empreendimentos completamente descomprometidos com o 
ser humano e com as demais formas de vida na Terra.
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As diversas teorias apresentadas refletem a crise ambiental 
vivenciada pela sociedade contemporânea, sendo, então, necessária a 
adoção do critério Precaução, não só em seu nível jurídico principiológico, 
mas também no seu aspecto moral, já que o assunto está umbilicalmente 
atrelado à preservação da vida humanas, mas não só, também às outras 
espécies indefesas diante do potencial destrutivo do ser humano. Em tempos 
de incertezas há que se adotar uma postura mais austera até que se tenha 
um mínimo de harmonia no discurso científico. Se não pela preservação do 
Ambiente como um todo, ao menos em relação à saúde humana.

Diante do quadro de incerteza científica não há dúvidas de que 
o crescimento econômico, a escolha da matriz energética, a relação de 
consumo, dentre outros aspectos, deverão se pautar sobre o Princípio da 
Precaução73. Deve-se, por assim dizer, adotar uma ética da responsabilidade 
humana em relação à vida (humana e não humana) sobre a Terra.

Nesse sentido a Conferências das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92) formulou a Declaração do Rio 
de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, estabelecendo 27 
princípios, dentre eles citamos o de número 15: “De modo a proteger o 
meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observados 
pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaças 
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”74.

Por sua vez, a Convenção- Quadro sobre Mudança do Clima 
assim dispõe no artigo 3º, Princípio 3: “As Partes devem adotar medidas 
de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do 
clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de 
danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve 

73 No sentido também de aplicar esforços no desenvolvimento de novas tecnologias para soluções 
de problemas como poluição atmosférica, redução de resíduos sólidos, tratamento adequado dos 
recursos hídricos, formas menos invasivas de exploração de recursos naturais, dentre muitos outros.
74 Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Acessado em 13.08.2012.
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ser usada como razão para postergar essas medidas, levando em conta 
que as políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima 
devem ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar benefícios 
mundiais ao menor custo possível. Para esse fim, essas políticas e 
medidas devem levar em conta os diferentes contextos socioeconômicos, 
ser abrangentes, cobrir todas as fontes, sumidouros e reservatórios 
significativos de gases de efeito estufa e adaptações, e abranger todos os 
setores econômicos. As Partes interessadas podem realizar esforços, em 
cooperação, para enfrentar a mudança do clima”75.

Em matéria de probabilidade de riscos Leme Machado afirma que 
“a dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a 
prevenção” e, “aplica-se o princípio da precaução ainda quando existe a 
incerteza, não se aguardando que esta se torne certeza”76.

Embora não trate especificamente sobre o tema, é importante 
registrar o ensinamento do matemático, Lógico, Filósofo e Físico e 
idealizador da Semiótica norte-americana, Charles Sanders Peirce, 
quando tratou da construção da estrutura do pensamento investigativo. 
Ouçamos: “os fatos são coisas brutas que não consistem em eu pensá-
los de um modo ou de outro, mas permanecem imóveis não importa 
quanto você, eu ou qualquer homem ou gerações de homens possam 
opinar sobre eles. São esses fatos que eu quero conhecer, de modo 
que eu possa evitar desapontamentos ou desastres. Como, no fim, eles 
devem comigo se defrontar, que eu os conheça o mais cedo possível, 
e me prepare para eles. Este é, um última análise, todo meu motivo 
para raciocinar. Desejo, portanto, raciocinar de tal maneira que os fatos 
não me desapontem ou possam me desapontar quanto às promessas de 
meu raciocínio [...]. Consequentemente, devo planejar meu raciocínio 

75 Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/convencao_clima.pdf. Acessado em 
13.08.2012.
76 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011. p. 85.
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de modo a que eu evidentemente venha a evitar aquelas surpresas”77.
Peirce traz uma importante contribuição para a formulação de 

ações em nível ambiental. Faz-se necessária a observação dos eventos 
naturais, aqueles presentes no mundo dos fenômenos, a fim de evitar ao 
máximo os riscos, os desastres78. Especialmente em matéria ambiental, 
há que se ter um planejamento lógico e desapaixonado79. Enquanto não 
finalizado o processo de investigação há que se ter cautela, prudência na 
elaboração de, por exemplo, estratégias de desenvolvimento econômico.

Assim, a aplicação do Princípio da Precaução não representa 
a instalação da cultura do medo, mas sim a chamada para uma postura 
mais responsável em relação ao homem, ao meio ambiente, todos visto 
como um todo. Em verdade, adotar o referido princípio significa uma 
retomada de atitude por parte do ser humano, o qual, apoderando-se do 
seu conhecimento, da tecnologia desenvolvida até então, deverá visualizar 
o processo da vida em relação de interconexão não só no espaço, mas 
também no tempo, de forma a priorizar as ações, inclusive econômicas, 
que preservem a vida tal qual a conhecemos. 

Para que haja perfeita internalização e aceitação do Princípio 
em análise faz-se necessária a revisão do paradigma de desenvolvimento 
dos povos. O conhecimento do exato lugar onde estamos e porque 
aqui estamos nos permite romper as barreiras do pensamento de forma 

77 Trecho extraído em SILVEIRA, Lauro Frederico Barbosa. Curso de Semiótica Geral. São Paulo: 
Quartier Latin. 2009. p. 24.
78 Evitar ao máximo os riscos não significa o fechamento de um pensamento científico, 
uma conclusão absoluta e imutável. Não! Isso porque, para o próprio Peirce, o falibilismo do 
pensamento é algo inerente e necessário à evolução da própria ciência. Aqui encontramos a razão 
de ser da aplicabilidade do Princípio da Precaução: porque não se conhece todos os efeitos de 
uma determinada conduta, porque há dúvida científica, porque, em certa medida, sempre haverá 
uma possibilidade de abertura do sistema do pensamento para se incluir novas hipóteses e novas 
conclusões, porque alguns riscos ambientais podem significar a impossibilidade de reparação 
futura, é necessário adotar cautela.
79 Dizemos desapaixonado na medida em que investigações científicas ambientais não poderão 
adotar uma postura radical, pendendo ou para o lado da preservação absoluta ou para as questões 
econômicas puras. Há que se buscar o encontro do equilíbrio entre ambos interesses, importantes 
para a sociedade contemporânea.
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a construirmos um novo caminho para o desenvolvimento da vida na 
Terra. Essa é a finalidade das linhas que seguem no tópico posterior com 
amparo nas descobertas da física quântica80. 

2. Economia, meio ambiente e mudanças climáticas
 

2.1. Uma construção para além da dignidade da pessoa humana. 
Sem a qual será impossível enfrentar os desafios ambientais  
(e econômicos e sociais) da sociedade contemporânea

Os assuntos sobre o clima da Terra e suas alterações (naturais 
ou não) remetem ao conceito de sobrevivência, mas não só aquela cuja 
temática está relacionada à fome ou doenças, mas, para além, também 
atinente à própria existência de um ambiente adequado para o regular 
desenvolvimento da vida como um todo. O assunto Mudanças Climáticas 
está atrelado ao conceito de cuidado com a nossa casa, conosco mesmos 
e com o outro e, de certo modo, está umbilicalmente ligado ao medo da 
morte, medo do porvir.

O “Cuidado de si e dos outros”81 leva o ser humano a pensar 
sobre o âmago da sua própria essência no presente e, também em 
relação ao futuro da sua geração, posto seu instinto de preservação 
da sua memória, história. Não ao acaso foi a previsão no artigo 3º 
da Convenção Sobre Mudança do Clima dispondo “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 

80 CAPRA, Fritjof. O Tao da Física. Um paralelo entre a Física Moderna e o Misticismo Oriental. 
São Paulo: Cutrix, 1983.
81 Em referência aos estudos filosóficos desenvolvidos por Michael Foucault nos últimos anos 
de sua carreira acadêmica. O conhecimento interior do próprio homem o habilita ao governo de 
uma sociedade.
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tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos”82.
A construção desse pensamento remete ao conceito de dignidade 

da pessoa humana. Nas lições de Sarlet: “a matriz filosófica moderna da 
concepção de dignidade humana tem sido reconduzida essencialmente e 
na maior parte das vezes ao pensamento do filósofo alemão Immanuel 
Kant. A formulação kantiana coloca a ideia de que o ser humano não pode 
ser empregado como simples meio (ou seja, objeto) para a satisfação de 
qualquer vontade alheia, mas sempre deve ser tomado como fim em si 
mesmo (ou seja, sujeito) em qualquer relação, seja em face do Estado 
seja em face de particulares”83. 

O pensamento se espalhou ao ponto de o Supremo Tribunal 
Federal, através do voto da lavra do Ministro Celso Melo, definir o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, 
com o mesmo status dos direitos previstos no art. 5º da Constituição da 
República, como “uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas 
às formações sociais contemporâneas”84.

O decurso do tempo ensinou ao ser humano a necessidade 
de promover mecanismos de proteção de si mesmo, da voracidade do 
seu poder destrutivo e individualista. A problemática é mais evidente 
especialmente nos momentos em que o homem subjulga seu semelhante 
à condição de inferioridade, como já ocorreu na época escravocrata, nos 
campos de concentração de Hitler e nos períodos de outros governos 
totalitários vivenciados inclusive no Brasil. 

Como consequência, a dignidade humana tornou-se, ao menos 
em nível de tratados internacionais e na Constituição Brasileira, além 
de um valor, também o princípio de maior hierarquia no sistema 
jurídico. Segundo Sarlet, a dignidade humana apresenta-se como “a 

82 Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/convencao_clima.pdf. Acessado 
em: 1.08.2012. Texto Editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com o apoio do 
Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil
83 Idem p 59.
84 Voto nos autos do MS 22.164-0 São Paulo.
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pedra basilar da edificação constitucional do Estado”.
A tarefa de proteção do ser humano, segundo o conceito de 

dignidade, vai muito além da simples oferta das condições mínimas de 
subsistência, posto envolver todas as dimensões dos direitos humanos 
e fundamentais85. Essa tarefa implica no reconhecimento de direitos e 
deveres inerentes a cada pessoa, delimitando a sua condição de sujeito 
frente a si próprio e frente ao outro.

A construção jusfilosófica sobre a condição do homem está 
amparada em uma concepção antropocêntrica de mundo, estando as 
demais “coisas” a serviço do homem. Esse paradigma propiciou os 
ensinamentos filosóficos de René Descartes, os quais foram fundamentais 
para o desenvolvimento das ciências. Para Francis Bacon o conhecimento 
científico deveria ser utilizado para que o homem se tornasse senhor e 
dominador da Terra, da Natureza. Bacon comparou a natureza a uma 
mulher cujos segredos deveriam ser arrancados mediante tortura, com a 
ajuda de instrumentos mecânicos. 

Contudo, apresentou seu lado perverso porque, “para Descartes, 
o universo material era uma máquina, nada além de uma máquina. 
Não havia propósito, vida ou espiritualidade na matéria. [...] A drástica 
mudança na imagem da natureza, de organismo para máquina, teve um 
poderoso efeito sobre a atitude das pessoas em relação ao meio ambiente 
natural. A visão de mundo orgânica da Idade Média implicada um sistema 
de valores que conduzia ao comportamento ecológico”86.

O modelo paradigmático homem/natureza/máquina desconsidera 
as relações vitais na Terra como uma verdadeira teia interligada, 
conecta e interdependente e, ainda, o fato do homem estar em meio ao 
desenvolvimento desse processo, e não em posição de subjulgar todos os 
fenômenos naturais à sua própria vontade. O mecanicismo, ao tempo em 
que permitiu o avanço da tecnologia propiciou esse caminhar como um 
85 Direitos de primeira, segunda e terceira dimensão.
86 CAPRA. Fritjof. O Ponto de Mutação: a Ciência, a Sociedade e a Cultura Emergente. 25. ed. São 
Paulo: Cultrix. p 56.
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fim em si mesmo e não a serviço da vida, o que gerou o estado caótico da 
relação entre o homem e o meio ambiente.

O tempo nos mostrou a resposta sagaz da Terra: a raça humana 
é dominada pela Natureza e não o contrário.  O Planeta, e tudo o que 
nele há, está ameaçado pelo simples fato da ausência de respeito à sua 
estrutura organizacional87.  

Assim, o passo seguinte à dignidade do homem, a nosso ver, seria 
o reconhecimento de certa dignidade do Planeta e de todas as formas de 
vida, avançando para a aplicação de uma matriz jusfilosófica biocêntrica 
em reconhecimento à interligação já aventada nesse tópico. O homem, 
então, deverá ser reposicionado para o centro difuso de todas as coisas 
e não no exato centro de todas as coisas88. A construção jurídica não é 
pioneira, podendo ser encontradas no Direito Comparado importantes 
instrumentos textos legais a respeito.

Após três anos de discussões em nível de assembleia 
Constituinte, no ano de 2008 o Equador reconhece ao Planeta – Pacha 
Mama, Mãe Terra – a titularidade de direitos. O conceito vem positivado 
no artigo 71 da Constituição Equatoriana89 o qual está inserido no Título 
II que trata dos Direitos.  O povo equatoriano, no preâmbulo da sua nova 
Constituição celebra a natureza, a Pacha Mama, reconhecendo estes 
como partes vitais para a sobrevivência do homem na Terra.

Construção semelhante pode ser encontrada na Nova Constituição 

87 Não se trata de uma posição espiritual, religiosa, mas de constatações científicas as quais 
motivaram as diversas construções jurídicas em nível internacional e, por isso mesmo, estamos 
no presente discutindo o tema “Mudanças Climáticas”. Se as diversas religiões pregam o fim do 
mundo, essas afirmações têm sido confirmadas cientificamente.
88 Nesse sentido Sayeg.
89 Texto no original: “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, estrucutura, funciones y processos evolutivos. Toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidade podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 
de la naturaleza. 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.” Disponível em: http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/
newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf. Acessado em 21.08.2012.
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da Suíça, art. 120. O texto constitucional confere uma dignidade à criatura, 
protegendo-a contra os abusos da engenharia genética. Veja-se o texto: “A 
Confederação prescreve disposições sobre a manipulação com material 
embrionário e genético de animais, plantas e outros organismos. Para 
isto, leva em conta a dignidade da criatura, assim como a segurança do 
homem, dos animais e do meio-ambiente e protege a variedade genética 
das espécies de animais e vegetais”90.

Não há dúvidas de que a construção jurídica é fruto de uma 
mudança paradigmática não somente na mente do legislador, mas também 
e fundamentalmente, no campo das ideias de um povo (ai está a beleza 
do sistema jurídico e da capacidade transformadora da mente humana!).

Sabemos que a construção desse conceito demandaria muito 
mais palavras do que as ora postas neste trabalho. Porém, queremos, para 
o momento, apenas difundir o conceito como alicerce de um campo de 
futura discussão, posto a necessidade de a proteção humana avançar para 
a conceituação da dignidade do planeta como um fim em si mesmo, em 
respeito à teia da vida91.

2.2. A Economia. O capital e seus reflexos no trato da mudança 
climática

 A necessidade de crescimento econômico segundo o paradigma 
cartesiano, atrelada às questões sociais mais sensíveis, gerou uma 
complexidade sem fim de fenômenos, subjulgando o Meio Ambiente 
a uma visão reducionista. A equalização das duas pontas de discussão 
(mercado e meio ambiente) somente estará em uma posição de igualdade 
quando o ser humano repensar suas reais necessidades de uso dos bens 

90 Tradução livre. Texto Original: Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit Keim- und 
Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen. Er trägt  dabei der Würde der Kreatur 
sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt Rechnung und schützt die genetische Vielfalt 
der  Tier- und Pflanzenarten. Disponível em: http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a120.html. 
Acessado em 29.08.2012. 
91 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 2010.
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naturais, assim como realizar a forma mais racional do uso. 
A própria estadia do homem na Terra, com ou sem processo 

de industrialização, já implica em impactos ambientais, alguns maiores 
outros menores. Contudo, quando nos deparamos com questões como 
erradicação da pobreza, fome, doenças os mecanismos econômicos 
são uma importante ferramenta para a solução dessas questões. Não há 
desenvolvimento econômico sem um mínimo de impacto ambiental, 
remetendo a todos a grande pergunta: como garantir a todos o acesso às 
condições mínimas de subsistência, preservar o meio ambiente, preservar 
o Clima e manter a vida na Terra tal qual a conhecemos.

Nos últimos anos a Terra tem sofrido significativas mudanças 
em seus ecossistemas provocadas pela transformação de florestas naturais 
em espaços para cultivo de atividades agropastoris, armazenamento de 
grande quantidade de recursos hídricos (inclusive com alagamento de 
áreas de cobertura vegetal), a perda de áreas de mangues e arrecifes 
coralinos e, como consequência maior, o aumento de emissões de gases 
poluentes na atmosfera sem a devida absorção por processos naturais ou 
artificiais. O mundo caminha para um colapso ambiental.

O paradigma mecanicista norteia o desenvolvimento da 
economia, do capitalismo, encarando o meio ambiente como um recurso 
financeiro próprio e não um bem de titularidade de todos. O homem, 
o ambiente, a economia: essa tríade é vista como uma máquina, cujo 
funcionamento será regado pela lubrificação do capital. 

Diga-se, capital é um adjetivo e tem significado de essencial, 
principal92. Sob esse aspecto, o capital seria o ponto fundamental para 
o bom caminhar da sociedade, o qual utiliza a mão de obra humana 
para sua reprodução e para a retirada.  E não há mal algum nisso, posto 
concordarmos com Sayeg93 a respeito da necessidade da manutenção da 
economia de mercado e capital.  

92  Dicionário Aurélio.
93 SAYEG, Ricardo Hasson; BALERA, Wagner. O Capitalismo Humanista. Petrópolis: KBR. 2011.
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O capital e seus mecanismos proporcionaram ao homem 
chegar a um estágio de segurança e conforto nunca antes imagináveis, 
transformando os outrora artigos de luxo em produtos essenciais e 
acessíveis a todos. A título de exemplo citamos os celulares, aparelhos de 
ar condicionado, veículos automotores etc. Por consequência, costumou-se 
atrelar o crescimento econômico, a geração de riqueza, ao bem estar do ser 
humano. Economia saudável é sinônimo de conforto e bem estar. A relação 
“capital+homem=qualidade” está incutida no inconsciente humano. 

No entanto, se por um lado a satisfação do conceito de dignidade 
humana implica em desenvolvimento econômico, por outro, esse mesmo 
percurso implica na necessária extração de recursos naturais tais como 
água (para gerar eletricidade, abastecimento das casas, tratamento 
de esgoto), minérios (basicamente toda civilização humana depende 
desses recursos), recursos minerais fósseis (petróleo, carvão mineral). 
Tais processos apresentam significativo impacto no meio ambiente 
e, atualmente, tem sido apresentado como uma das principais fontes 
para a alteração climática mundial, podendo, inclusive, implicar no 
desaparecimento da vida na Terra (ao menos tal qual a conhecemos). 
Com isso o mesmo processo que confere dignidade, também a expurga 
em um processo de autofagocitose.

A pergunta a se fazer é: o homem consegue manter esse grau de 
conforto com o mínimo de degradação ambiental? Ou melhor, é possível 
respeito ao meio ambiente de forma que haja, ao menos, a manutenção desse 
estágio de desenvolvimento da sociedade humana? A questão torna-se ainda 
mais tormentosa quando diante de países à margem da miséria, ou os países 
em desenvolvimento, posto lutarem para alcançarem essa zona de conforto.

Sarlet94 afirma que: “[...] a degradação ambiental e todos 
os demais riscos ecológicos (como, por exemplo, a contaminação 
química e o aquecimento global) que operam no âmbito das relações 

94 Idem. p 129.



105

Direito Ambiental no Século XXI

sociais (agora socioambientais!) contemporâneas comprometem 
significativamente o bem-estar individual coletivo. Para além de um 
bem-estar individual e social, as construções jurídico-constitucionais 
caminham hoje no sentido de garantir ao indivíduo e à comunidade 
como um todo o desfrute de um bem-estar ambiental, ou seja, de 
uma vida saudável com qualidade ambiental, o que se apresenta 
como indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao 
desenvolvimento humano no seu conjunto”.

Nesse viés, o conflito capital x meio ambiente passa do nível 
mercadológico para entrar em nível de política estatal e empresarial95, 
tornando obrigatória a indagação: Como compatibilizar crescimento 
econômico com preservação ambiental? Como apresentar freios 
para o desenvolvimento do capitalismo sem que isso implique em 
perdas econômicas e, ao mesmo tempo, implique em preservação 
do meio ambiente? Há possibilidade de equilíbrio entre essas duas 
pontas de interesse? 

O quadro mundial apresenta uma crise ambiental como resultado 
das pegadas deixadas pelo ser humano.96 Apesar disso, a resposta aos 
questionamentos levantados perpassa o viés da Sustentabilidade. Sarlet 
indica que: “[...] o enfrentamento dos problemas ambientais e a opção 
por um desenvolvimento sustentável passam necessariamente pela 
correção do quadro alarmante de desigualdade social e da falta de acesso, 
por parte expressiva da população brasileira e mundial, aos seus direitos 
sociais básicos, o que, é importante destacar, também é causa de aumento 
– em determinado sentido – da degradação ambiental”97. 

95 Dizemos empresarial tendo em vista a necessidade de manutenção dos estágios de vida na 
Terra como mantenedores da própria estrutura de mercado.
96 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTEREIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 
Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2011.
97 Idem. p. 130.
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a) A Sustentabilidade

Sustentabilidade não é um conceito novo, ao contrário, seu 
conteúdo vem sendo debatido desde a década de 197098. Nesse período 
encontramos dois importantíssimos eventos mundiais, a publicação 
do Clube de Roma sobre os limites do crescimento e a Conferência 
de Estocolmo, já aventada neste trabalho. Ambos trabalhos não foram 
desenvolvidos ao acaso, mas sim fruto de prévios debates desde a década 
de 1960 sobre os graves riscos das pesadas pegadas humanas sobre a 
Natureza, com consequências, em alguns casos, irreparáveis.

O grupo de pesquisadores do Clube de Roma em 1972, dirigido 
por Dana Meadows, propôs o congelamento do crescimento da população 
global e do capital industrial, apresentando a realidade dos recursos 
limitados e trazendo à baila a tese Thomas Malthus sobre o crescimento 
desenfreado da população do mundo99. 

Porém, o posicionamento do Clube de Roma mostra-se nocivo 
aos países não desenvolvidos e em desenvolvimento, posto implicarem 
na estagnação do processo de produção de bens e riquezas e, por 
consequência, impedir o acesso de muitos povos aos bens considerados 
como básicos para a vida digna (saúde, educação, saneamento básico, 
alimentação dentre outros). A nosso ver, essa posição dissocia os 
fenômenos da economia e do meio ambiente, visualizando mundos 
díspares e inconciliáveis100. Era preciso desenvolver melhor o tema a fim 
de alcançar o equilíbrio.

O Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum (1987), 
idealizado pela Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio 
98 A Conferência de Estocolmo, nos princípios 5 e 8, introduziu o conceito, abrindo portas para 
toda a formação principiológica posterior, especialmente da Rio/92.
99 Thomas observou a diferença entre a expansão dos recursos da Terra – a uma razão aritmética, 
em contraponto ao crescimento populacional – a razão geométrica.
100 Nesse momento importante ressaltar a visão de Carlos Walter Porto-Gonçalves, segundo a 
qual o desenvolvimento econômico apresenta-se como algo inconciliável com a preservação do 
meio ambiente.
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Ambiente, apresentou um novo olhar para o desenvolvimento 
econômico e social, apontando para uma nova relação entre o ser 
humano e o meio ambiente. 

Segundo o Relatório, a sustentabilidade materializa-se 
pelo “desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades”. Além de estabelecer princípios, o Relatório também 
apresenta uma série de iniciativas importantes para o desenvolvimento 
com ética, segundo uma visão complexa das causas dos problemas 
socioeconômicos e ambientais da sociedade atual. Desse modo, a 
sustentabilidade (segundo o conceito posto no relatório) apresenta-
se como uma estratégia de desenvolvimento e não como um fator de 
estagnação. E não poderia ser de outro modo, pois, como dissemos, o 
século passado foi representado pelo início da quebra do paradigma 
cartesiano-newtoniano o qual, paulatinamente, vem sendo substituído 
por uma “visão de mundo integradora, sística, conjuntiva e holística”101, 
uma visão unitária, em contraponto a visão dualista de mundo.

Nessa linha de pensamento encontramos, no Brasil, diversas 
passagens positivadas no texto jurídico. O texto constitucional, nos arts. 
225 e 170 inc. VI indicam o respeito ao meio ambiente pela economia. 
Bem pondera D’Isep102, “ao se inserir dentre os princípios da ordem 
econômica, o desenvolvimento sustentável enfatiza a sociabilidade do 
capitalismo, pois o condiciona a uma visão antropocêntrica. Tanto o 
‘ecologismo’ quanto o ‘capitalismo selvagem’ excluem do ordenamento 
jurídico esta visão (antropocêntrica), que se traduz no homem (social, 
coletivamente abordador) e sua qualidade de vida”.

101 ROHDE, Geraldo Mário. Mudanças de paradigma e desenvolvimento sustentado. In: 
Desenvolvimento de Natureza. Estudos para uma sociedade sustentável. Clóvis Cavalcanti (Org.) 
4. ed. São Paulo: Cortez. p. 41.
102 D’ISEP. Clarissa Ferreira Macedo. Direito Ambiental econômico e a ISSO 14000: análise jurídica 
do modelo de gestão ambiental e certificação ISSO 14001. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2004.



Direito Ambiental no Século XXI

108

Entre todos os textos normativos103, ressaltamos os mais 
recentes a tratar da temática: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
instituída pela Lei Nacional n. 12.305/2010, assim como a Política 
Nacional sobre Mudanças Climáticas, Lei Nacional n. 12.187/2009 
(arts. 3º, inc. IV e 4º, inc. I).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem sido considerada 
como de vanguarda, trazendo o reposicionamento do resíduo sólido 
da categoria de lixo para bem de valor econômico104.  O art. 6º, 
inc. V da Política Nacional de resíduos sólidos insere no contexto 
nacional o principio da ecoeficiência, segundo o qual deverá haver 
compatibilização entre o fornecimento e a redução do impacto 
ambiental e do consumo de recursos naturais em um nível equivalente 
de sustentação estimada do planeta.

Em nível de desenvolvimento do processo econômico, a 
PNMC indica a necessidade de compatibilização do desenvolvimento 
econômico-social com a proteção do sistema climático, privilegiando o 
viés ambiental. O uso racional dos bens naturais possui uma importância 
ímpar para a não aceleração da mudança do clima, na medida em 
que implica, em via transversa, na preservação das florestas105 e na 
despoluição de oceanos106.

103 O tema também é abordado pelos seguintes textos legais, dentre outros: Política Nacional do 
Meio Ambiente - Lei 6.938/81; tangencialmente pela Lei de Crimes Ambientais - 9.605/98.
104 A PNRS possui conceitos atrelados aos conceitos da Ciência Econômica Moderna, a qual 
se afasta da visão da economia como um sistema isolado, sem trocas de matérias de energia 
com o Meio Ambiente. Não mais se aceita a ideia de que o meio ambiente é visto como simples 
externalidade do mercado, devendo ser internalizada no peço dos produtos. Ao contrário, o meio 
ambiente possui elementos indispensáveis à vida na Terra com relevante valor social, cultural e 
também econômico.
105 As florestas possuem importantíssimo papel na troca de calor atmosférica resultante do 
deslocamento das massas de ar quente e fria, provocadas pela pressão.
106 É de conhecimento o alto índice de resíduos sólidos (toneladas) despejados nos oceanos. Estes 
também possuem importantíssimo papel para a vida na Terra, tanto por causa do fornecimento 
de oxigênio como também pela regulação da temperatura da Terra.
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b) Repensando o capitalismo. Breves considerações

Para o sucesso da fórmula triádica (capital/homem/meio 
ambiente), e como já indicamos neste trabalho, se faz necessário o 
reposicionamento do homem e suas interfaces com o meio ambiente, 
assim como a abertura do homo economicus para além do individualismo, 
avançando na previsão do Princípio 1 da Declaração do Rio para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, quando “os seres humanos estão no centro 
das preocupações com o desenvolvimento sustentável”107 o homem deverá 
ser visto, como bem afirma Capra, no “centro difuso de todas as coisas” 108. 

Permeando o tema, Sayeg afirma que “a violência econômica 
tem o potencial de levar ao colapso a humanidade e o planeta”109. Como 
consequência, faz-se necessária a adoção do princípio da Fraternidade 
porque, ainda nas lições de Sayeg “as pessoas são a verdadeira riqueza 
das nações” e “desenvolvidos são os países em que todo o povo está 
inserido na evolução política, econômica, social e cultural, conquistando 
acesso a níveis de vida que atendam, pelo menos, ao mínimo vital, e em 
que haja respeito à humanidade e ao planeta”110.

Aplicando o Princípio da Fraternidade111 ao capitalismo, 
encontramos a formulação desenvolvida por Sayeg, denominada por 
Capitalismo Humanista, cuja proposta indica a libertação da humanidade 
do seu próprio egoísmo, vendo no semelhante a sua própria imagem e no 

107 Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Acessado em 14.08.2012.
108 CAPRA, Fritjof. O Tao da Física. 2. ed. São Paulo: Cultrix. 1983.
109 Idem. p. 205. 
110 Idem. p. 177.
111 A fraternidade vem expressa no primeiro artigo da  Declaração Universal dos Direitos do 
Homem quando afirma “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”. 
O conceito de Fraternidade coloca todos os homens e mulheres em condição de igualdade, como 
irmãos, e como tais devem se comportar, em repeito mútuo, em solidariedade e compaixão. 
Não há nada de “romântico” nessa visão, na medida em que a aplicação da fraternidade deve 
fruto de uma decisão racional do ser humano e essencial para a vida pacífica em sociedade. O 
individualismo puro apregoado por Adam Smith não é suficiente para a manutenção dos pilares 
de uma sociedade econômica. É preciso avançar para uma visão coletiva. 
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Meio Ambiente não somente a sua morada, mas também como um ente 
(sujeito de dignidade).

Em nível internacional a teoria de Sayeg encontra eco nas vozes 
de dois importantes economistas: Amartya Sem e Rajend Sisodia. Em 
recente entrevista à Folha de São Paulo o economista Rajend afirmou 
o capitalismo consciente “é uma abordagem um pouco diferente da 
tradicional, que diz que o capitalismo é apenas sobre fazer dinheiro e 
ter lucros. É um conceito com propósitos mais profundos. [...] o que 
queremos com o capitalismo consciente é que os empresários mudem 
de mentalidade e pensem nos seus negócios de uma forma diferente” 112.

A proposta de Sayeg representa uma revisão das reais necessidades 
de consumo do ser humano, assim como a realização do reaproveitamento 
dos bens, remetendo ao conceito de sustentabilidade já tratado. 

Desse modo, as relações entre homem-capital-Natureza 
devem ser vistas segundo os conceitos da Sustentabilidade (tal qual 
idealizada pelo Relatório Bundtland), do Princípio da Fraternidade e 
da dignidade para além da vida humana, buscando salvar a espécie 
humana do próprio homem e, avançando, salvaguardar os processos 
ecológicos tal qual conhecemos hoje.

2.3. A economia verde como instrumento para suavizar o processo 
das ações antrópicas no meio ambiente

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – 
PNUMA113 definiu Economia Verde como aquela que resulta “em 
melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade sócia, ao mesmo 
tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez 
ecológica”. Para o PNUMA uma economia verde “pode ser considerada 

112 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1089399-indiano-prega-capitalismo-
consciente-contra-a-crise.shtml. Acessado em 31.05.2012.
113 Disponível em: http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_
pt.pdf.  Acesso em 20.08.2012.
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como tendo baixa emissão de carbono, é eficiente em seu uso de recursos 
e socialmente inclusiva”114.

O relatório realizado pelo PNUMA visa equalizar o crescimento 
econômico às necessidades sociais e de preservação ambiental, se 
aproximando do conceito de sustentabilidade, embora com ele não se 
confundindo. Em linhas gerais, a proposta do relatório está amparada 
em três pilares: 1 – implementação de novas tecnologias com intuito 
de diminuir a entropia do processo econômico; 2 – formação de um 
consumo responsável; 3 – geração de empregos ligados diretamente ao 
novo processo econômico.

A critica que se faz a esse modelo está ligada diretamente à 
sua matriz. Diz-se ser esta arraigada ao modelo tradicional da Ciência 
Econômica e, portanto, com objetivos puros no crescimento econômico. 
Ousamos discordar. Não há como dizer ser este o método perfeito, o 
ideal. Não. Ele certamente apresentará algumas contradições115, até 
mesmo por ser fruto de uma mente humana, passível de erros, contudo, há 
que se ressaltar a forma como o modelo coloca, no campo da linguagem 
econômica, a preservação ambiental. 

Ao internalizar o conceito de preservação ambiental ao processo 
econômico116, a Economia Verde abre caminho aos países menos 
desenvolvidos para, preservando os seus bens ambientais, aumentar 
seus índices de desenvolvimento humano, segundo uma economia de 
mercado e livre iniciativa, diminuindo, portanto, o espectro do seu 

114 Idem. p.02.
115 Entendemos que a Economia Verde, tal qual como idealizada até o presente momento, deverá 
representar apenas um degrau da grande escada rumo ao respeito da vida na Terra.
116 No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo IPCC houve, no mês de junho de 2011, uma 
reunião de especialistas de análise econômica, métodos de custeio e ética cujo objetivo foi a análise 
e diversos fatores relacionados à Mudanças Climáticas. O grupo de estudo 1 (Breackout Group 
I.1) fez a análise monetária dos impactos das Mudanças Climáticas indicando que, muitas vezes, a 
internalização de valores não monetários na previsão dos impactos se torna difícil, porém de extrema 
relevância. Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B1gFp6Ioo3akVkxibjhjenNWdzQ/
edit. Acessado em 20.08.2012.
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tangenciamento à vulnerabilidade ambiental117. 
Dentre as diversas conclusões118 a que chegou o PNUMA, 

indicamos as mais relevantes para o tema Mudanças Climáticas: 1 - Um 
investimento de apenas 2% do PIB global em dez setores-chave pode dar 
início à transição rumo a uma economia de baixo carbono e eficiência de 
recursos; 2 - Uma economia verde valoriza e investe em capital natural; 3 - 
Priorizar investimentos e gastos governamentais em áreas que estimulam 
o esverdeamento de setores econômicos é um caminho crítico.

O Relatório da Economia Verde contém em seu primeiro item 
de avaliação da economia a proposta de valorização do capital natural. 
Entende-se a biodiversidade como estrutura viva do planeta em todos os 
seus níveis (genes, espécies e ecossistemas propriamente ditos) e, cada 
qual, mantendo um alto grau de importância e de valoração econômica 
o que, em certo sentido, poderá auxiliar o sustento de famílias carentes, 
dentre outros aspecto. A importância dessa constatação está no fato de 
visualizar o sistema orgânico da Terra em seu todo, ao invés de estratificar 
em níveis de relevância.

Como consequência, a redução do desmatamento e o aumento do 
reflorestamento “por si só fazem muito sentido economicamente e apoiam 
a agricultura e o modo de vida rural”119. As florestas possuem uma enorme 
participação na regulação climática120 e os benefícios da sua manutenção, 
acentua o relatório, “possuem benefícios equivalentes ao triplo do valor dos 
custos de manutenção das áreas desflorestadas para a agricultura e pecuária”. 

117 É de conhecimento que os países menos desenvolvidos são os que mais bens ambientais 
tem a preservar, porém, com menos recursos financeiros para tanto. Essa situação coloca os 
países em condição de vulnerabilidade quando comparados em âmbito internacional. De forma 
desordenada, a necessidade de gerar empregos implica na degradação ambiental. A preocupação 
imediata nesses países, longe do bem estar ambiental, está diretamente atrelada ao “prato de 
comida” do dia a dia.
118 Disponível em: http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_summary_
pt.pdf. Acessado em 20.08.2012.
119 Relatório economia Verde, versão em português, p. 06. Disponível em: www.pnuma.com.br. 
120 Esse efeito ocorre tanto pela manutenção da umidade relativa do ar, como também em relação 
aos movimentos de convecção das massas de ar quente e fria.
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Importante registrar, não se trata da substituição dessas 
atividades por florestas posto que o Relatório da Economia Verde vê 
a importância de se oferecer alimentos (advindos tantos da agricultura 
quanto da pecuária) à crescente população mundial. Nesse sentido, 
a proposta para solução desse aparente impasse será conferir mais 
ênfase no uso eficiente da água, dos nutrientes naturais e orgânicos 
no solo, identificar a cultura ideal do solo e controle integrado de 
pragas. Para que se alcancem esses objetivos, aponta-se a necessidade 
de investimento em cinco áreas fundamentais: 1) gerenciamento de 
fertilidade do solo; 2) uso eficiente da água doce potável; 3) diversidade 
de culturas e animais; 4) gerenciamento da saúde animal e vegetais 
biológicos; 5) nível adequado de mecanização da agricultura. Como se 
percebe, a proposta de política de investimentos nesses setores busca a 
otimização da utilização do solo, segundo uma racionalidade eficiente 
e eficaz, sem a qual será impossível se falar em manutenção de florestas 
ou reflorestamento de áreas devastadas.

Em relação ao reflorestamento há que se pensar na forma como 
ele irá se desenvolver. Como já foi dito, a manutenção das florestas 
nativas possuem sua importância na regulação do clima, mas também 
na preservação da biodiversidade contida em determinado mapeamento 
geográfico. A manutenção de florestas ‘em pé’ para cunhos meramente 
econômicos implica na cultura de uma única variedade vegetal (Florestas 
de Eucalipto, de Teca, de Cedro, dentre outros) a qual, se mantida em 
grandes proporções, poderá representar uma “praga” aos ecossistemas 
locais, eliminando inúmeras formas da vida animal não humana. 

A matriz energética mundial é considerada no Relatório e há 
uma proposta de substituição de combustíveis fosseis pelas energias 
renováveis e de tecnologia de baixa emissão de carbono. Os dados 
apresentados indicam que este setor é responsável por dois terços das 
emissões de gases de efeito estufa e, por sua vez, possuem bastante 
influência na regulação da temperatura da Terra.
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A implementação de tecnologias de baixo carbono pode ser 
fomentada e implementada com sucesso quando se garante um mercado 
de carbono, sendo necessário um esforço comum entre os diversos países 
(desenvolvidos ou em desenvolvimento), política de governo local que 
desonere a energia limpa em relação à energia “marrom”. 

Contudo, desde 1995, o mundo vivencia a tentativa, permeada 
por obstáculos, de se estabelecer um mercado de carbono e, a crise 
mundial bancária e de créditos e choques de preços intensifica o problema 
ocasionando uma preocupação ainda maior com o desemprego121. Isso 
porque, o processo inicial de desenvolvimento da economia verde, 
como o próprio relatório menciona, implica na redução momentânea 
da oferta de trabalho em curto prazo. A retomada somente é verificada 
a curto e longo prazo concomitantemente a investimentos no setor. 
Provavelmente, esse seja um dos maiores entraves para a Economia 
Verde em relação à preservação do clima. Mas não só, os paradigmas 
da economia contemporânea estão pautados em critérios, digamos, 
“marrons”122, e qualquer forma de preservação ambiental, hoje, é vista 
como um empecilho ao desenvolvimento econômico.

Outro ponto de fragilidade da Economia Verde refere-se à 
valorização do capital natural (a sua preservação) como um bem de valor 
econômico. Ao que parece a biodiversidade é vista, ainda, como bem 
de mercado123. A preservação é erigida a grau de importância porque é 
encarada, de algum modo, como lucro financeiro, não havendo proposta 
de quebra de paradigma econômico (há apenas uma adaptação). Não que 
isso seja mal, porém, esse aspecto, por si só, não deveria ser o mote da 

121 A título de exemplo podemos citar o caso da Espanha cuja taxa de desemprego atual está 
na faixa de 25% em 2012, índice nunca antes imaginado e vivenciado, o mesmo ocorrendo com 
os Estados Unidos. Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/taxa-de-desemprego-na-
espanha-atinge-nivel-mais-alto-no-segundo-trimestre-5601898. Acessado em 24.08.2012.
122 Expressão utilizada para denominar uma economia não sustentável, baseada em mecanismos 
de alta emissão de CO2, desflorestamento, dentre outros aspectos.
123 Como mencionamos nesse trabalho, essa visão provoca um processo de autodestruição do 
sistema criado para a própria proteção do homem. Não só o capital, mas também e, principalmente, 
um meio ambiente sadio são essenciais para atingir a dignidade humana.
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principal a mover a economia em prol ao Meio Ambiente, mas sim o 
respeito a todas as formas de vida na Terra, conferido uma dignidade tal 
qual indicamos nesse trabalho.

Desse modo, o relatório da Economia Verde deverá representar 
apenas um meio (e não um fim em si mesmo) para se avançar no alcance 
do respeito à biodiversidade, uma via para que todos os seres, humanos 
e não humanos, sejam entendidos como entes dignos, relacionando-se de 
maneira interligada e interdependente. 

Conclusões

O mundo contemporâneo passa por mais um processo de mudança 
do Clima, havendo discussão no meio científico acerca da influência 
humana na aceleração deste evento. As teorias “afirmativas” foram 
consideradas alarmistas e contraproducentes para o desenvolvimento 
da economia. Contudo, as conclusões trazidas pelos cientistas “céticos” 
podem conduzi para um descaso para com o Meio Ambiente.

O aumento da temperatura da Terra, mesmo que ocorra de forma 
abrupta, não deverá ocorrer em um ou dois anos, mas sim ao longo de um 
século. A constatação propicia um cenário para as mentes imediatistas 
“esquecerem-se” da importância de se resguardar o ser humano e as 
demais formas de vida terrestres. Cem anos, contudo, não é tempo 
suficiente para uma adaptação de espécies às mudanças do Clima.

Nesse cenário de incertezas científicas e, na iminência de uma 
catástrofe para a vida, as questões ambientais devem ser tratadas com 
cautela, sendo importante considerar a importância da flora (Florestas 
Naturais) e de toda a biodiversidade que a ela está conectada. Assim, 
o Princípio Ambiental da Precaução é fomentador da criação de 
uma consciência jurídica-política trazendo a responsabilidade ao 
ser humano pelo cuidado consigo mesmo e com todas as demais 
manifestações de vida no Planeta Terra.
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Diante do quadro atual, e após mais de duas décadas tentando 
firmar compromissos eficientes e eficazes para combater as ações 
antrópicas na alteração do clima, poucos são os países realmente 
interessados na questão. Uma crise ambiental é vivenciada pela 
comunidade internacional. É preciso superá-la.

O primeiro passo será romper com a visão dualista-cartesiana 
de dominação da Natureza, e considerar o homem no centro difuso de 
todas as coisas, indicando uma mudança no paradigma de entendimento 
das interações bioenergéticas. Esse movimento intelectual deverá estar 
refletivo nos textos jurídicos positivados, à exemplo das Constituições 
do Equador e Suíça. Como consequência, os mecanismos de proteção da 
pessoa humana avançam para além, no sentido de conferir uma carga de 
dignidade do Planeta.

O processo econômico, tal qual articulado atualmente, opera 
como força de tensão para a indignidade, comprometendo o bem-
estar coletivo, humano e não humano. O modelo econômico atual 
deverá receber o colorido do Princípio da Fraternidade, tal como 
pregado pela doutrina do Capitalismo Humanista, de forma a reduzir 
a voracidade do capitalismo e as tensões existentes na relação triádica 
capital/social/meio ambiente.

A Economia Verde, na forma apresentada pelo Relatório 
elaborado pela Organização das Nações Unidas, pode ser considerada 
como ferramenta de avanço, posto efetuar a tradução da linguagem 
utilizada pela economia e pelos ambientalistas, inserindo no conceito 
de “lucro” a preservação ambiental. Ela propicia a descarbonização da 
economia, incentivando a renovação da matriz energética atual, assim 
como o trato mais racional e eficiente para os setores agropastoris.

O relatório possui sua face negativa porque a referida tradução 
se limita a reposicionar o Meio Ambiente (de custo a lucro), não 
representando a quebra de paradigma na localização do ser humano em 
relação às demais formas de vida na Terra. 
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Contudo, a Economia Verde poderá representar um formidável 
passo para trazer à existência as fórmulas do Capitalismo Humanista e 
da Dignidade Planetária. Esse, provavelmente, será o desfio do século 
presente. Logo, prossigamos para a carreira que nos espera, sem desprezar 
os pequenos e humildes começos.
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Introdução

A metáfora do “desencantamento do mundo”, lançada pelo 
filósofo alemão Friedrich Schiller, mas tornada conhecida pelo famoso 
sociólogo, também alemão, Max Weber, pode ser interpretada como uma 
das grandes denúncias contra o dualismo. No fundo, Weber e todos os 
críticos da modernidade chamavam a atenção de todos para o sistemático 
processo de negação da complexidade da vida por meio de abordagens que 
separam natureza de sociedade como se fossem domínios excludentes. 
Felizmente, ainda no início do século XX, as insuficiências de tais 
abordagens vão sendo paulatinamente explicitadas e, junto ao processo 
de explicitação dos limites das epistemologias dualistas, emergiram os 
primeiros convites à incerteza, tais como os questionamentos contidos 
nos “princípios da incerteza” e na “teoria da relatividade”. 

Contemporaneamente, face à percepção crítica da questão 
socioambiental, o avanço em direção a epistemologias convergentes 
impõe a necessidade imperativa de se forjar encontros entre saberes 
historicamente separados ao longo da modernidade reivindicada por 
autores europeus. É o caso da Sociologia e do Direito Ambiental. 

O presente texto alinha-se à tradição epistemológica que busca 
pontos de convergência ou complementaridade entre os dois saberes na 
perspectiva de superar o dualismo. Em outros termos, a premissa básica 
que perpassa o texto é a noção de que não há separação entre natureza e 
sociedade, entre biocentrismo e antropocentrismo, entre corpo e mente.

O texto, em seu desenvolvimento, está estruturado em seis 
partes, todas elas explicitando e demonstrando as insuficiências do 
dualismo e, simultaneamente, apresentando alternativas para se buscar a 
complementaridade entre Sociologia e Direito Ambiental. 
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1. O direito e o dualismo

A noção de dualismo está associada ao paradigma das ciências 
modernas que se constituíram a partir de um intensivo processo de 
“desencantamento” (Weber, 1970) ou de isolamento entre os diversos 
saberes. O “desencantamento” do mundo é a metáfora apropriada por 
Weber para explicar o avanço do processo de racionalização de todos 
os espaços da vida associativa moderna. Trata-se de uma metáfora que 
pressupõe a separação entre natureza e sociedade, entre corpo e mente 
ou entre antropocentrismo e biocentrismo. Nessa perspectiva dualista, 
as teorias antropocêntricas, que emergem a partir do Renascimento, 
reelegem o ser humano como medida de todas as coisas, separando-o 
de sua inevitável ligação com a natureza. As sociologias, por exemplo, 
passam a querer explicar o “fato social” apenas a partir de outro 
“fato social”. Para Durkheim (1971; 1977; 1988), herói fundador 
da Sociologia como ciência “positiva”, a sociedade é uma realidade 
sui generis, logo não pode ser estudada a partir da Biologia. Tal 
posicionamento acentua a separação entre natureza e sociedade e torna 
visível que a consolidação da Sociologia como ciência “positiva” está 
intimamente relacionada a uma matriz dualista.

Ao que parece, muitas abordagens do Direito, a despeito de se 
apresentarem como alternativas tendem a repor o dualismo à medida que 
apenas deslocam-se do logocentrismo para o biocentrismo sem se darem 
conta de que a opção por um deles sem a inclusão do outro também 
não resolve. São abordagens que permanecem centradas no dualismo, 
na separação entre natureza e sociedade, dificultando a combinação de 
abordagens que levem em conta a complexidade do ambiente, que remete 
à incerteza, com a necessidade de positivar costumes em forma de lei.
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2. A civilização dualista e a emergência de um direito 
substantivo

Apesar de parecer paradoxal, o fato é que a civilização 
orientada pelo dualismo possibilita cada vez mais a emergência de outras 
formas de transformar costumes em normas positivadas. Isso revela que 
apesar do dualismo caracterizar-se historicamente como tentativas de 
“sequestro” da “substantividade humana”, felizmente tal projeto nunca 
se concretiza na íntegra. Em outros termos, por mais que as organizações 
“racionalizadas”, como dizia Weber, da modernidade tendam a negar 
os espaços para a autorrealização dos seres humanos, não conseguem 
fazê-lo integralmente. Não conseguem por uma razão singela, os seres 
humanos e demais sistemas vivos não são máquinas.

No bojo de tal debate, um Direito substantivo não contrapõe 
natureza e sociedade como se fossem domínios excludentes. Ao contrário, 
preocupa-se em enfrentar o desafio de construir um Direito substantivo 
com vistas a normatizar ou positivar uma civilização orientada pelo 
dualismo. O maior obstáculo a ser transposto associa-se à dificuldade 
de se tomar distância da noção do Direito como expressão dos costumes 
cristalizados num sistema sociedade orientado pelo dualismo. Em tais 
condições de pensamento, um Direito substantivo aparece como uma 
ameaça perene porque se depara com interesses cristalizados de grupos 
que se beneficiam da civilização dualista e excludente. 

Em sua batalha permanente, ao assumir a caracterização da água 
como bem escasso – não mais abundante – o Direito interfere simultaneamente 
nos dois sistemas (Natureza/Sociedade). Do ponto de vista prático, ao impor 
limites contra o uso abusivo da água, preserva-a enquanto bem comum 
natural. Do ponto de vista epistemológico, ao assumir a proteção em forma de 
lei do potencial produtivo do ambiente, o Direito tende a superar o dualismo 
porque apreende o binômio ser humano/meio ambiente como uma autêntica 
“unidade sagrada” (Bateson, 1993 citado por Floriani, 2003).
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No caso específico da água, ao caracterizá-la como bem 
escasso, o Direito substantivo protege seu potencial produtivo porque 
lhe é conferida uma subjetividade intrínseca e fundamental à preservação 
não apenas do sistema natureza, mas sobretudo do sistema sociedade, 
pois não há separação entre eles. O reconhecimento da subjetividade 
intrínseca das águas, se não pressupõe, ao menos sugere uma relação não 
mais “desencantada”, mas “reencantada” entre sistema natureza e sistema 
sociedade, sem que seja necessário definir a natureza como fundamento 
último. Por outro lado, também não se trata mais de considerá-la na 
perspectiva utilitarista, como fonte de lucro e depósito de dejetos.

O reconhecimento da subjetividade das águas está orientado por 
uma racionalidade produtiva – não produtivista – que trata as águas como 
um fim em si mesma, não como meios para garantir interesses privados 
do sistema sociedade.

Nessa perspectiva, o reconhecimento da subjetividade do outro 
implica novas relações de parceria entre corpo e mente, possibilitando 
a “ecologização” da mente e do corpo como expressões indissociáveis 
da existência humana. Reconhecer a subjetividade do outro implica 
coexistir junto a ele não necessariamente de forma “harmônica”, mas de 
maneira compartilhada.

Nesse exato sentido, quando Capra (2002) fala em “alfabetização 
ecológica” ou quando Leff (2001) fala em “racionalidade ambiental”, 
ambos estão fazendo referências à necessidade de se reconhecer a 
subjetividade, a temporalidade e o ritmo do outro em sua caminhada 
emancipatória. Reconhecer a dignidade do outro implica permitir que ele 
se “autorrealize” (Serva, 1997), que seja ele mesmo.

Na nova formalização jurídica a água é considerada um bem 
comum finito, escasso e de valor econômico. Ela é projetada como central 
para o desenvolvimento de uma região, país ou sociedade. Apreendê-la 
como bem comum finito e escasso implica admitir um freio contra os 
possíveis abusos em relação a ela. Trata-se de um passo importante em 
direção à ruptura com o dualismo.
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3. O direito substantivo e o valor econômico da água

A próxima dificuldade que se apresenta para o Direito 
Substantivo é o embate direto com a expressão máxima da civilização 
dualista: o “preço” para a água.

Numa civilização que elegeu o valor monetário como bezerro 
dourado, é compreensível a recorrência a tal expediente como estratégia 
de ampliação dos espaços para a “autorrealização” da água e demais 
sistemas vivos. Embora, numa primeira análise, o estabelecimento 
de valor econômico para a água possa reduzir sua complexidade, na 
sequência pode caracterizar-se como freio ético contra os abusos. Mesmo 
que a civilização dualista ainda não esteja “suficientemente” educada 
para identificar o valor substantivo da água, sente-se incomodada quando 
forçada a pagar pelo mau uso ou algum outro tipo de abuso.

4. A complementaridade entre biocentrismo e 
antropocentrismo no direito

A abordagem de Silva (2002 e 2003) é extremamente útil às 
expectativas da presente discussão à medida que, da mesma forma 
que autores de outras áreas, o referido autor trabalha com a noção de 
complementaridade e não de antagonismo entre antropocentrismo e 
biocentrismo. Para ele, a Constituição Federal de 1988 incorporou o 
paradigma biocêntrico ao conferir direitos às plantas e aos animais. 
Note-se que na base da abordagem está a ideia de Serres (1991 e 
1999), a de um contrato natural no qual o ser humano reconcilia-
se com a natureza e o Direito projeta-se como principal instrumento 
viabilizador dessa reaproximação.

Nessa perspectiva, o Direito tem uma “racionalidade” própria 
que define sua autonomia: essa “racionalidade” própria “[...] interfere e 
altera a composição daquilo que entra no sistema jurídico” (Silva, 2002. 
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p.12). A abordagem de Silva está próxima da de Luhmann à medida 
que este não hesita em apresentar o Direito como um sistema fechado 
exatamente por possuir uma membrana – como diria Capra – que não o 
deixa transformar-se em puro reflexo dos “ruídos externos” (Morin, s/d). 
Mas é também um sistema aberto porque se alimenta das interferências 
externas e até as influencia.

A ideia de norma, na perspectiva não linear de Silva, visa a 
objetivos emancipatórios ao cumprir sua função social: não apenas manter 
a ordem, mas sobretudo para ampliar espaços propícios à autorrealização 
humana. Se a normatização ambiental cumpre tais objetivos, trata-se de 
um encontro substantivo entre saberes, o social e o jurídico.

5. A noção de “mínimo patrimonial” e liberdade 
substantiva

Trabalhando ou redefinindo o conceito de “mínimo patrimonial”, 
Silva assevera que se alguém não o possui, também não se tem terra, 
não se tem local para trabalhar, não se tem “liberdade substantiva” 
para escolher seus espaços para a autorrealização, lembrando a mesma 
discussão de Amartya Sen (2001) e Heller/Fehér (1998). O outro 
lado da moeda não é menos perverso: quem tem patrimônio mínimo 
não consegue sair de casa, em função do medo. Não desfruta dos 
parques, das praças nem dos bosques; são tão marginalizados quanto 
os primeiros porque não possuem igualmente a liberdade substantiva. 
O espaço público torna-se inútil. Em sintonia com a mesma discussão 
de Bobbio (1987), nos termos de Silva, nos espaços público e privado 
“[...] o patrimônio em excesso ou a sua falta, agrega e desagrega mentes 
e políticas públicas” (Silva, 2002. p.29).
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6. A fecunda noção de “superação”

Outro conceito fértil usado por Silva é o de “superar”, que não 
pode ser entendido na perspectiva da destruição ou da negação, mas na 
perspectiva da incorporação do outro em forma de complementaridade. 
Ao fazer referências à possibilidade de superação do logocentrismo pelo 
biocentrismo, Silva está acentuando a complementaridade entre os dois 
domínios, não os antagonismos estéreis. Ao fazer isso, ele está apontado 
a insuficiência do Direito clássico, que “[...] não dá conta dos problemas 
que as questões ambientais apresentam” (Silva, 2002. p.34).

Depreende-se que o Direito Ambiental, em bases antropocêntricas, 
propõe-se a preservar o ambiente vinculando-se aos interesses e 
necessidades da pessoa humana. Além do que, propõe-se a proteger o 
ambiente, mormente contra os interesses perversos da espécie humana. A 
premissa é que o macroambiente – a Terra – contém o sistema sociedade, 
não o contrário. Se sem sistema sociedade, a água segue seu destino, o 
raciocínio inverso não é procedente, uma vez que sem água, não há como 
falar em sistema sociedade. 

Para explicitar sua posição claramente adversa ao dualismo, 
Silva define o sistema jurídico como um subsistema da sociedade que 
“[...] se insere como uma criação humana na tarefa da preservação e 
promoção humana/ambiental. Direitos são criados, limites são impostos” 
(Silva, 2002. p.45).

O autor tem clareza acerca do fato de que a superação do 
antropocentrismo pelo biocentrismo está além do Direito. No entanto, 
cabe ao Direito a prerrogativa de estabelecer o processo de normatização 
dos possíveis equilíbrios entre antropocentrismo e biocentrismo. Percebe-
se que nas entrelinhas da formulação de Silva, está presente a crítica ao 
processo de colonização do Direito pela “racionalidade instrumental”. 
Nesse processo de colonização, o Direito transformou-se em objeto de 
“consumo” capaz de legitimar interesses privados em detrimento de 
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interesses universalistas ou ambientais. Ocorre, portanto, a banalização 
do Direito; sua “instrumentalização abusiva” faz com que perca a 
capacidade intrínseca de solucionar conflitos para se tornar artifício de 
aprofundamento da exclusão social.

A rigor, Silva tenta demonstrar que combater a miséria e ampliar 
espaços para a constituição de um patrimônio mínimo caracterizam-se 
como elementos fulcrais da problemática ambiental. Para Silva, então, 
a superação do antropocentrismo pressupõe o meio ambiente como uma 
totalidade que possui valor intrínseco, valor em si, tal como o fundamento 
último da Deep Ecology. Ao admitir que o meio ambiente é possuidor de 
valores intrínsecos, admite-se também o valor intrínseco do ser humano, 
visto aqui não mais como “meio”, mas como “fim” em si mesmo. A 
superação do antropocentrismo está, portanto, associada à aproximação 
do ser humano em relação à natureza. A esse movimento de convergência, 
reforçado por um Direito biocêntrico, é possível perceber outro movimento, 
o de “pertencimento” do ser humano em relação ao universo (Capra, 1991).

Na perspectiva antropocêntrica, os bens ambientais são 
reputados como res nullius (coisas que nunca foram apropriadas ou 
as externalidades para todo arcabouço teórico da economia clássica e 
neoclássica). Silva chama a atenção para o fato de a referida apropriação 
clássica ocorrer mediante ocupação (quem chega primeiro é proprietário) 
ou por meio da poluição. Ambas são predatórias porque afetam a 
dignidade do ambiente, isto é, da espécie humana. Em função disso que 
ele enxerga com simpatia a patrimonialização da natureza por parte do 
Estado. “A patrimonialização pública da natureza – ensina Silva – pode 
ter um sentido preservacionista quando através dela combatem-se a 
degradação e a concentração patrimonial” (Silva, 2002. pp.61-2).

Fica evidenciada a rejeição explícita de Silva a qualquer 
dualismo capaz de ressuscitar o cogito cartesiano. Ao afastar-se desse 
reducionismo dualista, Silva alinha-se à tradição de pensamento 
contemporânea, fundamental à presente discussão, que não mais enxerga 
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a superioridade “divina” da espécie humana como fator legitimador da 
dominação e da apropriação da natureza. 

O Direito clássico, orientado por essa racionalidade dicotômica, 
consolida-se como símbolo da regulação, não da emancipação dos 
sistemas vivos. Rompendo com essa tradição dualista, a identificação 
da complementaridade passa a ser conduzida por meio do princípio 
dialógico, que “[...] une dois princípios ou noções antagônicas 
que aparentemente deveriam se repelir simultaneamente, mas são 
indissociáveis e indispensáveis para a compreensão da realidade” 
(Morin e Moigne, 2000). Ou seja, pensar os temas socioambientais em 
termos de complementaridade significa admitir que “[...] o fenômeno do 
conhecimento é feito de uma só peça” (Floriani, 2003. P.77), pois, em 
última análise, não há corpo separado da mente.

Conclusão

Mesmo que de forma preliminar, algumas conexões ocultas 
entre Sociologia e Direito foram aqui explicitadas, evidenciando-se a 
necessidade imperativa de se insistir na busca de uma complementaridade 
entre os dois saberes. Ficou igualmente demonstrado que o dualismo tem 
se apresentado como elemento fundante da civilização moderna e que 
o mesmo é um dos principais responsáveis pelos mais variados abusos 
dirigidos ao binômio natureza/sociedade.

Finalmente, para se pensar em superação do dualismo é 
fundamental mudar a forma de indagar. Pois, dependendo da maneira 
que se indaga é absolutamente possível perceber que um encontro 
substantivo de saberes é fundamental para tratar mais adequadamente 
da complexidade dos temas socioambientais. Epistemologias orientadas 
pelo dualismo são insuficientes para tratar dos temas socioambientais 
porque tendem a negar a complexidade da vida. Talvez seja essa a 
mensagem singela demonstrada a partir do presente texto.
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Introdução: a despatrimonialização dos direitos 
privados e o princípio da dignidade da pessoa humana

O desenvolvimento humano leva à expansão das opções na 
busca de uma vida plena e criativa, limitadas pela pobreza, já que visa 
melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentando as suas escolhas, 
a sua liberdade e a sua dignidade.

Não cabe mais a ilusória e superficial análise do crescimento 
do país limitando-se ao Produto Interno Bruto (PIB) ao invés da busca 
por melhorias no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), estando 
o Brasil no 6º lugar no ranking mundial do PIB, próximo de economias 
desenvolvidas, mas, por outro lado, na 84ª posição no ranking mundial 
do IDH, em 2011, próximo de economias subdesenvolvidas, consoante 
relatório do Desenvolvimento Humano divulgado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)124.  

A responsabilidade social empresarial se vincula ao conceito 
de desenvolvimento sustentável com a adoção das práticas socialmente 
responsáveis, com o respeito, em específico, aos direitos ambientais, 
trabalhistas, do consumidor e direitos humanos, promovendo ações voltadas 
ao incentivo da cultura e da educação, por meio de projetos culturais.

Uma empresa que não seja socialmente responsável é 
economicamente inviável, já que os consumidores cada vez mais se 
importam com os aspectos socioambientais dos produtos e serviços 
que consomem, sendo chamados tais consumidores de “consumidores 
verdes”. Neste sentido a Consultoria Ernest & Young em estudo 
denominado “Riscos Estratégicos aos Negócios” apontando os radicais 
verdes (radical greening) como um dos maiores riscos às empresas, ante 
a mudança comportamento dos consumidores125.
124 Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/pages/empresas_segmentos-de-
listagem.asp. Acessado em: 01.09.2011.
125 VIALLI. Andréa. Consumidor “verde” já é visto como um risco aos negócios, O Estado de 
S.Paulo. Disponível em: www.estadao.com.br. Acessado em: 01.09.2011.
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O capitalismo selvagem, o hiperpatrimonialismo e a visão 
de lucro como fim em si mesmo e a qualquer custo cedem lugar à 
revalorização da pessoa, dos direitos extrapatrimoniais, dos interesses 
sociais, da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, 
da justiça social e dos direitos e garantias fundamentais, valores 
que deverão ser conjugados com a livre iniciativa, sendo valores 
hierarquicamente superiores aos valores econômicos (artigos 3º, 4º, 5º. 
XII, XXIII, 170, 186 da CF).

É o fenômeno da despatrimonialização das relações jurídicas, 
protegendo-se em primeiro lugar a pessoa, como sujeito do direito, ao 
invés dos bens e do lucro, objetos do direito. A realidade atual exige 
o repensar do Direito centralizando-se a preocupação na proteção da 
pessoa e não do patrimônio.

Passadas duas décadas da Eco-92, é forçoso que se reconheça 
estarmos já em um outro momento da história da nossa luta pela 
sobrevivência do ambiente em que vivemos – que é a luta pela nossa 
própria sobrevivência, como espécie. Esse novo momento ficou bem 
caracterizado pelo encontro de cúpula realizado em Kyoto, para tratar 
da questão ambiental, cujos resultados foram decepcionantes. Ocorre 
que os Estados, mesmos os mais poderosos e ricos, não se encontram 
em situação econômica de financiar a preservação ambiental, como 
gostaríamos que fosse possível. O Estado social, onde ele chegou a se 
constituir, não está conseguindo se manter, financiar os gastos com as 
necessidades sociais mais imediatas – e, logo, também não está podendo 
arcar com as despesas que requer uma proteção estatal do meio-ambiente.

Precisamos, então, passar do Estado Social para o Estado 
Democrático de Direito e, depois, como já colocam alguns teóricos, 
para o Estado Ambiental de Direito. Em cada uma dessas novas 
fórmulas políticas, dá-se a superação dialética das anteriores, assim 
como a superação de dicotomias que contrapõem (ou, no mínimo, 
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diferenciam) Estado e Sociedade, ou Sociedade e Natureza. Do que 
se trata, então, é de buscar a harmonia e equilíbrio entre interesses 
privados, de particulares, interesses sociais - ou socioambientais –, de 
coletividades, e interesses públicos, de todos os que compõem uma 
comunidade política. É preciso, portanto, buscar uma equação que 
contemple o interesse particular, da iniciativa privada, pondo-o em 
sintonia com interesses maiores, mas que são também interesses de 
pessoas individualmente consideradas, como são os interesses sociais 
e públicos. E isso só se consegue com muito diálogo, como deve ser 
em uma verdadeira democracia, especialmente para tratar de uma 
problemática tão complexa, como é a que envolve o meio-ambiente.

A iniciativa privada precisa ser apoiada para que colabore com 
o Estado na execução de sua política ambiental e de desenvolvimento 
sustentável. Do que se trata, então, é de buscar a confluência do interesse 
de todos na preservação do meio-ambiente, preservando igualmente o 
Estado de Direito e a Democracia.

Os direitos humanos – e os direitos fundamentais, no plano 
do direito posto, positivo – vêm adquirindo uma configuração cada 
vez mais consentânea com os ideais projetados pelas revoluções 
políticas da modernidade, tão bem representados pela tríade “liberdade, 
igualdade e fraternidade”. Atualmente, já se pode perceber com clareza 
a interdependência destes valores fundamentais: sem a redução de 
desigualdades, não há liberdade possível para o conjunto dos seres 
humanos, e sem fraternidade – ou melhor, “solidariedade”, para sermos 
mais, “realistas”, visto que a fraternidade às vezes não existe sequer entre 
verdadeiros irmãos -, sem o reconhecimento de nossa mútua dependência, 
não só como indivíduos, mas como nações e espécies naturais – também 
dependemos do ambiente natural -, não atinamos para o sentido da 
busca de liberdade e igualdade. Daí que, como defendem Morin & Kern 
(2000, p. 186, passim), temos de nos assumir como partícipes de uma 
“comunidade de destino”, que envolve todo o planeta que habitamos, se 
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aspiramos não só à correção ética, mas à própria salvação, individual e 
coletiva, não podendo haver uma sem a outra.

Pode-se dizer que o Direito assenta-se em uma ordem 
constitucional que, em sendo aquela própria de um Estado Democrático, 
impõe deveres de solidariedade aos que compõem uma comunidade 
política, a fim de minorar os efeitos nefastos da desigualdade entre 
eles em relação à sua liberdade e ao respeito à dignidade humana. A 
dignidade humana é ofendida, por exemplo, quando um sujeito é tratado 
como objeto por outro sujeito. A dignidade humana implica em tratar 
desigualmente os desiguais (isonomia comutativa) assim como também 
implica na igualdade de todos perante a lei (isonomia distributiva).

 Considerando a ordem constitucional do tipo antes mencionado 
como formada, substancialmente, por princípios, tem-se que o princípio 
fundamental do Estado de Direito decorre da dignidade humana, assim 
como deste decorre o princípio da legalidade. Tal princípio consubstancia 
uma garantia fundamental, promovendo a certeza nas relações jurídicas 
e, com isso, a paz social.

Também o princípio fundamental do Estado Democrático 
decorre da dignidade humana, sendo de se considerar um princípio de 
legitimidade, do qual derivam princípios que promovem a segurança nas 
relações jurídicas e, com isso, a justiça social. 

 O respeito à dignidade humana requer, por fim, o respeito 
do ser humano enquanto indivíduo, partícipe de diversas coletividades, 
inclusive aquela maior, enquanto espécie planetária, natural e social. 
A partir dos fundamentos teóricos aqui esboçados, espera-se que se 
possa desenvolver um “Direito da Cidadania Democrática e Global” 
requerido para a efetivação dos direitos fundamentais inerentes ao 
Estado Democrático de Direito, consagrados normativamente, dentre 
os quais avulta aquela dimensão, em que esses direitos se prestam à 
tutela do meio ambiente.

Os princípios de “gestão ambiental”, em que se destacam 
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os de prevenção e de precaução, estão a serviço da concretização do 
desenvolvimento sustentável. O princípio da prevenção configura-se 
no princípio norteador necessário na relação entre o homem e o meio 
ambiente. E é, também, o princípio que determina, de forma indireta, a 
necessidade de uma reponsabilização pelo meio ambiente tendo em vista 
prever danos futuros, ou seja, uma crescente diminuição dos perigos, 
assim como, o quanto possível, também dos riscos ambientais, nos 
moldes estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. O princípio 
da precaução aplica-se a casos em que é necessário haver um nível 
de certeza técnica e científica, justificando que não se possa retardar a 
adoção de determinada medida, tendo em vista a prevenção de danos 
graves e irreversíveis ao meio ambiente. Trata-se, conceitualmente, 
de um princípio diverso daquele preventivo, enquanto se refere em 
particular à questão do risco ambiental e constitui-se como resultado 
de uma profunda reconsideração da relação entre ciência e direito. 
A experiência de aplicação do princípio da prevenção, como também 
o do contaminador pagador, demonstrou que, em matéria ambiental, é 
difícil estabelecer com rapidez e presteza o nexo causal entre atividade 
humana e dano provocado ao meio ambiente. Nesse sentido, também em 
relação à evolução epistemológica da ciência contemporânea, o princípio 
da precaução reconhece que em matéria de atividade que acarrete um 
impacto ao meio ambiente, nem sempre a ciência está em condições de 
fornecer resposta precisa e clara e, sobretudo, fornecer previsão em tempo 
breve com resultados seguros. O conteúdo do princípio da precaução foi 
enunciado com aplausos na Declaração do Rio. Na referida declaração, o 
“princípio 15” prevê, em linhas gerais que, quando houver ameaça de um 
dano sério e irreversível, a plena certeza científica não deve ser utilizada 
como motivo para dificultar a possível adoção da medida com o objetivo 
de se prevenir a degradação do meio ambiente. De acordo com essa 
asserção, tornou-se claro o perfil do princípio, ao menos como vem sendo 
entendido no âmbito internacional: se houver a presença de um risco grave 



Direito Ambiental no Século XXI

140

(ameaça de um dano sério e irreversível), a incerteza científica, quanto à 
determinação do risco, justificará uma intervenção de precaução, desde 
que se mostre necessária, adequada e, estritamente, proporcional. O 
primeiro elemento é de grande valor, enquanto comporta um significado 
relevante na esfera da política e no que tange à discricionariedade 
administrativa e de decisões fundamentais, resguardando de riscos 
ambientais: as decisões que envolvam o mérito da aceitação do risco 
não dependerão exclusivamente de uma instância técnica, mas de 
uma aceitação da coletividade, que através dos seus representantes, 
os administradores, deverão decidir se assumem o risco em exame, e 
isso com todas as congruências em termos de responsabilidade política 
e jurídica que derivem da causa. É importante notar que tal princípio 
não comporta uma conotação aprioristicamente antitecnológica. Trata-
se de um princípio que deve ser aplicado com cautela, já que pode gerar 
reflexos negativos afetando a atividade produtiva e, consequentemente, 
gerar uma carga exageradamente prejudicial em termos econômicos. 
Aqui, mais uma vez, demonstra-se a imprescindibilidade de se empregar 
do princípio da proporcionalidade.

O caráter crescentemente difuso dos bens juridicamente protegidos, 
tais como são aqueles de natureza ambiental, pôs em questão a clássica 
concepção determinante do direito, baseada na ideia de que em um litígio 
jurídico somente uma das partes estaria com a razão.  Esse sistema indutivo 
e objetivista de verificação do direito como algo que pode ser calculado com 
precisão a partir do estabelecido em normas com a estrutura de regras contendo 
fórmulas para solução dos problemas não cabe mais, ante a complexidade 
das relações jurídicas na atual “sociedade do risco”. Afirmações acerca 
do que se chama de certo ou errado, justo ou injusto, depende do sistema 
cultural, dos aspectos econômicos e das relações de poder. Em ocorrendo, 
no entanto, a referida difusão dos bens jurídicos deve haver, por outro lado, 
uma proteção mais consentânea desses mesmos bens. Hoje, portanto, torna-
se necessário que se faça um sopesamento da situação, dos bens a serem 
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protegidos, o que nos remete, invariavelmente, em situações-limite, ao 
princípio da proporcionalidade, devidamente compreendido.

Apesar da ampla constitucionalização de princípios inerentes 
ao Estado Democrático, ocorrida entre nós na Constituição Federal de 
1988, ao princípio em tela não foi feita referência explícita. Infelizmente, 
nesse passo, não trilhamos o caminho seguido por constituintes de outros 
países, que cumpriram sua função já na fase atual do constitucionalismo, 
a qual se pode considerar iniciada no segundo pós-guerra. Isso porque 
não há previsão expressa, em nossa Constituição, do princípio em tela, à 
diferença, por exemplo, da Constituição Portuguesa, de 1974, que em seu 
art. 18º, dispondo sobre a “força jurídica” dos preceitos constitucionais 
consagradores de direitos fundamentais - de modo equiparável ao que é 
feito, em nossa Constituição, nos dois parágrafos do art. 5º -, estabelece, 
no inc. II, expressis verbis: “A lei só pode restringir os direitos, liberdades 
e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo 
as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos”.

Essa norma, notadamente em sua segunda parte, enuncia a 
essência e destinação do princípio da proporcionalidade: preservar os 
direitos fundamentais. O princípio, assim, coincide com a essência e 
destinação mesma de uma Constituição que, tal como hoje se concebe, 
pretenda desempenhar o papel que lhe está reservado na ordem jurídica 
de um Estado de Direito Democrático.

Daí termos já referido a esse princípio como “princípio dos 
princípios”, verdadeiro principium ordenador do direito, e mesmo 
a norma fundamental buscada por Kelsen por toda sua longa vida de 
trabalho, ao permitir o controle de validade das normas jurídicas no 
momento de sua aplicação, nele subsumindo situações concretas para 
dar um resultado que pode até ser ultra legem, para além das normas, 
sem invalidá-las abstratamente, e assim obter o respeito (e efetivação) do 
princípio maior da dignidade humana.  
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Já por isso fica estabelecido o necessário vínculo com a 
dignidade humana, que é próprio de todo direito (e garantia) fundamental, 
posto que têm seu núcleo essencial gizado por este “valor axial” de um 
verdadeiro Estado (de Direito) Democrático.  Em suma, o princípio da 
proporcionalidade se presta a determinar o meio mais adequado, exigível 
e respeitoso à dignidade humana, para que se atinja certa finalidade, 
considerada merecedora de ser atingida.

Nossa proposta, então, para concluir, é de que se considere 
o princípio da proporcionalidade – da mesma forma que, por exemplo, 
princípios como o da isonomia e da razoabilidade -, necessário ao 
aperfeiçoamento daquele “sistema de proteção organizado pelos autores de 
nossa lei fundamental em segurança da pessoa humana, da vida humana, da 
liberdade humana”, como já referia Rui Barbosa às garantias constitucionais 
em sentido estrito126 - as quais, para nós, não são essencialmente diversas 
dos direitos fundamentais propriamente ditos, que sem esse sistema de 
tutela, essa dimensão processual, não se aperfeiçoam enquanto direitos. 

Em assim sendo, o princípio da proporcionalidade se 
consubstanciaria em uma garantia fundamental, ou seja, direito 
fundamental com uma dimensão processual, de tutela de outros direitos – 
e garantias – fundamentais, passível de se derivar da “cláusula do devido 
processo”, visando a consecução da finalidade maior de um Estado 
Democrático de Direito, que é o respeito à dignidade humana.

1. O desenvolvimento sustentável como resposta às 
crises econômicas e financeiras e o combate à pobreza – 
sustentabilidade social e atividade empresarial

Desenvolvimento sustentável é conceituado como “o 
desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, 

126 BARBOSA, Rui. Comentários à Constituição Federal Brasileira. vol. 2. São Paulo: Saraiva, 1933. 
p. 278.
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sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 
suas próprias necessidades”127. 

Por sua vez, a responsabilidade social empresarial (RSE) 
ou “corporate social responsibility” (CSR) é conceituada como: 
a integração voluntária das preocupações sociais e ecológicas das 
empresas às suas atividades comerciais e às relações com todas as 
partes envolvidas interna e externamente (acionistas, funcionários, 
clientes, fornecedores e parceiros, coletividades humanas) com o fim 
de satisfazer plenamente as obrigações jurídicas aplicáveis e investir no 
capital humano e no meio ambiente128.

Com o crescimento do interesse dos investidores em 
empresas socialmente responsáveis e sustentáveis foi criado no Brasil 
pela Bolsa de Valores de São Paulo, em 2005, a exemplo de diversos 
países, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), avaliando as 
empresas de capital aberto do ponto de vista socioambiental, se estão 
comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade 
empresarial, visando o fortalecimento da responsabilidade ética por 
meio de boas práticas empresariais129.

As boas práticas empresariais, também denominadas de 
governança corporativa, implicam no desenvolvimento da atividade 
econômica com respeito aos princípios da transparência, boa-fé e equidade 
nas relações entre a administração da companhia e seus acionistas e 
com observação da legislação e do ato constitutivo, em especial com a 
observância das obrigações empresariais previstas na Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei 6404-76).

O desenvolvimento econômico de um país está intrinsecamente 
relacionado com o bem-estar da sociedade, com o respeito aos direitos 

127 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel. Acessado 
em 01.09.2011.
128 Disponível em: www.csreurope.org. Acessado em 01.09.2011.
129 Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/pages/empresas_segmentos-de-listagem.
asp. Acessado em 01.09.2011. 
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fundamentais ao passo que o capitalismo possui relação indispensável 
com o humanismo, com base na lei da fraternidade. 

O desenvolvimento sustentável possui relação com a 
responsabilidade social das empresas, a qual por sua vez abrange uma 
dimensão ética e social, devendo estas agirem de forma a concretizar os 
valores sociais consagrados pela Constituição Federal, bem como a fim de 
se alcançar a justiça social, um dos pilares da sustentabilidade empresarial.

É imprescindível a compatibilização da função social e dos 
valores sociais do trabalho, visando o bem comum, o bem-estar e a 
justiça social, com a busca do lucro pelos empresários (artigos 5º. XII, 
XXIII, 170, 186 da CF), exercendo a atividade empresarial sem que haja 
abuso de posição mercadológica dominante, procurando proporcionar 
meios para a efetiva defesa dos interesses do consumidor e a redução das 
desigualdades sociais, assumindo também funções assistenciais para seus 
empregados, com o fornecimento de serviços médicos, fundos de pensão, 
planos de aposentadoria, ensino básico, creches, transporte, respeitando 
os direitos dos trabalhadores (assédio moral e sexual), garantindo a 
participação nos lucros e na gestão das empresas, respeitando o princípio 
da não discriminação dos trabalhadores, garantindo o exercício de 
liberdade de associação e de participação em negociações coletivas, não 
usando mão de obra escrava, ou de menores de idade, fora dos casos 
permitidos nesta última hipótese pela Constituição Federal, ampliando-
se a proteção também para a proibição de trabalho em atividades penosas 
por menores, prevista apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, acrescentou novos princípios do meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável, destacando-se a correlação de dois direitos 
humanos fundamentais, o direito ao desenvolvimento e o direito a uma 
vida saudável, tendo por fundamento o valor jurídico da fraternidade, 
como meio de equilíbrio entre os valores da liberdade e da igualdade, sob 
uma perspectiva protetiva do princípio da dignidade da pessoa humana.
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Neste sentido também a Declaração do Milênio prevendo as 
Metas do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), com 
destaque para a meta da solidariedade, com a distribuição dos custos 
e responsabilidades com imparcialidade, de acordo com os princípios 
fundamentais da equidade e da justiça social.

Outro importante marco na defesa da sustentabilidade 
corresponde à Estratégia Internacional de Desenvolvimento aprovada 
pela Assembleia Geral da ONU em 1970, prevendo como princípios 
adotados pelos países como fundamentais ao desenvolvimento: dar a 
todos maiores oportunidades de uma vida melhor, a distribuição mais 
equitativa da renda e da riqueza, a ampliação dos serviços sociais e a 
proteção do meio ambiente.

Envolvendo a questão da sustentabilidade, o superendividamento 
deve ser repensado e observado agora como uma questão social que 
deve ser tratada de forma diferenciada, possuindo relação direta com 
o direito a uma vida saudável, envolvendo o conceito de mínimo 
existencial, ou o mínimo em dignidade humana, principalmente quando 
se tratar de consumidor idoso como devedor, por possuir dupla proteção 
constitucional ou quando se tratar de instituição financeira como credor.

Tal questão vem sendo observada também em nível internacional, 
havendo previsão expressa, reconhecendo a conjunta responsabilidade 
de devedores e credores pela crise e a necessidade de proteger os direitos 
humanos e a dignidade das pessoas do país devedor130. 

A pessoa superendividada não pode sofrer afronta em sua 
dignidade, tendo direito a um patrimônio mínimo, existindo o dever de 
colaboração por parte do credor, para com o devedor, denominado “duty 
do mitigate the loss”, derivado da boa-fé objetiva.

Por isso, o direito ao patrimônio mínimo em atenção à dignidade 
da pessoa humana, visando à erradicação da pobreza e da exclusão social, 
130 Disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_por_chapter_8.pdf. Acessado em 
01.09.2011. 
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defendido também por Luiz Edson Fachin, não sendo possível a redução 
do patrimônio do devedor a ponto de inviabilizar a sua subsistência ou de 
sua família, sob pena de afronta ao princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana e ao princípio da proporcionalidade131. 

Como deixou assentado em outra oportunidade Willis Santiago 
Guerra Filho: “A dignidade da pessoa humana presta-se ao mesmo 
tempo para limitar direitos fundamentais, pois é buscando sua maior 
efetivação que, no caso concreto, um princípio que os veicule pode ter 
sua aplicação restringida em favor de outro, como também para coibir 
restrições excessivas, por meio da configuração do mínimo existencial; 
[...] o princípio da proporcionalidade determina a busca de uma “solução 
de compromisso”, respeitando-se mais, em determinada situação, um 
dos princípios em conflito, e procurando desrespeitar o mínimo ao(s) 
outro(s), sem jamais lhe(s) faltar minimamente com o respeito, isto é, 
ferindo-lhes o “núcleo essencial”, onde se encontra entronizado o valor 
da dignidade humana, princípio fundamental e “axial” do contemporâneo 
Estado Democrático. [...] Para solucionar as colisões entre os princípios 
constitucionais, portanto, não há como se amparar em uma regulamentação 
prévia exaustiva, donde a dependência incontornável de procedimentos 
para atingir as soluções esperadas”132. 

Diante de uma relação de inferioridade do devedor frente ao 
credor bancário, não há que se falar em autonomia de sua vontade posto 
que os contratos bancários são de adesão e o consumidor é hipossuficiente, 
devendo sempre existir uma prevalência prima facie na proteção dos 
direitos fundamentais do consumidor e na proteção de sua dignidade.

Desta forma, quanto maior for a desigualdade fática entre as partes na 
relação entre particulares, mais intensa será a proteção ao direito fundamental 
em jogo e menor será a proteção que deverá ser dada à autonomia privada, 

131 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 314. 
132 GUERRA FILHO. Willis Santiago. Por uma teoria fundamental da constituição – enfoque 
fenomenológico. Disponível em: http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/131006d.
pdf. Acesso em: 04.02.2012
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devendo ser observado o grau de autonomia real das partes envolvidas.
Ingo Wolfgang Sarlet, corroboranto tal entendimento dispõe que: 

“[...] firma-se posição no sentido de que o objeto e o conteúdo do mínimo 
existencial, compreendido também como direito e garantia fundamental, 
haverá de guardar sintonia com uma compreensão constitucionalmente 
adequada do direito à vida e da dignidade da pessoa humana como 
princípio constitucional fundamental. [...]. No caso do Brasil, [...] os 
próprios direitos sociais específicos (como a assistência social, a saúde, 
a moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores 
dentre outros) acabaram por abarcar algumas das dimensões do mínimo 
existencial, muito embora não possam e não devam ser (os direitos 
sociais) reduzidos pura e simplesmente a concretizações e garantias do 
mínimo existencial [...] o mínimo existencial – compreendido como todo 
o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada 
pessoa uma vida condigna (e portanto, saudável) tem sido identificado – 
por muitos como constituindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais 
sociais, núcleo este blindado contra toda e qualquer intervenção por 
parte do Estado e da sociedade. [...] É precisamente neste sentido que 
compreendemos a proposta de A. P. de Barcellos, [...] ao incluir o 
mínimo existencial a garantia da educação fundamental, da saúde básica, 
da assistência aos desamparados e do acesso à justiça, pena de fecharmos 
de modo constitucionalmente ilegítimo (ou pelo menos problemático) o 
acesso à satisfação de necessidades essenciais”133. 

No mínimo em dignidade humana estaria englobado o direito à 
alimentação, à saúde e à educação, entendendo-se por mínimo existencial, 
as condições mínimas para uma existência digna, o que garanta não apenas 
a sobrevivência física da pessoa, mas que possibilite a sobrevivência física 
em condições dignas, portanto, de uma vida com qualidade, englobando os 

133 SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana, Fundamentos e critérios 
interpretativos. Artigo: Os direitos fundamentais sociais. O direito a uma vida digna (mínimo 
existencial) e o direito privado: apontamentos sobre a possível eficácia dos direitos sociais nas 
relações entre particulares. - nota 50. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 394 e ss.
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próprios direitos sociais específicos, como a assistência social, a saúde, a 
moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores.

Deve ser garantido o direito de todos a uma vida digna e 
saudável, consoante parâmetros da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), quando se refere a um completo bem-estar físico, mental e social, 
compreendendo o mínimo indispensável com respeito ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

Assim, a cobrança de créditos pelas instituições financeiras ou 
por outros credores jamais poderá violar o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais, devendo ser combatido o aumento arbitrário de lucros (CF 
art. 173, IV), devendo ser garantidas as condições materiais indispensáveis 
para uma vida com dignidade, uma vida digna saudável, correspondendo 
a um completo bem-estar físico, mental e social, o que corresponderia à 
própria aplicação do princípio da proporcionalidade, com respeito aos 
direitos sociais fundamentais consagrados pela Constituição Federal.

Por conseguinte, na esperança de uma sociedade mundial 
mais fraterna, sem exclusão social e sem miséria, a nova interpretação 
constitucional - com base no princípio da proporcionalidade - e voltada 
ao princípio e valor máximo que orienta todo o ordenamento jurídico 
- o princípio da dignidade da pessoa humana, constituindo critérios 
materiais para se possa aferir e contestar, em determinadas situações, a 
constitucionalidade, a legitimidade e a legalidade da cobrança das dívidas 
pelas instituições financeiras, dívidas que incluem capitalização de juros 
(anatocismo), cumulação destes com multa, comissão de permanência, 
não restrição dos juros à taxa legal, em face do princípio que veda o 
retrocesso em matéria de direitos fundamentais.

É a questão de quem é que faz as escolhas, e do que se pode 
entender por prioritário ou não, que é um critério subjetivo, até certo 
ponto, já que pelo critério do respeito à dignidade da pessoa humana o 
critério será sempre objetivo.

Trata-se de um novo standart comportamental pelo empresário com 
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fundamento na função social da empresa, na boa-fé objetiva e na eticidade, 
devendo exercer sua atividade empresarial com cidadania empresarial e com 
responsabilidade social, auxiliando na solução de problemas sociais, sendo 
um instrumento de política social e de promoção da justiça social. 

Mister se faz a reconciliação entre o desenvolvimento econômico 
e sustentável, o capitalismo humanista, o princípio da proporcionalidade 
e a justiça social. 

O sistema capitalista deverá ser revisado de forma a conciliar 
valores indispensáveis à sobrevivência das futuras gerações, buscando-
se meios de harmonizar o desenvolvimento econômico com a 
sustentabilidade e responsabilidade social das empresas, sendo esta 
última observada como um novo critério de avaliação, a partir do respeito 
às normas jurídicas internas e internacionais.

É urgente a adoção de todos os países da Teoria do Capitalismo 
Humanista, também denominada de jus-naturalismo normativo, 
contrária ao pensamento neoliberal e em prol dos direitos humanos e 
da dignidade da pessoa humana.

Merecem atenção as palavras de Paulo Bonavides trazendo 
forte crítica ao capitalismo: “Globalização serva de um Capitalismo 
de opressão degrada e corrompe a natureza humana, ela esmaga a 
personalidade, conculca as franquias do cidadão, nega a soberania, anula 
a identidade dos povos. Globalização que criou um falso mundo sem 
alternativas para a liberdade, porque a liberdade nunca teve alternativa. 
É neste final de século uma tragédia para os direitos fundamentais [...]. 
O mundo há de se inclinar para o Estado Social. Única saída à crise e ao 
desmoronamento do capitalismo. Em verdade o capitalismo do gênero 
mais comprometido com a especulação que com a produção. Por isso 
mesmo de todo estéril e lesivo à economia dos países débeis, vítimas 
do confisco especulativo e feroz que arruína mercados, câmbios e 
Nações. [...]. Hecatombes financeiras desabam sobre os chamados países 
emergentes, por obra de um cálculo de especuladores que vêm o lucro 
e não o homem, o capital e não a Nação, o interesse e não o trabalho, 
o egoísmo e não a fraternidade. É o perfil internacional do desespero e 
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da injustiça que faz escravos ao invés de fazer cidadãos, que suprime a 
independência dos povos e globaliza a resignação dos fracos”134.

2. Exemplos positivos de sustentabilidade empresarial e 
propostas de lege ferenda

- Cláusulas sociais - diversos organismos internacionais com 
vistas à sustentabilidade contra o chamado “umping social”, também 
chamado de “eco-dumping” ou “dumping ambiental” têm se manifestado 
no sentido de criar medidas protetivas aos direitos dos trabalhadores, 
frente ao mercado internacional, como a adoção das chamadas cláusulas 
sociais nos tratados internacionais, estabelecendo normas supranacionais 
de proteção aos trabalhadores, garantindo o respeito aos Princípios 
Internacionais dos Direitos Humanos.

“Dumping social” compreende a conduta de alguns países em 
manter trabalhadores com salários muito baixos e condições de trabalho 
precárias, repercutindo na diminuição dos custos de sua produção no 
mercado internacional.

-Selo ou etiqueta social - com vistas à sustentabilidade 
contra o chamado “dumping social”, possibilitando a identificação de 
mercadorias que foram produzidas com respeito às normas trabalhistas. 
A utilização de tal etiqueta seria obrigatória, sob pena de os produtos 
serem rejeitados pelas alfândegas. 

- A ISO 26000 – International Organization for Standardization 
(Organização Internacional para Normalização) – trata-se de um 
conjunto de diretrizes visando à responsabilidade social e o aumento 
da consciência mundial sobre o tema, publicado em 2010, servindo de 
parâmetro aos países que a ela queiram voluntariamente aderir. São 
sete os principais pontos estabelecidos e recomendados na ISO 26000: 

134 BONAVIDES. Paulo. Curso de direito constitucional. A teoria dos direitos fundamentais. 25. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009. pp. 418 e ss.; 560 e ss. 
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responsabilidade pelos resultados, transparência, comportamento ético, 
respeito e consideração aos interesses dos stakeholders, cumprimento 
das leis, normas internacionais e universalidade dos direitos humanos.

-Cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade 
pelos trabalhadores - atualmente a Consolidação das leis do Trabalho (CLT) 
veda tal cumulação, sendo também o entendimento da jurisprudência 
majoritária do Tribunal Superior do Trabalho (TST), devendo ser permitida 
tal cumulação em homenagem aos princípios constitucionais da valorização 
do trabalho humano e da dignidade da pessoa humana.

-Ampliação das hipóteses de periculosidade para outros 
casos concretos, além das hipóteses taxativas previstas expressamente em 
lei, tais como, substâncias radionizantes, vigilantes, locais de possíveis 
desmoronamentos de terras, alturas elevadas, etc.

-Criação de uma linha de crédito especial para os devedores 
em recuperação judicial – omissão da atual Lei de Falências e Recuperação 
de empresas (LFR) e Projeto de Lei do novo Código Comercial - o 
pedido de recuperação empresarial resulta na imediata e intransponível 
restrição ao crédito à empresa sob recuperação, seja no setor financeiro, 
seja quanto à dilação de prazo para pagamento junto aos fornecedores, 
mostrando-se imprescindível a criação de uma linha de crédito especial 
para os devedores em recuperação judicial.

3. Redução dos juros e desenvolvimento sustentável 
- a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável

A questão da estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável envolve a análise pelo empresário dos custos sociais 
gerados pela atividade empresarial, a ele próprio e à sociedade, 
denominados “externalidades” ou “desenconomia externa”, sendo 
estes evitados através de mudanças comportamentais, com o respeito 
aos valores sociais e aos direitos fundamentais, devendo ser estudadas 
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tais normas de direito-custo com vistas ao aperfeiçoamento do cálculo 
empresarial e ao desenvolvimento da empresa e da própria economia.

No tocante ao direito empresarial enquanto direito-custo se 
destaca a crise da empresa no projeto de código comercial e a questão 
da recuperação de crédito.

O desenvolvimento econômico sustentável depende da 
estabilização da moeda, a qual é alcançada com o combate à inflação, e de 
outra parte, com o combate aos juros abusivos, extorsivos e capitalizados.

Nesse contexto, algumas leis foram editadas privilegiando a 
classe bancária, e justificando tal medida com vistas à redução da taxa 
dos juros, vez que os bancos embutem em seus juros uma taxa de risco 
associada à hipótese de falência do devedor, socializando tais custos 
posteriormente com a distribuição entre os diversos devedores, é o que se 
chama taxa de spread, destacando-se neste sentido a atual Lei de Falência 
e de Recuperação de Empresas, Lei 11.101-2005 (LFR) e o atual projeto 
de novo Código Comercial, sob o argumento de que, a princípio quanto 
mais dinheiro emprestado o banco recuperar, menor deverá ser seu spread.

Houve na edição de tais leis nítida afronta ao princípio da 
isonomia e ao princípio da proporcionalidade.

A capitalização de juros praticada pelas instituições financeiras 
além de gerar encarecimento do crédito e onerosidade excessiva, é 
injusta e desproporcional, já que implica uma desproporção radical entre 
prestação e contraprestação, constituindo verdadeiro enriquecimento 
sem causa, quebrando o sinalagma e o equilíbrio contratual.

Não há proporcionalidade na edição de leis, sob o argumento 
falacioso de que seu objetivo seria a diminuição do spread bancário e sua 
convergência aos padrões mundiais, mas que, na verdade, privilegiam 
ainda mais tal segmento da sociedade, já que as taxas de juros brasileiras 
já estão dentre as maiores do mundo, sendo também um dos países que 
menos oferece crédito à população, já que este não ultrapassa a taxa de 
36,1% do PIB enquanto que, por exemplo, o Japão empresta 175% do 
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PIB e o Chile empresta 68% do PIB135. 
Já que o spread bancário é composto apenas por 16% pela 

inadimplência, 19% por despesas administrativas, 29% por impostos, 
enquanto que a maior parte, 36% é formada pela margem líquida do 
banco, as margens de lucro são tão elevadas que garantem os lucros 
excessivos e desproporcionais aos bancos brasileiros, muito acima da 
média mundial (Fonte: O spread bancário é composto pelas seguintes 
“taxas”: 16% pela inadimplência; 19% por despesas administrativas; 
29% por impostos; 36% pela margem líquida do banco¨136. Relatório 
elaborado pelo Banco Central .p. 68-69. Fonte: Editorial da Folha de 
São Paulo de 06.02.2003, p. A-2).

Por conseguinte, a alegação de que o spread é elevado por causa 
da inadimplência não procede, pois sua maior parcela corresponde ao 
lucro das instituições financeiras, sendo que tais fatos corroboram ainda 
mais a hipossuficiência do consumidor bancário.

4. Crise empresarial no projeto de novo código comercial 
brasileiro (PL 1572/2011) - livro iv 

Referido projeto de lei de autoria do Deputado Vicente Cândido 
propõe um novo Código Comercial Brasileiro com base nos princípios 
da livre iniciativa, da liberdade de competição e da função social da 
empresa, consoante seu artigo 4º, contribuindo para o status quo da 
atual visão neoliberal responsável pela exclusão social de um número 
incalculável de pessoas em todo o mundo, pela desigualdade social e 
também pela degradação do meio ambiente. 

O projeto de lei não visa concretizar a erradicação da pobreza 
e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (artigo 3º, III 

135 Revista: Dinheiro, n. 558 de 11.06.2008. p.33. 
136 Relatório elaborado pelo Banco Central . p. 68-69. Disponível em: Editorial da Folha de São 
Paulo de 06.02.2003, p. A-2. 
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CF), vez que não traz benefícios às empresas de pequeno porte e micro 
empresas, não protege os direitos dos trabalhadores e mantém diversos 
privilégios inconstitucionais às instituições financeiras. 

No livro IV ao tratar da crise da empresa, o projeto não traz 
previsão acerca (artigos 601, 606, III, 608, 637, e art. 640 caput e parágrafo 
único) da ordem de pagamento dos credores, quais créditos serão 
abrangidos e quais excluídos do processo de falência, da recuperação 
judicial e da recuperação extrajudicial, nem no que consistiriam as 
hipóteses que caracterizam a falência, sendo tais aspectos afetos ao 
direito material, e, portanto, de imprescindível análise. 

Falência:
- classificação dos credores na falência e limitação do crédito 

trabalhista a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor na 
primeira classe – art. 83, I, LRF e omissão do PL - e os decorrentes de 
acidentes de trabalho e equiparados.

O crédito que ultrapassar o limite de 150 salários mínimos por 
credor é reclassificado como crédito quirografário, sem qualquer garantia 
e possibilidade real de recebimento; não há um poder forte de negociação 
dos trabalhadores, seja individualmente, seja mal representado no 
Comitê de Credores, seja por intermédio dos sindicatos, permitindo-se 
na recuperação judicial, pela atual LFR, a diminuição dos salários por 
negociação coletiva. 

Não deverá haver tal limitação de 150 salários por credor 
trabalhista e créditos decorrentes de acidentes de trabalho.

A Constituição de 1988 prevê a livre iniciativa e a valorização do 
trabalho como princípios da ordem econômica, que devem ser conjugados, 
além do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Com tal limitação, houve afronta ao princípio da 
proporcionalidade: observando o critério da adequação, dentro 
do princípio da proporcionalidade a lei não poderia restringir os 
direitos dos trabalhadores, considerando a participação obrigatória 
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dos credores, visando à melhoria das condições de solvabilidade do 
devedor e benefícios a todos. Se foi respeitado o critério da necessidade: 
a diminuição de salários, a reclassificação dos valores acima de 
150 salários mínimos por trabalhador, não foram medidas menos 
onerosas, não foi o meio menos oneroso o utilizado pelo legislador ao 
restringir direitos dos credores em geral, somente beneficiando alguns, 
principalmente instituições de crédito e o Estado. 

Há o desatendimento do critério da necessidade, da adequação 
e da proporcionalidade em sentido estrito já que não se pode exigir 
sacrifícios diferenciados, considerando-se o privilégio do crédito 
trabalhista em relação aos demais; o critério da proporcionalidade em 
sentido estrito não foi atendido, pois beneficia somente uma parte de 
credores. Dessa forma, sob o enfoque do princípio da proporcionalidade 
a inclusão dos trabalhadores na recuperação judicial e a exclusão dos 
credores instituições financeiras, de crédito, créditos decorrentes de 
ACC para exportação e Estado – créditos tributários são flagrantemente 
inconstitucionais.

A Lei 11.101/2005 e o projeto de NCC no aspecto dos direitos 
trabalhistas constituiu-se num retrocesso, pois, no Decreto-Lei 7.661 os 
créditos trabalhistas tinham preferência acima de qualquer outro crédito, até 
mesmo em relação aos débitos da massa, em flagrante afronta ao princípio 
que veda o retrocesso em conquistas sociais, afrontando os artigos 1º, 6º 
e 7º da Constituição Federal, afrontando os valores sociais do trabalho, 
sendo os direitos dos trabalhadores direitos fundamentais sociais.

O PL poderia, ao invés de ser omisso quanto à matéria de 
cunho não processual rever a atual LRF nos pontos em que a mesma é 
inconstitucional, por afrontar os princípios constitucionais, notadamente 
os princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho 
e da submissão da propriedade à sua função social.

O trabalhador não pode ser tratado como mercadoria, já que 
o trabalho representa um prolongamento da própria personalidade do 
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indivíduo, indispensável à autoafirmação e à dignidade, responsável 
pela concretização de outros tantos direitos fundamentais, como direito à 
saúde, ao lazer, à moradia. 

- equiparados aos credores trabalhistas – em relação aos 
representantes comerciais autônomos - deverão ser excluídos da 
equiparação, não havendo qualquer justificativa com base nos princípios 
da proporcionalidade e isonomia para se equiparar créditos de natureza 
diversa, o primeiro alimentar (trabalhista), e o segundo (equiparados) 
titularizado na maioria das vezes por pessoas jurídicas. 

Neste sentido o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho: “[...] 
não se entende bem, contudo, o concurso dos representantes comerciais 
autônomos, que são empresários, ainda que explorem atividade de 
reduzida expressão econômica [...] alguns são empresas fortes, inclusive 
com recursos multinacionais. Estabelecer o concurso desses credores 
com os trabalhistas é um despropósito da lei”137.

Recuperação empresarial:
- Rejeição do plano pelos credores e não decretação da falência
PL. Art.603. A rejeição do plano pela assembleia geral de 

credores acarreta a cessação da suspensão da tramitação das ações e 
execuções contra o empresário devedor, mas não é fundamento suficiente 
para a decretação da falência.

A Lei atual prevê que o juiz tem que decretar a falência sempre 
que a recuperação judicial não for obtida pelo devedor (arts. 56, § 4º, e 
73, III, da Lei nº 11.101/05), enquanto que PL desvincula a falência do 
da rejeição do plano pela Assembléia Geral de Credores (AGC). Neste 
ponto foi positiva a alteração no aspecto de restringir a falência nesta 
hipótese de rejeição do plano de recuperação pelos credores, protegendo 
o empresário; a modificação visa coibir a chamada “indústria” da 
recuperação judicial, por meio da qual diversas empresas postulam 

137 COELHO. Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 83. 
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recuperação sem que se encontrem em crise.
- Ampliação do prazo “improrrogável” de suspensão de 180 

dias - arts. 6°, §4° e 49, §3° LRF e omitido no PL
Um dos principais efeitos atualmente da recuperação judicial é 

a moratória frente aos credores pelo período de 180 dias, suspendendo-
se todas as ações e execuções em trâmite contra a devedora-recuperanda, 
visando um benefício financeiro à mesma, bem como prazo necessário 
para a estruturação e apresentação do plano de recuperação judicial 
- tal questão é omitida pelo PL que apenas prevê no artigo 603 que a 
rejeição do plano pela Assembleia Geral de Credores acarreta a cessação 
da suspensão da tramitação das ações contra o empresário devedor, sem 
mencionar qual o prazo de tal suspensão em qualquer artigo. 

Deverá ser previsto expressamente e ampliado o prazo de 180 
dias, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial, 
durante o qual é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos 
bens de capital essenciais ao exercício da atividade empresarial objeto de 
alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil na posse da recuperanda. 

Há decisões judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e 
do Superior Tribunal de Justiça ampliando o improrrogável prazo de 
suspensão de 180 dias, objetivando a manutenção de bens essenciais 
no estabelecimento empresarial e a preservação da empresa. Sem tal 
ampliação estará extremamente dificultada qualquer recuperação, se os 
bens indispensáveis à atividade empresarial e dos quais depende para seu 
funcionamento, forem retirados em tal prazo exíguo; a retirada do bem 
do seu estabelecimento poderia impedir que a finalidade da recuperação 
judicial fosse alcançada de forma efetiva. 

No entanto, sob pena de a execução ficar suspensa 
indefinidamente, a prorrogação deverá ser fixada em atenção à 
razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a prorrogação do prazo poderá 
ser possível em casos pontuais, excepcionais, com atenção aos critérios 
da proporcionalidade e razoabilidade, aos princípios da preservação da 
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empresa e de sua função social.
- Deverá ser prevista a supressão dos prazos mínimos entre as 

recuperações, de cinco anos para a recuperação judicial e de oito anos 
para recuperação judicial, com plano especial das micro e pequenas 
empresas (art. 48 LRF e omissão do PL).  

Tal previsão de prazo mínimo entre os pedidos de recuperação 
é prejudicial aos empresários e mais ainda as ME e EPP, que 
deveriam ser protegidas com menores prazos, por serem vulneráveis 
e hipossuficientes. Outrossim, a possibilidade de solução pontual da 
recuperação extrajudicial é incompatível com tais prazos, devendo ser 
permitido ao empresário que tenha aprovado um plano reestruturando 
seus débitos bancários com garantias pessoais, novamente se beneficiar 
do instituto, realizando nova recuperação, aprovando novo plano, desta 
vez englobando outros credores.

- procedimento especial de recuperação judicial de 
microempresários e empresários de pequeno porte - deverá ser 
ampliada a proteção a tal segmento empresarial visando o aumento da 
competitividade dos negócios brasileiros e desenvolvimento nacional, 
em proveito de todos os brasileiros – a fim de se concretizar uma das 
justificativas apresentadas pelo Deputado Vicente Cândido ao PL.

Não houve tal benefício no projeto, dispondo que a lei 
processual de falência e recuperações irá prever o procedimento especial 
de recuperação judicial de microempresários e empresários de pequeno 
porte (art. 599, II PL). O PL traz a classificação de empresários de 
pequeno porte, micro empresários, empresário de médio e de grande 
porte em seu artigo 33, restringindo a aplicação de dispositivos legais aos 
micro e pequenos empresários, apenas quando houver expressa previsão 
legal (art. 35PL).

- omissão quanto ao micro empreendedor individual (MEI) - o 
PL é omisso no tocante a uma outra categoria de empresário, o micro 
empreendedor individual criado pela Lei Complementar 123/2006, art. 
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18, parágrafo 1º.  
A atual LRF prevê em seu artigo 70 os requisitos do plano de 

recuperação judicial para micro empresas e empresas de pequeno porte, 
prevendo apenas a inclusão de credores quirografários, devendo ser 
ampliada a previsão para todos os credores, com exceção dos trabalhistas. 

O parágrafo único do art. 70 da atual LRF deverá ser alterado 
permitindo-se a suspensão de todas as ações e execuções de todos os 
credores, com exceção dos credores trabalhistas. 

Ressalta-se que o plano especial disponibilizado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte é de utilização facultativa, 
não havendo qualquer impedimento ao requerimento do benefício pelo 
plano normal.

-pressuposto subjetivo para recuperação judicial e extrajudicial 
- possibilidade de se aplicar os institutos da falência e da recuperação 
de empresas às demais sociedades atuantes nos mercados rurais não 
registrados e empresários irregulares. 

Rurais:
Existe uma gama muito heterogênea de atividades no setor 

agrícola, sendo difícil estipular a regra da obrigatoriedade do registro 
na Junta Comercial para poder pleitear a recuperação, sem prejudicar 
os objetivos constitucionais referentes à propriedade rural. Deveria ser 
possível a recuperação empresarial pelos empresários rurais. Segundo 
o entendimento da jurisprudência atual do TJSP e STJ, para o rural ter 
acesso ao instituto da recuperação judicial, não basta o exercício da 
“atividade rural há muitos anos”, nem a inscrição em cadastros federais 
e estaduais. É imprescindível para a equiparação com o empresário, 
estar registrado na Junta Comercial; não realizando a opção pelo 
regime empresarial não preenche os requisitos previstos no art. 51 da 
Lei 11.101/2005, notadamente o inciso V - certidão de regularidade do 
devedor no Registro Público de Empresas.

Irregulares:
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O projeto fala apenas em devedor que preencher os requisitos 
para recuperação judicial, e esta, nos termos do artigo 601 do projeto 
de lei somente poderá ser pedida pelo empresário devedor atendidos 
os requisitos da Lei Processual de Recuperação e Falência. Hoje a 
recuperação judicial corresponde a um benefício legal à disposição do 
empresário individual e da sociedade empresária em crise que exploram 
regularmente a atividade econômica há mais de dois anos. 

Fabio Ulhoa Coelho explica que a justificativa para a condição 
de exercício regular há mais de dois anos para poder requerer a 
recuperação judicial (art. 48 LRF), sendo omisso o PL neste sentido, seria 
por se presumir que somente após tal prazo a empresa teria adquirido 
ou consolidado sua importância econômica e social local, regional ou 
nacional138 (Comentários à nova Lei de falência e de recuperação de 
empresas. Saraiva. 4. ed., 2007. p. 124 e ss.). 

Deverá, portanto, ser permitida a comprovação pela empresa 
de prova em sentido contrário, ou se permitir a recuperação a qualquer 
empresa regularmente registrada na junta comercial, desde o registro.

Como na prática social brasileira grande número de empresas 
são irregulares ou de fato, por conta dos inúmeros tributos envolvidos 
na atividade, com vistas à concretização dos fundamentos, consoante 
Constituição Federal, Da Ordem Econômica e Financeira, da 
iniciativa privada e da valorização do trabalho humano, buscando o 
necessário equilíbrio à atividade empresarial. Assim deverá ser levado 
em consideração o trabalho informal e o desenvolvido pelo próprio 
empresário, o qual surge como gerador de riquezas e de novos postos 
de trabalho, permitindo-se o acesso à recuperação empresarial. Outra 
alternativa seria a possibilidade de previsão da condição de ao ser 
deferida a recuperação, se regularizar.

O requisito de registro público chegou a ser afastado pela 

138 COELHO. Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 124 e ss. 
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jurisprudência em algumas situações específicas, como no caso de 
sociedade empresária constituída há menos de dois anos por transferência 
de ativos de outra sociedade, esta inscrita há mais tempo, integrante do 
mesmo grupo empresarial.

- certidões negativas de débitos tributários e recuperação judicial 
O PL mantém a atual obrigação de o empresário apresentar 

certidões negativas de débitos tributários para a concessão da recuperação 
judicial, afrontando-se o princípio da preservação da empresa.

Não há lei específica de parcelamento automático de débitos 
fiscais e, na prática, as empresas em crise não conseguem obter certidões 
fiscais negativas ou positivas com efeito de negativas, as quais são 
necessárias para a concessão de recuperação judicial. 

O artigo 155-A, §§ 3o e 4o, do Código Tributário Nacional há 
de ser interpretado em conformidade com o princípio da preservação da 
empresa (arts. Io, caput, IV; 5o, XXÍII e 170, caput, III e VIII). 

Deverá ser reconhecida a inexigibilidade das certidões, deferindo 
a recuperação sem tal exigência, a fim de se tornar possível a aplicação 
do instituto da recuperação judicial, já que o principal débito da empresa 
é justamente o tributário, sendo vista tal exigência como sanção política, 
havendo posicionamento jurisprudencial neste sentido.

Recuperação judicial e extrajudicial e credores trabalhistas:
PL. Art. 598. § 1º Na recuperação judicial e extrajudicial, 

os credores serão classificados pelo plano de recuperação segundo a 
correspondente importância estratégica para a continuidade da atividade 
empresarial, observadas as especificidades da empresa em crise.

A atual disposição da LRF é mais protetiva aos credores 
trabalhistas, que não poderiam fazer parte de negociação extrajudicial, 
e na judicial, com a proteção do prazo para pagamento de tais credores 
no máximo em um ano; sugestão no sentido de se excluir de ambas as 
recuperações os credores trabalhistas por se tratar de crédito de natureza 
alimentar, o único credor com tal característica dentre todos os demais.
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A expressão “segundo a correspondente importância estratégica 
para a continuidade da atividade empresarial”, é um conceito vago, 
abstrato, indeterminado, causando insegurança jurídica e ampla liberdade 
ao poder judiciário; não há qualquer proteção aos credores trabalhistas, ao 
contrário da atual LRF que prevê que o plano de recuperação não poderá 
prever prazo superior a um ano para pagamento das dívidas trabalhistas. 
Tal disposição contribui para prejudicar os credores com menor poder 
de negociação, em especial os trabalhistas. A justificação dada em uma 
das audiências públicas para discussão do PL do NCC, por Fábio Ulhoa 
Coelho, em respeito ao tratamento paritário dos credores da empresa em 
crise, acaba sendo afrontado pelo artigo 598 parágrafo 1º. do PL.

- a recuperação judicial poderá prever a redução dos salários, 
compensação de horários e diminuição da jornada de trabalho em razão 
de acordo ou convenção coletiva – art. 50 VIII LRF, omissão do PL.

Tal regra segue o disposto no artigo 7º da CF que prevê a 
possibilidade de redução salarial por meio de negociação coletiva, desde que 
com respeito ao salário mínimo, contudo, a razão de ser da flexibilização da 
CF de 1988 citada justificava-se para a preservação do emprego, o que não 
encontra ressonância em um processo de falência e de recuperação, a não ser 
que preveja um período razoável de duração dos contratos de trabalho. 

- verificação da constitucionalidade da inclusão dos créditos 
trabalhistas na recuperação judicial – já que outros credores foram 
expressamente excluídos - sob o enfoque do princípio da dignidade da 
pessoa humana, da proporcionalidade e da isonomia - art. 49 p. 3º e 4º da 
LRF, omissão do PL.

Não se justifica a exclusão de todos os credores cuja proteção 
é patrimonial e a inclusão dos trabalhadores, cujos créditos possuem 
natureza alimentar e direito fundamental. 

- PL Art. 606. O plano de recuperação extrajudicial não poderá 
contemplar:

I – créditos de natureza trabalhista, derivados da legislação do 
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trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho;
Encontra igual previsão a atual LRF (art. 161), prevendo que 

na recuperação extrajudicial, na tentativa de evitar o desrespeito dos 
empresários aos direitos trabalhistas, forçando acordos extrajudiciais, os 
créditos dos trabalhadores foram expressamente excluídos.

Não deverá ser permitida a negociação de tais créditos no âmbito 
da recuperação extrajudicial nem mesmo através de negociação coletiva.

Não possui tal plano controle e proteção judicial, não se 
podendo pretender proteger a dignidade do empresário pessoa jurídica 
e não das pessoas físicas, como por exemplo de seus empregados, 
que possuem crédito de natureza alimentar, sendo necessário para 
a proteção de tal crédito que fique fora de tal negociação que sequer 
está sujeita ao controle judicial, dependendo de homologação judicial 
apenas em casos específicos. Os sindicatos no Brasil não possuem forte 
poder de negociação, ainda mais em regiões do país mais afastadas das 
grandes capitais. Deverá ser mantida a exclusão. O grande problema da 
desigualdade social e da inclusão social, somente serão superados pelo 
emprego bem remunerado. No mundo capitalista, é indissociável a vida 
digna do capital para provê-la, assim, é certo que privar o trabalhador de 
receber sua remuneração na totalidade é feri-lo em sua dignidade.

Além de afronta ao art.449 da CLT, que dispõe sobre serem 
créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e 
a totalidade das indenizações a que tiver direito, destaca-se a Convenção 
n° 173 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da Proteção 
dos créditos trabalhistas na insolvência do empregador, embora não 
ratificada pelo Brasil, é válida como documento internacional servindo 
assim de parâmetro para o tratamento dos créditos trabalhistas no direito 
externo, a qual determina, no seu art. 5°: “Em caso de insolvência do 
empregador, os créditos devidos aos trabalhadores em razão de seu 
emprego deverão ficar amparados por um privilégio, de modo que sejam 
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pagos com os ativos do empregador insolvente antes que os outros 
credores não privilegiados possam cobrar a parte que lhes corresponda”.

No relatório do senador Ramez Tebet ao projeto de lei da atual 
LFR139, ele aponta que a renda do Brasil é extremamente concentrada e 
por isso a maioria dos créditos não atingiria o limite de cento e cinquenta 
salários mínimos, não sendo argumento suficiente para se justificar o 
limite imposto. Ademais a própria LRF traz norma que autoriza em seu 
art. 19 a exclusão do crédito fraudulento. 

Outrossim, contraria um dos princípios da recuperação judicial 
expressos pelo art. 47 da Lei 11.101/2005, qual seja, a manutenção da 
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores promovendo, assim, a 
função social da empresa e o estímulo à atividade econômica.

II – créditos fiscais, tributários ou não tributários passíveis de 
inscrição na dívida ativa;

Deverá abranger tais créditos, não possuem natureza alimentar 
e por conseguinte, não há proporcionalidade no privilégio concedido, 
ao menos pela recuperação judicial, alterando-se o Código Tributário 
Nacional no que veda o parcelamento de débitos tributários. Diante 
disso, serão apresentadas três possibilidades de tratamento para o 
crédito fiscal, a saber: 

- inclusão do crédito fiscal no plano de recuperação; 
- inclusão de capítulo específico no CTN tratando do 

parcelamento automático de débito fiscal de empresa em processo de 
recuperação; 

- criação de uma lei específica de parcelamento automático de 
débito fiscal para empresa em processo de recuperação.

III – créditos excluídos dos efeitos da recuperação judicial. 
A recuperação judicial e extrajudicial deverão abranger os créditos 

relativos ao ACC - adiantamento sobre contrato de câmbio, à alienação 

139 TEBET. Ramez. Relatório ao projeto de lei da atual Lei de Falência e de Recuperação. Diário 
do Senado Federal, Internet, 2004.
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fiduciária e à cisão fiduciária de créditos (privilégio às instituições bancárias 
e financeiras), e ao aval de acionistas - liberação das travas bancárias.

Tais exclusões são nítido privilégio inconstitucional às 
instituições financeiras desproporcional e não isonômico, afrontando o 
princípio da isonomia e da proporcionalidade; as justificativas da atual 
LRF ao privilegiar os bancos não foi verificada na prática, ou seja, não 
houve diminuição do spread mesmo após sete anos de vigência da lei. Tal 
favorecimento foi justificado para permitir a redução do custo do crédito 
no país, por Fábio Ulhoa Coelho, de que o spread bancário deveria 
diminuir aproximadamente em 3-4 anos da edição da lei de falência e 
recuperação de empresas, o que não ocorreu até o presente momento, 
mostrando-se, portanto, inócua a alteração realizada para proteção das 
instituições financeiras e de crédito à finalidade prevista. 

Consoante exposto por Fábio Ulhoa Coelho a alteração da antiga 
lei – Decreto-lei 7.661/1945 pela atual Lei 11.101/2005 visava entre 
outros argumentos, à redução dos juros bancários, já que não estando 
seus créditos sujeitos à recuperação e privilegiados na falência pela nova 
ordem de pagamento, haveria diminuição da inadimplência, sendo tal 
medida necessária para o aumento dos investimentos indispensáveis ao 
crescimento da economia; a Lei 11.101/2005 (art. 83, II e III) reclassificou 
os créditos com garantia real, passando-os à frente dos fiscais e o atual 
projeto de CC nada menciona. 

Destacam-se suas palavras: “[...] Ora, se a lei de falências for 
alterada de modo a garantir que o banco recupere mais dinheiro do que tem 
ultimamente recuperado quando quebra o devedor, então isso contribuirá 
para a diminuição do spread e, em consequência, dos juros”140. 

Não há justificativa que se presuma proporcional para preservar 
os créditos de origem financeira dos efeitos da recuperação judicial.

- empréstimo via cédula de crédito bancário com garantia de 

140 COELHO. Fábio Ulhoa. Falências: Principais alterações. In: Revista do Advogado. n.83. São 
Paulo, 2005.
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cessão fiduciária de direitos creditórios – trava bancária
O PL não prevê quais os créditos sujeitos a esta e quais os 

excluídos, apenas prevendo quanto à recuperação extrajudicial. A atual LRF 
traz previsão de créditos excluídos em seu artigo 49, parágrafo 3º, segundo 
o qual credores de propriedade fiduciária de bens móveis não estão sujeitos 
ao procedimento de recuperação judicial, prevalecendo seus direitos sobre o 
bem dado em garantia e as condições contratualmente previstas.

Um dos principais efeitos da recuperação judicial é a decretação 
de moratória frente aos credores pelo período de 180 dias, suspendendo-
se todas as ações e execuções em trâmite contra a devedora-recuperanda. 
Essa disposição tem como objetivo possibilitar um período de 
recuperação à devedora, bem como prazo necessário para a estruturação 
e apresentação do plano de recuperação judicial. 

A cessão fiduciária de direitos creditórios, através da qual a 
devedora e tomadora do empréstimo cede a titularidade de determinados 
créditos que possui para a instituição financeira, até a liquidação total 
do débito, permite, que o valor emprestado, os créditos cedidos a título 
de garantia, bem como outros valores operados pela devedora, ficam 
todos depositados em conta sob a administração daquela instituição 
financeira. Assim, ocorre a "trava bancária" na recuperação judicial, que 
é a indisponibilidade de valores da devedora que pleiteia os benefícios da 
recuperação judicial, em conta administrada pela instituição financeira.

O fundamento em sentido de não preservação das travas 
bancárias, de serem ilegais, é de serem incompatíveis com o interesse 
social da preservação da empresa.

- ACC - adiantamento a contrato de câmbio para exportação
O PL é omisso enquanto que a atual LRF dispõe em seu artigo 89, 

p. 4º: não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância 
a que se refere o inciso II do art. 86 desta lei. O Art. 86. II, por sua vez 
prevê a importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, 
decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na 



167

Direito Ambiental no Século XXI

forma do art. 75, p. 3º. e 4º. da Lei 4728-1965, desde que o prazo total 
da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda ao previsto 
nas normas específicas da autoridade competente.

Deverá ser revista tal exclusão, permitindo-se a inclusão de tal 
crédito aos efeitos da recuperação judicial e extrajudicial, por não haver 
proporcionalidade na proteção de tal credor.

Conclusão

O homem passou a integrar plenamente o meio ambiente no 
caminho para o desenvolvimento sustentável preconizado pela nova 
ordem ambiental mundial, em que se possa usufruir de uma melhor 
qualidade de vida, posto que o conceito de meio ambiente evoluiu 
abrangendo atualmente além do fator natural e físico, o cultural, o 
artificial e meio ambiente do trabalho. Por conseguinte, isto certamente 
levará as empresas a dar mais atenção ao ambiente de suas instalações 
como escritórios e parques industriais, adequando-os aos novos anseios 
mundiais de desenvolvimento e de qualidade de vida.

As ações de responsabilidade social adotadas no meio 
corporativo não podem divergir dessa orientação. Isso pressupõe que o 
envolvimento da empresa deve acontecer em todos os seus níveis, fora e 
dentro de seus limites institucionais, de maneira uniforme e responsiva, 
culminando com uma orientação no sentido da transformação das 
organizações hierárquicas para uma mais próxima do natural, como são 
as organizações em rede. 

Para tanto, muito contribuíram e ainda têm a contribuir estudos 
sobre sistemas ecológicos como os que se iniciam por influência do 
Instituto de Palo Alto, com os chilenos Francisco Varela e Humberto 
Maturana, ao descreverem como “autopoiético” comportamento dos 
elementos naturais, sendo de se destacar a transposição dessa inovação 
no paradigma sistêmico para o estudo da sociedade por Niklas Luhmann.
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Aqui, se entende então porque é perfeitamente compreensível 
que, para Maturana, só haja relacionamento social quando se dêem 
relações de aceitação mútua, com respeito um pelo outro como legítimo 
outro - isto é, como diferente - na convivência, onde negar o outro para 
se afirmar é, na verdade, negar também a si mesmo, ou ao "si mesmo" 
(self), por negar a diferença do que não é "si mesmo", diferença que o 
constitui, e que é o "outro". Em sendo assim, é perfeitamente coerente 
que relações hierárquicas, enquanto fundadas na sobrevalorização de 
um indivíduo, que manda, e consequente desvalorização do outro, que 
obedece, não sejam tidas como relações sociais. Também só se terá um 
sistema social, nessa perspectiva, quando nele haja uma congruência 
espontânea na conduta dos indivíduos que o integram, por resultar de 
sua convivência em um domínio consensual, de mútua aceitação. Sua 
postura fica evidenciada quando ele se refere ao Direito. 

Mas aqui é necessário relembrar que, de acordo com Luhmann 
(1982: 137; 1986: 122, nota 2), a proposta da teoria de sistemas sociais 
autopoiéticos não suporta uma conservação que chegue a comprometer a 
identidade social, que precisa ser conservada mas se não for também se 
transformando torna-se disfuncional e destrói-se. Daí que tal teoria vai 
apontar para a necessidade de se chegar com a autonomia e evolução dos 
sistemas sociais a um estágio de estabilidade dinâmica. 

O processo de globalização nos leva, então, a figurar o mundo 
como uma só sociedade, a “sociedade mundial” (weltgesellschaft). 
Considerando essa sociedade como um sistema, teremos, então, nesse 
sistema, como em todo sistema, um “centro” e uma “periferia”. Em 
sendo assim, integram a parte “central” da sociedade mundial onde 
tenha chegado o capitalismo mais avançado, enquanto outras partes 
permanecem “periféricas” até alcançar sua integração na “sociedade 
econômica mundial” (wirtschaftliche weltgesellschaft).

Aqui temos de relembrar que a diferença “centro” e 
“periferia”, em termos de sistemas sociais autopoiéticos, não 
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pode mais ser vista como correspondente a um critério - de resto, 
pré-moderno - de divisão geopolítica do mundo, pelo qual, por 
exemplo, no momento, a América Latina como um todo, seria “uma 
parte periférica do Ocidente”, e assim por diante. Como Luhmann 
esclarece, sociedade moderna (ou, como prefiro, pós-moderna, para 
marcar a contemporaneidade desse evento) é uma só e única sociedade 
mundial, ou seja, um sistema global, pois “como uma consequência 
da diferenciação funcional, unicamente um sistema societário pode 
existir. Sua rede comunicativa se estende sobre o mundo. Ela inclui 
toda a comunicação humana” (i. e., que seja significativa para sua 
autopoiese). “O que não significa, de modo algum,” vale lembrar, 
com Chesneaux, “que desapareça o antagonismo entre povos ricos e 
povos pobres, entre os polos de prosperidade e os polos de miséria. 
Mas esse antagonismo cessa de se reduzir à dicotomia geopolítica 
elementar entre um ‘centro’ explorador e uma ‘periferia’ explorada. 
Não somente o ‘centro’ está hoje disperso por todo o planeta, não 
somente a ‘periferia’ invadiu os países ricos, mas ambos estão 
‘submissos’ com igual rigor - se bem que em níveis bem diversos de 
prosperidade e miséria - ao mesmo sistema global, ao mesmo tempo 
hegemônico e inerte”. 

No sistema global a maioria dos subsistemas, como o 
científico e o econômico, já superam fronteiras territoriais, enquanto 
dois outros delas continuam indissociados, como é o caso de 
sistemas políticos e jurídicos (cf. id., 1993: 555). Se bem que, como 
há uma diferença na distribuição econômica do capital em algumas 
sociedades, existe uma diferença na distribuição de democracia 
política e valores jurídicos do centro a toda a sociedade, seja no sul 
ou no norte do globo. (Cf., para uma concepção semelhante, Souza 
Santos, 1988: 376; 1992: 138.).  

Concluindo, vale frisar que a teoria dos sistemas sociais 
autopoiéticos é uma “aquisição evolutiva” da sociedade pós-
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industrial, tendo sido modelada com o intuito de descrever sua 
realidade (virtual). Ela substitui a oposição epistemológica “sujeito 
X objeto” (abordagem objetivo-teorética) pela diferenciação 
funcional “sistema X meio” (abordagem diferencial-teorética), e 
considera como seu objeto não o ser humano, mas o intercâmbio de 
comunicação, consequentemente gerando a arquitetônica conceitual 
mais adequada para a sociedade informacional da era pós-moderna. 
Isso acontece tão logo a teoria dos sistemas autopoiéticos pretenda 
“aprimorar os instrumentos da auto-observação, i.e., da comunicação 
com a sociedade acerca da sociedade”.

Na sociedade contemporânea torna-se cada vez mais 
evidente a urgência de problemas completamente diferentes 
daqueles que a acometeram no passado, mesmo recente: o problema 
da ecologia, o problema das consequências que derivam das novas 
tecnologias, da pesquisa biológica e genética. E também, o problema 
das consequências ligadas a determinadas políticas de investimento, 
ou do problema da relação entre o uso do dinheiro com fins 
especulativos ou com fins produtivos. Trata-se só de alguns índices 
dos âmbitos problemáticos com os quais a sociedade contemporânea 
se defronta, a cujo respeito o nível de atenção, e, consequentemente, 
de preocupação, merece ser mais alto. 

O otimismo do progresso inexorável da sociedade foi 
substituído, então, pelo medo do futuro, pela ansiedade para 
planificação e controle, pela resignação às consequências perversas 
do agir que, não podendo ser previstas, tornam-se objeto de 
análise empírica: mais um motivo para considerar o presente com 
descontentamento, e cair na tentação de resolver através da moral 
aquilo que parece impossível resolver mediante a racionalidade.

A busca pelo desenvolvimento sustentável, passando pela 
responsabilidade social das empresas, é vista como resposta ao 
sistema capitalista predatório e desumano, capaz de colocar em risco 
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a sobrevivência do planeta e dos seres humanos, sendo necessária 
a adoção de um novo modelo econômico-social de relacionamento, 
um novo standart comportamental pelas empresas com fundamento 
na ética, na responsabilidade social, na sustentabilidade e na 
justiça social.

 A empresa socialmente responsável contribui para 
a perpetuação de recursos naturais, para o fortalecimento de sua 
imagem junto a investidores e consumidores, promovendo o 
seu reconhecimento institucional, comunitário e social, para a 
valorização de sua marca, e para a melhoria da vida em sociedade, 
contribuindo para a consecução de uma responsabilidade social de 
toda a sociedade. 
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Introdução

A questão ambiental vem se tornando ponto central no cenário 
mundial. Desastres ambientais em decorrência do uso não disciplinado 
dos recursos naturais têm sido frequentes, propiciando uma necessária 
reavaliação da utilização desses recursos. A Rio+20 pode ser vista 
como um dado revelador desse temário de discussão, na medida em que 
demonstrou seus futuros esforços em favor do efetivo desenvolvimento 
sustentável a fim de evitar desastres naturais, nos termos do Relatório 
Final da Conferência: 

“Reiteramos o apelo para que a redução de riscos de desastres 
continue a ser tratada no contexto do desenvolvimento sustentável e seja 
incluída na agenda de desenvolvimento pós-2015. Conclamamos uma 
maior coordenação entre as esferas nacional, regional e internacional 
para uma reação vigorosa às emergências ambientais e melhores sistemas 
de previsão do tempo e sistemas de alertas antecipados, bem como maior 
coordenação entre as respostas de emergência e os esforços de recuperação 
rápida e desenvolvimento, inclusive a adoção de um pós ‘Quadro de 
Ação de Hyogo’ e sua integração às políticas de desenvolvimento”141. 

Nesse cenário de reavaliação e retificação de métodos de 
utilização de recursos naturais, o tema do licenciamento ocupa ponto 
de destaque, pois ele se revela um termômetro dentro desse processo. 
Cuidados, formalismos, ritos podem mostrar o grau de comprometimento 
de certo sistema com a tutela do meio ambiente. De outro lado, o 
formalismo excessivo e desnecessário pode levar a uma má utilização do 
recurso natural, criando obstáculos para o desenvolvimento. 

A mineração, igualmente, vem recebendo maior atenção nos 
últimos anos, principalmente no Brasil. A admirável geodiversidade do 
País, bem como o fato de sermos um dos maiores players na exportação 

141 “Rascunho Zero – O Futuro Que Queremos: Relatório Final da Rio+20”. Disponível em http://hotsite.
mma.gov.br/rio20/documentos/documentos-oficiais-da-conferencia/. Acessado em 02.09.2012.
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de minérios como o de ferro, manganês e nióbio, colaboraram para que 
as atividades minerárias assumissem um papel importante no cenário 
atual brasileiro. Ademais, a expectativa pelo novo marco regulatório 
da mineração e a instituição de novas taxas para o desenvolvimento 
das atividades minerárias em alguns Estados, bem como a criação de 
uma nova agência para regular o setor também contribuíram para que 
fosse destinada mais atenção a este assunto aqui no Brasil.

A ideia desenvolvida neste pequeno estudo passa pela 
necessária verificação da necessidade e adequação do padrão atual. 
O procedimento em vigor é suficiente para assegurar a devida 
proteção ambiental sem inviabilizar a exploração do subsolo? 
Estamos respeitando as proteções asseguradas pelo Constituinte 
de 1988? Estamos ao mesmo tempo assegurando o direito de 
desenvolvimento da atividade econômica, como disciplinado no 
artigo 170 da Constituição Federal? Vamos procurar traçar regras 
que nos ajudem a responder tais questões. Podemos não chegar a 
respostas completas, mas o propósito é propor uma reflexão sobre 
tais procedimentos, sua finalidade e limites a serem observados.

1. A apresentação do quadro normativo constitucional

O Constituinte de 1988 não deixou escapar a importância do 
meio ambiente e dos recursos naturais. De outro lado, foi cuidadoso, 
quando disciplinou a atividade econômica, fixando diretrizes para 
seu desempenho. Nesse passo, vamos tratar do perfil constitucional 
dos bens que serão envolvidos, a seguir, no licenciamento ambiental. 
Quer dizer, como a Constituição tratou desses temas e que espaço 
ficou reservado ao legislador ordinário. Comecemos pela importância 
dada ao meio ambiente.
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1.1. No contexto do licenciamento ambiental

Como mencionado, esta maior preocupação com o meio 
ambiente e sua preservação veio se acentuando recentemente, com 
destaque a partir da década de 60. Nesta época, o homem passa a analisar 
com maior intensidade sua influência no meio ambiente, em específico 
após a obra de Rachel Carlson, em setembro de 1962, denominada 
“Silent Spring” (Primavera Silenciosa), na qual a autora realça os efeitos 
de pesticidas químicos, tais como o DDT, para os seres vivos.

Em um segundo momento, com grande destaque e repercussão, 
foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano, em Estocolmo, na Suécia, em junho de 1972. A comunidade 
internacional passa, pela primeira vez, a colocar em pauta a discussão do 
meio ambiente e a proposta de controle da poluição. Ainda que não tenha 
gerado significativos resultados, a Conferência teve ampla relevância 
por ter atraído a atenção mundial à temática ambiental e influenciado a 
mudança de políticas e legislações nacionais.

Analisando-se a conjuntura da década de 80, aliados à 
influência de personalidades de diversos ramos da ciência, política e 
de empresas privadas, foi criada em 1983, pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas – ONU, a Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, cujo relatório final, 
liderado pela Primeira Ministra da Noruega à época, Gro Harlem 
Brundtland, foi publicado em 1987.  Surge, nesse contexto, a expressão 
que, até os dias atuais é amplamente utilizada, o “desenvolvimento 
sustentável”, conceituado nos ditames do Relatório, nos termos: 
“[...] o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar 
que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório 
de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e 
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cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da 
terra e preservando as espécies e os habitats naturais”.

No sistema pátrio, é somente a partir da promulgação da 
Constituição Federal de 1988 que o termo “meio ambiente” é mencionado, 
e que a questão ambiental também começa a receber proteção constitucional 
objetiva142. Além da repercussão da Conferência de Estocolmo, realizada 
em junho de 1972, que também colaborou para que maior atenção fosse 
chamada à causa e que, desta forma, o meio ambiente começasse a receber 
o devido tratamento pela Constituinte, a Constituição de 1988, por ter sido 
elaborada em um momento muito complicado, imediatamente posterior à 
longa e sofrida ditadura enfrentada pelo Brasil, predispôs-se a resguardar 
diversos valores e bens que não eram garantidos pelas Constituições 
antecedentes. Com o receio de que o novo período reproduzisse as falhas 
do passado, o Poder Constituinte entendeu por bem abrigar e proteger tais 
valores, de forma a evitar que danos maiores fossem causados, caso estes 
bens não fossem devidamente protegidos.

Nesta conjuntura, da Carta Magna brasileira como guardiã de 
valores e bens que antes não eram dotados de proteção constitucional 
(como o patrimônio histórico e cultural, por exemplo, e o meio ambiente), 
assegura-se no artigo 225143 o direito ao meio ambiente ecologicamente 

142 “Em tempos remotos, os textos supremos previam, de modo genérico, atribuições de órgãos 
ou delimitações de competências ambientais. Nos últimos vinte anos, a disciplina constitucional 
do meio ambiente passou a ser um direito fundamental da pessoa humana, lídimo direito de 
solidariedade, de terceira geração, porque a saúde do homem e a sua qualidade de vida passaram 
a ser meta principal dos Estados, ao menos do ponto de vista formal.” (BULOS, Uadi Lammêgo. 
Constituição Federal Anotada. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.)
143 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; 
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; 
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equilibrado, e se impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nelson Nery 
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam, neste sentido: “O artigo 
225 da Constituição Federal de 1988, de maneira próxima à Constituição 
Portuguesa, considera o direito ao meio ambiente sadio como direito 
fundamental do cidadão e, ao mesmo tempo, a preservação do meio 
ambiente como tarefa do Estado. O direito ao meio ambiente é subjetivo 
e também bem constitucional. O ambiente como um fim estatal implica a 
existência de deveres jurídicos ao Estado e demais poderes públicos. Não 
cabe ao Poder Público decidir se o meio ambiente deve ou não ser protegido, 
porque sua proteção decorre de imposição constitucional [...]”144. 

Observa-se que o inciso IV do artigo supracitado chama atenção 
especial para o objeto de nosso estudo. Ele se refere à exigência, por parte 
do Poder Público, de estudo prévio de impacto ambiental para instalação 
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

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 substâncias 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;
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. 
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 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. 
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. 
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, 
sem o que não poderão ser instaladas.
144 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada e 
Legislação Constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
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do meio ambiente. Na definição de Geoffrey Wandesforde Smith, trazida 
por Pinto Ferreira: “O Estudo de Impacto Ambiental é um instrumento 
de política ambiental com a forma geral de um procedimento delineado 
com o objetivo de garantir que o esforço consciente e sistemático seja 
efetivado no sentido de avaliar as consequências ambientais da escolha 
entre várias opções eventualmente abertas para o administrador”145.

Desta forma, o Poder Público fica incumbido de examinar o 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (“EIA”), no caso da atividade 
ser potencialmente causadora de deterioração expressiva do meio 
ambiente, no sentido de identificar qual o impacto que será causado 
pelo desenvolvimento da atividade; sua interação com o instituto do 
licenciamento ambiental é fundamental, uma vez que o EIA é um pré-
requisito para o início do processo de requerimento e expedição da 
licença ambiental146. É importante se verificar que o texto constitucional 
deixa bem claro que os estudos realizados devem ser anteriores 
à realização das atividades potencialmente degradantes ao meio 
ambiente, de forma que não se deve aguardar o início ou a implantação 
das obras ou atividades para que se realizem os estudos e análises 
mencionados. Conforme as palavras de Paulo Affonso Leme Machado, 
“a anterioridade da exigência do EIA não afasta a possibilidade de ser 
exigida, na renovação ou na revisão dos licenciamentos ambientais, a 
apresentação de um novo estudo”147. 

A Constituição Federal trata então de oferecer mecanismos, a 
serem regulamentados pelo legislador infraconstitucional, para que se 
evitem maiores danos ao meio ambiente, utilizando-se, sobretudo, dos 

145 WANDESFORDE-SMITH, Geoffrey. Environmental Impact Assessment. In BOTHE, Michael 
(Coord.). Trends in environmental policy and law. Apud FERREIRA, Pinto. Comentários à 
Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989.
146 Neste sentido, escreveu Paulo de Bessa Antunes: “Dados os termos do atual regime 
constitucional, o EIA é conditio sine qua non para a concessão de qualquer licenciamento a 
obra ou empreendimento de impacto ambiental.” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de Direito 
Ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1992).
147 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
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princípios da prevenção e da precaução148.  Paralelamente, chamamos 
atenção também para o artigo 170149, dentro do título referente à Ordem 
Econômica e Financeira, que, em seu inciso VI, coloca a defesa do meio 
ambiente como um dos princípios da ordem econômica do País, e ainda, 
que esta defesa deve ser implementada inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação. Destarte, verifica-se que 
o texto constitucional estabelece que a atividade econômica deve ficar 
limitada à preservação e à conservação do meio ambiente; ou seja, em 
outras palavras, ele deverá existir dentro de parâmetros que respeitem e 
consagrem o meio ambiente.

Apresentado, ainda que rapidamente, este quadro constitucional, 
partiremos para um breve panorama da legislação infraconstitucional a 
respeito do licenciamento ambiental. A Lei de Políticas Nacionais do 
Meio Ambiente, a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (“Lei 6938”), 
propôs o licenciamento ambiental como um de seus instrumentos150. 
148 A distinção entre os dois princípios fica clara quando pensamos em riscos ao meio ambiente 
conhecidos e concretos, e desconhecidos ou incertos. Enquanto o princípio da prevenção se aplica 
quando o risco é certo, conhecido pela ciência, o princípio da precaução é aplicado quando não 
temos, ao certo, noção do que poderá acontecer com a implantação de determinada atividade. 
Nas palavras de Édis Milaré, “na prática, o princípio da prevenção tem como objetivo impedir 
a ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de medidas acautelatórias, antes 
da implantação de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras”. Já o princípio da precaução “enfrenta a incerteza dos saberes científicos em si mesmos. 
Sua aplicação observa argumentos de ordem hipotética, situados no campo das possibilidades, e 
não necessariamente de posicionamentos científicos claros e conclusivos.” (MILARÉ, Édis. Direito 
do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009). 
149 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.
150 Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental; 
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
[...]
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O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo 
qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso, conforme definição do artigo 1º, 
inciso I, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 
237, de 19 de dezembro de 1997 (“Resolução 237/97”). Neste sentido, 
é válido lembrar, de acordo com Paulo Affonso Leme Machado151, que 
o licenciamento ambiental, apesar de ser enxergado dentro da categoria 
de procedimentos administrativos152, se difere do que é conhecido, 
pelo Direito Administrativo, como licença, em diversos aspectos, mas, 
principalmente, na falta de definitividade da licença ambiental, uma vez 
que há a possibilidade de fiscalização e intervenção do Poder Público em 
relação à atividade licenciada, para a renovação ou não do título.

Além da previsão do artigo 10 da Lei 6938, referente à 
necessidade de prévio licenciamento ambiental para a construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. 
§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados 
no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.
151 “[...] Assim, tanto o termo “renovação” como o termo “revisão” indicam que a Administração 
Pública pode intervir periodicamente para controlar a qualidade ambiental da atividade 
licenciada. Não há na “licença ambiental” o caráter de ato administrativo definitivo; e, portanto, 
com tranquilidade, pode-se afirmar que o conceito de “licença”, tal como o conhecemos no Direito 
Administrativo brasileiro, não está presente na expressão “licença ambiental”.” (MACHADO, 
Paulo Affonso Leme. Op. Cit., 2004).
152 “Declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um concessionário 
de serviço público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências 
jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de 
legitimidade por órgão jurisdicional.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 26. ed. São Paulo, Malheiros, 2009).
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poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, o processo de licenciamento ambiental também é 
regulamentado pela Resolução 237/97, bem como pela recém-editada 
Lei Complementar n° 140, de 08 de dezembro de 2011 (“LC 140/11”). 
Este processo é composto por um sistema trifásico, dentro do qual cada 
uma das licenças expedidas depende da emissão de sua precedente. 
Destarte, após o requerimento do licenciamento ambiental ao órgão 
licenciador competente153, e cumprimento de determinados requisitos 
técnicos específicos de cada órgão ambiental, a emissão do título objeto 
do licenciamento ambiental é composta, conforme mencionado acima, 
por três fases, a serem detalhadas a seguir.

A primeira delas é a Licença Prévia (“LP”), por meio da 
qual o órgão licenciador aprovará a localização e a concepção do 
empreendimento ou atividade, aprovando e atestando sua viabilidade 
ambiental, além de estabelecer as condições básicas e condicionantes 
a serem atendidas nas próximas fases de implementação do 
empreendimento. Édis Milaré escreve que “a localização do 
empreendimento é determinante e da essência da licença prévia, até 
porque a própria viabilidade ambiental só poderá ser atestada em 
função das condições do território afetado”154. É válido mencionar 
que, nesta fase, caso haja potencial degradação ambiental do projeto, o 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental deve ser realizado, e apresentado 
para a análise pelo órgão competente antes da expedição da LP.

153 A LC 140/11 fixou regras no que tange à competência para o licenciamento ambiental, permitindo 
inclusive, por meio da celebração de convênios, a delegação entre os entes federativos da análise do 
processo de licenciamento ambiental e da emissão das licenças necessárias. Não obstante, referido 
diploma legal deixa claro que os empreendimentos deverão ser licenciados por um único ente 
federativo, evitando, deste modo, processos de licenciamento em esferas distintas. A competência 
para o licenciamento ambiental é atribuída ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (“IBAMA”) no caso dos empreendimentos de impacto ambiental regional ou 
realizados em áreas de interesse ou domínio da União. O órgão ambiental estadual será competente 
quando os impactos dos empreendimentos ficarem restritos ao seu território; já o órgão ambiental 
municipal ficará encarregado de licenciar empreendimentos cujo impacto seja local. 
154 MILARÉ, Édis. Op. Cit., 2009. 
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A segunda fase do licenciamento ambiental se refere à Licença 
de Instalação (“LI”), que autoriza o início da instalação e implementação 
do empreendimento ou atividade, conforme as especificações constantes 
dos planos, programas e projetos aprovados anteriormente, incluindo as 
medidas de controle ambiental e condicionantes.

Por fim, tem-se a Licença de Operação (“LO”), a qual permite 
a operação da atividade ou do empreendimento, posteriormente 
à verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinadas para a operação.

É neste sistema trifásico que se apresenta o licenciamento 
ambiental de empreendimentos e projetos atualmente no Brasil. Passa-se 
então brevemente ao tema da mineração e a algumas de suas especificidades.

1.2. No contexto do direito minerário

Assim como o meio ambiente, a mineração vem recebendo 
especial atenção nos últimos anos. A mineração pode ser definida como 
a atividade destinada a pesquisar, descobrir e transformar os recursos 
minerais em benefícios econômicos e sociais155. Além das atividades de 
prospecção e lavra, vale mencionar a produção de agregados (matéria-
prima bruta ou beneficiada para uso imediato na construção civil), a 
metalurgia e a siderurgia, que vem ocupando um papel cada vez maior na 
indústria brasileira, haja vista os investimentos em peso em infraestrutura 
que vem sendo realizados no País. 

Os minérios são mencionados, para a exploração por particulares, 
pela primeira vez na história legislativa brasileira no âmbito do Decreto 
de 27 de janeiro de 1829, onde se previa que ao brasileiro era permitido 
explorar as minas que existissem na sua propriedade, com exceção 
das jazidas de diamante, as quais eram do Estado, dada a preferência 

155 FREIRE, William. Código de Mineração Anotado. 5. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2010.
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ao proprietário do solo para a lavra. Em continuação histórica156, a 
Constituição de 1891 estabelecia que as minas157 seriam de propriedade 
do titular do solo (salvo exceções estabelecidas por lei em função da 
exploração deste ramo de indústria), não existindo ainda a distinção entre 
a propriedade do solo e do subsolo. 

Esta diferenciação (entre a propriedade do solo e do subsolo e, 
consequentemente, das jazidas ali localizadas) passa a existir somente 
a partir da Constituição de 1934, a qual estabelecia da mesma forma 
que a exploração das jazidas (posteriormente definidas pelo artigo 
4º do Código de Mineração, o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro 
de 1967, como toda a massa individualizada de substância mineral ou 
fóssil aflorando à superfície ou existente no interior da terra e que tenha 
valor econômico) ocorreria somente mediante concessão federal apenas 
para brasileiros ou empresas organizadas no Brasil, de forma que a 
propriedade do subsolo passava a compreender o patrimônio nacional, 
conforme comentou Manoel Gonçalves Ferreira Filho158 (rompimento 
da concepção romanista da propriedade, ab inferos ad astra159). Na 
Constituição de 1967 assegurava-se, pela primeira vez, ao proprietário 
do solo uma participação nos resultados da lavra. 

Em 1988, os recursos minerais, seguindo a tradição constitucional 
brasileira160, passam a ser considerados bens da União, de forma que o 
particular não poderá deles dispor, tampouco autorizar sua concessão; 

156 Entenda-se que, quando não for mencionado determinado texto constitucional, é pelo fato do 
mesmo não conter alterações significativas em relação ao objeto de estudo.
157 As minas são definidas, de acordo com o artigo 4º do Código de Mineração como as jazidas 
em lavra, exploração, ainda que suspensas.
158 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. Cit., 1995.
159 “O direito romano entendia a propriedade como o direito de usar, gozar e abusar da coisa até 
onde o permitisse a razão de direito (dominium est jus utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus 
ratio juris patitur). A propriedade tinha uma extensão ilimitada [...]. Trata-se de um conceito de 
propriedade, abrangendo o solo, o subsolo e o sobressolo.” (FERREIRA, Pinto. Op. cit., 1989). 
160 É importante mencionar que, quando utilizada a expressão “seguindo a tradição constitucional 
brasileira”, refere-se ao fato de que o Poder Público detém, desde o início, a administração e 
participação na exploração dos recursos minerais, uma vez que é apenas na Constituição de 1988 
que os mesmos passam, de fato, a serem considerados como bens da União. 
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desta maneira, apenas o produto da lavra pode ser de propriedade do 
particular concessionário do direito de exploração. Além disso, apenas 
brasileiros ou empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
suas sedes e administração no País (alteração trazida pela Emenda 
Constitucional nº 06, de 15 de agosto de 1995161) poderão exercer as 
atividades de pesquisa e lavra. A respeito desta questão, comenta Pinto 
Ferreira, reforçando a necessidade de manter a soberania em relação aos 
recursos naturais: “Os recursos minerais não renováveis não podem estar 
sujeitos à exploração estrangeira. Basta citar o caso do ouro brasileiro 
durante a Colônia. Sombart em seu livro ‘O Capitalismo Moderno’ 
relembra que no século XVIII o Brasil era o maior produtor de ouro no 
mundo, sobretudo em Minas Gerais, e sobraram apenas os buracos”162.

Outra questão interessante trazida pela Constituição de 
1988 é que, apesar do fato da jazida não integrar mais o patrimônio 
do proprietário do solo, restou garantida a participação deste nos 
resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Neste 
sentido, o Código de Mineração, por meio da Lei nº 8.901, de 30 de 
junho de 1994, regulamentadora do artigo 176, parágrafo segundo (o 
qual propôs a garantia anteriormente mencionada), passou a estabelecer 
que a participação é devida ao proprietário do solo. 

É importante que, antes de iniciarmos o escopo de nosso estudo, 
compreendemos como opera o regime de exploração da mineração no 
Brasil. Foi a partir da Constituição de 1934163 que o Brasil passou a adotar 
o regime de concessão para o aproveitamento e exploração das jazidas. A 

161 A redação do inciso IX, do artigo 176, anterior à Emenda Constitucional nº 06, de 15 de 
agosto de 1995, era a seguinte: “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: […] IX - tratamento favorecido para as 
empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte”. 
162 FERREIRA, Pinto. Op. cit., 1989. 
163 Art. 119. O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas 
e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão 
federal, na forma da Lei.
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Constituição de 1967, em continuidade histórica, perpetuou tal regime164. 
O Código de Mineração regulamentou este novo regime, mantendo o 
direito adquirido daqueles que detinham jazidas sob o domínio privado, 
desde que tais particulares manifestassem-se ao Poder Público (regime 
conhecido como manifesto de mina), que, dentro do prazo de um ano, 
conferiria aos respectivos proprietários a concessão de lavra. 

São duas as principais autoridades governamentais que fiscalizam 
e regulamentam a atividade minerária, quais sejam, o Ministério de 
Minas e Energia (“MME”), criado em 1960, encarregado de estabelecer 
diretrizes para o setor mineral e energético, bem como de outorgar as 
concessões de lavra, e o Departamento Nacional de Produção Mineral 
(“DNPM”), instituído em 1934 e incorporado ao MME, incumbido de 
autorizar os demais regimes de exploração165.

Atualmente, podemos citar quatro principais regimes de 
exploração mineral no Brasil (excetuando-se as minas manifestadas), 
sendo eles o regime de autorização de pesquisa e concessão de lavra, o 
licenciamento mineral (regime intermediário em termos de complexidade, 
utilizado para a extração de determinadas substâncias minerais para 

164 Art 161. As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento 
industrial. 
§ 1º - A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos 
potenciais de energia hidráulica dependem de autorização ou concessão federal, na forma da lei, 
dada exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País. 
§ 2º - É assegurada ao proprietário do solo a, participação nos resultados, da lavra; quanto às jazidas 
e minas cuja exploração constituir monopólio da União, a lei regulará a forma da indenização. 
§ 3º - A participação referida no parágrafo anterior será igual ao dízimo do imposto único sobre 
minerais. 
§ 4º - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento de energia hidráulica de 
potência reduzida.
165 Originalmente instituído em 1960, o MME foi extinto em 1990, por meio da Lei nº 8.028, 
de 12 de abril de 1990, dando origem ao Ministério da Infra-Estrutura, ao qual o DNPM foi 
incorporado. Todavia, o recém-criado Ministério de Infra-Estrutura foi extinto pela Medida 
Provisória nº 302, de 10 de abril 1992, criando novamente o MME, cuja estrutura incorporou 
o DNPM. O DNPM, por sua vez, após a promulgação da Lei nº 8.876, de 02 de maio de 1994, 
foi instituído como Autarquia pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 1.324, de 02 de 
dezembro de 1994.
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utilização na construção civil, agricultura e afins), a permissão de lavra 
garimpeira (voltado para as áreas onde não se fazem necessários os 
trabalhos iniciais de pesquisa) e o registro de extração mineral (para a 
exploração de minérios a serem utilizados de imediato em obras públicas 
por órgãos da Administração direta e indireta e autarquias da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios).

Detalha-se agora um pouco mais o regime de autorização de 
pesquisa e concessão de lavra, por ser o mais utilizado pelas grandes 
empresas de mineração e objeto de nosso estudo juntamente com o 
licenciamento ambiental. Este regime é composto por duas fases e inicia-
se com o requerimento, por parte do interessado166, de uma autorização 
de pesquisa para verificação do ativo mineral. Tal requerimento, 
dirigido ao Diretor-Geral do DNPM, deverá conter, dentre outros 
documentos, o plano dos trabalhos de pesquisa para a área167. Deferido 
o requerimento de autorização de pesquisa, de acordo com o artigo 
22 e seus incisos, do Código de Mineração, é publicado o Alvará de 
Pesquisa (previamente a esta publicação não é permitido transferir o 
título minerário), que tem o prazo de um a três anos para realização de 
trabalhos de prospecção (definição, avaliação e análise das condições 
de aproveitabilidade da jazida168) dentro da área requerida, podendo ser 
renovado por novo período de um a três anos, mediante requerimento 
ao DNPM, desde que devidamente instruído por Relatório Parcial 

166 Note que apenas brasileiros, pessoas naturais ou empresas constituídas sob as leis brasileiras 
podem solicitar o requerimento de pesquisa.
167 Pesquisa mineral, de acordo com o artigo 14, do Código de Mineração, é “a execução dos 
trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu 
aproveitamento econômico.” Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 14, “a pesquisa mineral 
compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos 
geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudos dos afloramentos 
e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e 
execução de sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas e químicas 
das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das 
substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo com as especificações do 
mercado ou aproveitamento industrial”.
168 FERREIRA, Pinto. Ob. Cit., 1989.



193

Direito Ambiental no Século XXI

de Pesquisa, descrevendo as atividades de pesquisa e justificando a 
necessidade de prazo adicional169. É importante se verificar que o DNPM 
possui total discricionariedade sobre a outorga deste prazo adicional de 
pesquisa. Ademais, observa-se que, nesta fase, o direito conferido pelo 
DNPM ao titular não constitui, ainda, um direito de lavra mineral, mas 
mera expectativa de direito, a ser ou não configurada, dependendo dos 
resultados dos trabalhos de pesquisa170. 

Ao final dos trabalhos de pesquisa, elabora-se o Relatório Final 
de Pesquisa, que é apresentado para a análise e aprovação do DNPM171. 
Caso aprovado, o titular do direito minerário tem um ano, prorrogável 
por mais um ano, desde que tal prorrogação seja aprovada pelo DNPM, 
para requerer a concessão de lavra, conforme disposição do artigo 31 
e parágrafo único, do Código de Mineração. Inicia-se então a fase de 
Requerimento para a Concessão de Lavra, mediante a apresentação 
de comprovação de viabilidade técnico-econômica de lavra da jazida 
em questão, o que inclui a apresentação do Plano de Aproveitamento 
Econômico (“PAE”) ao DNPM. Vale recordar que o titular do processo 
somente passa a deter o direito efetivo de exploração da jazida mineral 
após a aprovação do referido pedido pelo DNPM, por meio de publicação 
da respectiva Portaria de Lavra172, verificada ainda assim a necessidade 
de aprovação do respectivo processo de licenciamento ambiental (o 
qual detalharemos adiante) pelo órgão ambiental competente, conforme 

169 Artigo 22, inciso III, alíneas ‘a’ a ‘c’, do Código do Mineração.
170 Cumpre informar que o Poder Executivo pretende liberar em breve o texto do Novo Código de 
Mineração. Neste sentido, algumas alterações são aguardadas pelo setor, conforme abaixo:
1- Criação da Agência Nacional de Mineração (em substituição ao DNPM);
2- Limitação no prazo para exploração das jazidas (atualmente, é possível explorar a jazida até a 
sua exaustão, de acordo com o PAE); 
3- Áreas consideradas estratégicas ou com potencial econômico elevado seriam objeto de 
procedimentos licitatórios diferenciados; e
4- Revisão do método de cálculo aplicável aos royalties da mineração (CFEM).
171 Artigo 30 e seus incisos, do Código de Mineração.
172 É importante ressaltar que, considerando a iminência da liberação do texto do Novo Código de 
Mineração por parte do Poder Executivo, o DNPM interrompeu, nas últimas semanas, a outorga 
de concessões de lavra até que o Novo Marco Regulatório da Mineração seja liberado.
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determina a legislação ambiental aplicável. Nesta fase, atualmente de 
duração indeterminada (ou até o esgotamento da jazida), são executados 
os trabalhos necessários para a exploração e aproveitamento da jazida.

2. O processo de licenciamento ambiental nos regimes de 
autorização de pesquisa e concessão de lavra do direito 
minerário brasileiro

Como já é conhecido, e reafirmado no Anexo VIII, da Lei 6938 
(que enumera as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras 
de recursos ambientais, e elenca a mineração173), a mineração causa 
expressivos impactos ao meio ambiente, como o desmatamento da 
vegetação no local e arredores da jazida (não apenas para os trabalhos 
de extração, como também para a construção da infraestrutura de 
beneficiamento dos minérios), alterações químicas no solo e na água, 
contaminações em geral, consideráveis bacias de rejeitos e pilhas de 
estéril, poluição sonora, alteração dos hábitos da fauna local, assoreamento 
de leitos de rios, dentre outros. Neste sentido, pelos diversos impactos 
causados ao meio ambiente, a exploração mineral é ainda proibida em 
diversas áreas, como em terras indígenas174, parques nacionais, estaduais 
ou municipais175, reservas biológicas, dentre outros. 

173 Em seu item (código) 1, o Anexo VIII elenca as atividades de extração e tratamento de 
minerais. Já nos itens 2 e 3, são enumeradas as atividades de indústria de produtos minerais não 
metálicos e indústria metalúrgica. 
174 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seus artigos 49, inciso XVI, e 231, parágrafo 
terceiro, que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas somente poderiam ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, desde que ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
lhes assegurada participação nos resultados da lavra, conforme previsto em lei e mencionado 
anteriormente. Destarte, a mineração em terras indígenas apresenta-se, atualmente, como 
proibida, uma vez que não houve regulamentação (autorização) por parte do Congresso Nacional. 
Apesar de existirem diversos Projetos de Lei a respeito, nada foi regulamentado, até o presente 
momento. Desta forma, a atividade de mineração realizada por terceiros em terras indígenas 
ainda não é permitida.
175 Artigo 5º, parágrafo único da Lei nº 4,771, de 15 de setembro de 1965.
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Nas áreas onde a exploração mineral é permitida, o instituto 
do licenciamento ambiental permite que os impactos e danos ao meio 
ambiente a serem causados pela mineração sejam conhecidos e, dentro do 
possível, minimizados. Desta forma, o sistema trifásico do licenciamento 
ambiental persiste na exploração dos recursos minerais, conforme 
verificaremos a seguir176.

Durante as fases de requerimento e autorização de pesquisa, 
como ainda não são realizadas atividades de extração ou beneficiamento, 
e sim de prospecção e pesquisa, o processo de licenciamento ambiental 
não é necessário por ora. É interessante mencionar a crítica tecida por 
Paulo de Bessa Antunes a respeito da desnecessidade de licenciamento 
ambiental nesta fase do direito minerário: “Inicialmente, há que ser dito 
que o Código de Minas, nos artigos 14/35, não faz qualquer menção à 
necessidade de licenciamento ambiental para a obtenção de autorização 
de pesquisa. Explica-se a circunstância em razão de que o Código é muito 
anterior à legislação ambiental. Evidentemente que o titular da autorização 
de pesquisa não pode se esquivar ao cumprimento das determinações legais 
contidas no artigo 47, especialmente naquilo que diz respeito à proteção 
ambiental. Ora, inexistindo norma no Código de Minas, a matéria deve 
ser examinada à luz dos demais dispositivos legais referentes às atividades 
minerárias. [...] Parece-me, portanto, que há uma evidente ilegalidade 
na exigência de licenciamento ambiental para as atividades de pesquisa 
mineral, pois, nos termos da legislação vigente, a pesquisa mineral só 
depende do licenciamento exclusivamente minerário”177.

Será necessária a licença ambiental, na fase de autorização de 
pesquisa, somente quando for requerida, pelo titular do direito minerário 
ao DNPM, uma guia de utilização. A guia de utilização, prevista no 

176 Note, por favor, que não pretendemos detalhar todas as especificidades e requisitos técnicos 
exigidos por cada órgão ambiental estadual e/ou municipal, e sim, fornecer ao leitor um panorama 
de como se opera o processo de licenciamento ambiental no regime de autorização de pesquisa e 
concessão de lavra do Direito Minerário brasileiro.
177 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
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artigo 22, parágrafo segundo, do Código de Mineração, é o documento 
que admite, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais 
na área titulada, antes da outorga da concessão de lavra, fundamentado 
em critérios técnicos, ambientais e mercadológicos, mediante 
prévia autorização do DNPM, em conformidade com os requisitos e 
especificidades técnicos previstos na Portaria do Diretor-Geral do DNPM 
nº 144, de 03 de maio de 2007. 

Neste sentido, conforme define a Resolução nº 09, de 06 
de dezembro de 1990 (“Resolução 09/90”), o empreendedor deverá 
requerer ao órgão ambiental competente a respectiva licença de operação 
para pesquisa mineral. Deverá ser apresentado, para tanto, o plano de 
pesquisa mineral, já com a avaliação de impacto ambiental e as devidas 
medidas mitigadoras a serem adotadas no âmbito dos danos e impactos 
ambientais que eventualmente serão causados pelas atividades.

Nas fases seguintes, de requerimento e concessão de lavra, 
o processo de licenciamento ambiental demonstra-se um pouco mais 
complexo. Uma vez que o impacto ambiental realizado na extração dos 
recursos minerais é muito maior se comparado à fase de prospecção, a 
obtenção dos respectivos títulos fica atrelada à obtenção também das 
licenças ambientais.

Após a aprovação, pelo DNPM, do Relatório Final de Pesquisa 
inicia-se, conforme mencionamos anteriormente, a fase de Requerimento 
de Concessão de Lavra. Nesta etapa, o titular deverá apresentar argumentos 
no sentido de comprovar a viabilidade técnico-econômica de lavra da jazida 
relacionada ao direito minerário. É neste momento que o titular deverá 
elaborar e apresentar o PAE ao DNPM, conforme disposição do artigo 38, 
inciso VI, do Código de Mineração. O documento deverá conter diversos 
elementos para sua instrução, como memorial explicativo, projetos e 
anteprojetos referentes ao método de mineração a ser utilizado, instalações 
de infraestrutura, instalações de captação e proteção das fontes, adução, 
distribuição e utilização da água, dentre outros. Nesta fase, deverá ser 
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solicitada, pelo titular do direito minerário ao órgão ambiental, a respectiva 
LP para o empreendimento. Para o requerimento da LP, o titular do direito 
minerário deverá também apresentar o EIA, e o respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental (“RIMA”). Conforme brevemente apontado 
anteriormente, o EIA é obrigatório para atividades potencialmente 
poluidoras e aparece como uma das ferramentas da Avaliação de Impacto 
Ambiental, que é instrumento (juntamente com o licenciamento ambiental) 
da Lei 6938, em seu artigo 9º, inciso III. A elaboração do EIA e do RIMA 
deverá abranger uma série de requisitos materiais, técnicos e formais, 
estabelecidos na legislação ambiental vigente. 

Após a expedição da LP, o titular do direito minerário 
deverá solicitar a LI. Esta deverá estar acompanhada do Plano de 
Controle Ambiental (“PCA”), que conterá projetos executivos para a 
minimização dos impactos ambientais analisados por conta dos estudos 
realizados para a concessão da LP. Nesta fase, portanto, após a análise 
e avaliação dos possíveis impactos do empreendimento minerário no 
meio ambiente, realizada para a expedição da LP, o órgão ambiental 
competente solicita ao titular do direito minerário que proponha meios 
para atenuar, de alguma forma, os impactos e perturbações ao meio 
ambiente anteriormente identificados. Uma vez que o PCA é aprovado 
pelo órgão ambiental, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 5º 
da Resolução 09/90, é expedida a LI para o empreendimento. Neste 
sentido, é meritório observarmos que, sendo o PCA aprovado pelo órgão 
responsável, é um direito do requerente obter a LI178, não existindo, 
portanto, discricionariedade para sua emissão.

É interessante analisarmos a crítica redigida por Carlos Luiz 
Ribeiro, a respeito do cronograma de obtenção da LP e da LO em 
relação às fases do Direito Minerário: “Cabe comentar que a Resolução 

178 “Observe-se que, nos termos em que está redigido o §2º do artigo 5º da Resolução CONAMA nº 
9/90, a concessão da licença de instalação (LI) é um direito do requerente, desde que o PCA tenha 
sido aprovado: o órgão ambiental competente, após a aprovação do PCA do empreendimento, 
concederá a licença de instalação.” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., 2010).
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CONAMA 009/90 prevê o requerimento da LP antes da aprovação 
do Plano de Aproveitamento Econômico – PAE, visto que somente o 
reclama quando do requerimento da LI. Todavia, o requerimento da LP 
demanda, além da citada certidão da Prefeitura Municipal, a apresentação 
do EIA e seu respectivo RIMA, que, por sua vez, pede a apresentação 
do PRAD, documentos para os quais a existência de um PAE aprovado 
é imprescindível. [...] Vale observar que o Código de Mineração (art. 
31) concede o prazo de um ano, sucessivamente prorrogável, para que 
o titular do direito de requerer a lavra o exerça ou o negocie. Portanto, 
ademais de seu desconhecimento quando do requerimento da LP, o PAE 
poderá ser elaborado, anos depois, por pessoa diferente daquela que 
requereu essa licença”179.

Neste sentido, a necessidade da relação entre os órgãos 
ambientais e o DNPM (ou do órgão que venha o substituir, na fiscalização 
e no estabelecimento de normas e regras aplicáveis ao setor mineral) fica 
ainda mais nítida, uma vez que é observado certo descompasso entre a 
legislação mineral e ambiental. Enquanto o regramento ambiental dispõe 
que o requerimento da LP deverá estar acompanhado do EIA/RIMA, 
não há menção expressa da necessidade de aprovação do PAE para o 
requerimento da LP. Há a obrigatoriedade do julgamento satisfatório 
do PAE por parte do DNPM no caso de requerimento da LI. Contudo, 
para o desenvolvimento dos estudos e análises que dão origem ao EIA/
RIMA, imperativos para a concessão da LI, é imprescindível que o PAE 
já esteja aprovado ou, pelo menos, concluído. Assim, entende-se, em 
consonância com o que é percebido por Carlos Luiz Ribeiro180, que não 
haveria a necessidade, no caso em tela, de duas fases de licenciamentos 

179 RIBEIRO, Carlos Luiz. Direito Minerário Escrito e Aplicado. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
180 “Entende-se, permissa venia, que também revelam a desnecessidade e/ou inoportunidade 
da exigência dessa LP. Realmente, considerando que somente será viável requerê-la quando 
também for oportuno requerer a LI, ou seja, repita-se, após a aprovação do PAE, conclui-se que 
a LP e a LI poderiam ser requeridas simultaneamente e cobrado do interessado somente o valor 
correspondente à expedição da última licença, mais elevado, coerente com o disposto no art. 17-
D, §3º, da Lei 6.938/81.” (RIBEIRO, Carlos Luiz. Op. cit., 2006).
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separadas, uma vez que os requisitos para a obtenção de uma licença 
são, na prática, necessários para a outra. Note-se que não se trata 
da supressão de uma das fases no sentido de eliminar ou retirar 
obrigações do titular do direito minerário, pelo contrário. Unificando 
as fases de LP e LI, o titular do empreendimento apresentaria, de 
forma conjunta, tanto os documentos necessários para a LP, quanto 
para a LI. Assim, o titular apresentaria não apenas a análise e o 
diagnóstico dos possíveis impactos do empreendimento minerário 
no meio ambiente, como também já levaria a conhecimento do 
órgão ambiental também os meios e as soluções para atenuar os 
danos ambientais previamente identificados.

É importante recordar que, conforme a previsão do artigo 6º da 
Resolução 09/90, a concessão da Portaria de Lavra fica condicionada 
à apresentação, por parte do titular do direito minerário, da LI ao 
DNPM. Destarte, é válido mencionar o descompasso verificado 
na condição de apresentação da LI ao DNPM para a concessão 
de Portaria de Lavra, conforme mencionado brevemente acima. 
De acordo com o artigo 10, da Lei 6938, a construção, instalação, 
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. O artigo 
6º da Resolução 09/90 prevê que a concessão da Portaria de Lavra 
ocorrerá mediante a apresentação da LI ao DNPM, conforme citado. 
Por outro lado, é a partir da concessão da lavra que se iniciam os 
trabalhos de extração das substâncias minerais. Ora, uma vez que 
o atual sistema de licenciamento ambiental brasileiro se apresenta 
como trifásico, ou seja, para que haja a sua completude, três sãos 
as fases a serem observadas (LP, LI e LO), no caso da mineração, 
o licenciamento ambiental não pode ser entendido como “prévio”. 
Entende-se, de acordo com a previsão dos artigos 10, da Lei 6938, 
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e 16, da Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989181, que a concessão de 
lavra somente poderia ser concedida após a emissão da LO, uma vez 
que o licenciamento ambiental deve ser prévio à concessão de lavra 
e ao início dos trabalhos de extração. 

A LO, de acordo com a legislação atual, é requerida, portanto, 
após a concessão de lavra. Nesta fase, o titular do empreendimento 
deverá comprovar que cumpriu todas as condicionantes previstas 
nos projetos contidos no PCA, apresentado para a obtenção da LI. O 
órgão ambiental, entendendo que houve a implantação dos programas 
e projetos estabelecidos no PCA, concederá a LO ao titular do 
direito minerário. Da mesma forma que em relação à LI, desde que 
comprovada a implantação e desempenho adequado dos projetos 
previstos no PCA, é direito do requerente a obtenção da LO182.

Por fim, é importante mencionar que as atividades de 
extração de recursos minerais sem o devido licenciamento ambiental 
ou ainda em desacordo com o mesmo são consideradas crimes 
ambientais183, de acordo com o artigo 55, da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998184. 
181 Art. 16. A concessão de lavras depende de prévio licenciamento do órgão ambiental competente.
182 Da mesma forma, também defende Paulo de Bessa Antunes: “A licença de operação, igualmente, 
se constitui em direito do empreendedor, desde que tenham sido implantados os projetos previstos 
no PCA e que os mesmos estejam tendo desempenho satisfatório.” (Op. cit., 2010).
183 Neste sentido, já se decidiu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “Crime Ambiental. Art. 
55 Da Lei 9.605/98. Código De Mineração (Dec-Lei 227 De 28/02/67). Competência. A lavra, na 
qual se insere a atividade de beneficiamento realizada pela empresa cooperativa (art. 36 do Dec-lei 
nº 227/67), em desacordo com as determinações contidas na respectiva licença ambiental (e em 
última análise em desacordo com a concessão federal obtida), aumentando, por isso, a degradação 
de rio, atinge interesse federal que se revela pelo fato de tal atividade ter de ser concedida pela 
União Federal (art. 176 e § 1º da CF), e porque o Código de Mineração outorga à autarquia federal 
(DNPM) o estabelecimento de sanções de cunho administrativo.” (Recurso Criminal em Sentido 
Estrito nº 2000.72.04.003414-3/SC. Rel. Des. Federal Volkmer de Castilho. j. 04/02/02).
184 Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente 
autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou 
explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão 
competente.



201

Direito Ambiental no Século XXI

Conclusão

Finalizado nosso estudo a respeito do processo de licenciamento 
ambiental dentro da mineração, especificamente no âmbito do regime de 
autorização de pesquisa e concessão de lavra, apresentamos as seguintes 
considerações finais:

- Tanto a legislação pátria referente ao licenciamento ambiental, 
quanto aos regimes de exploração minerária atentam para diversas 
hipóteses legais, incluindo uma diversidade de cenários aplicáveis, 
possuindo os diplomas existentes, inclusive, alta carga técnica. 

-  Apesar dos dois arcabouços legais serem bem preparados e 
abrangentes, em relação ao licenciamento ambiental e à mineração no 
Brasil, a interação entre as respectivas autoridades regulamentadoras e 
fiscalizadoras ainda é mínima.

- A falta de entrosamento e interação entre as autoridades 
ambientais e minerárias no Brasil pode dificultar, e até atrasar, o 
andamento dos empreendimentos de mineração no País.

- Desta ausência de relação e intercâmbio de informações 
entre tais autoridades, identificamos algumas dificuldades encontradas 
no decorrer da execução dos projetos de mineração, como a falta de 
consolidação dos regramentos legais aplicáveis a tais empreendimentos, e 
uma maior dificuldade de fiscalização dos aspectos minerais e ambientais 
dos projetos na área.

- Entendemos que este maior entrosamento poderia ser 
compreendido como positivo tanto para os titulares dos empreendimentos 
de mineração, quanto para as autoridades regulamentadoras e fiscalizadoras 
do licenciamento ambiental e das atividades minerárias, uma vez que daria 
mais agilidade aos projetos da área, facilitando o exercício das atividades 
desempenhadas pelos órgãos responsáveis pela regulamentação.
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Introdução

A mineração representa uma atividade humana exercida 
desde a antiguidade, assumindo, nos dias atuais, posição fundamental 
na manutenção da economia, no nível de desenvolvimento, conforto 
e bem-estar alcançados pela sociedade.

Em virtude de envolver a extração de um objeto, no caso 
o minério, de seu local de origem, a atividade minerária acarreta o 
surgimento de áreas degradadas, já que por mais que se desenvolva 
dentro dos padrões e normas de qualidade ambiental, sempre haverá 
uma interferência necessária no meio ambiente.

Tal fato acaba acarretando uma maneira peculiar de 
incidência da norma ambiental na mineração, a qual expressa todo o 
relacionamento existente entre ordem econômica e proteção do meio 
ambiente em nosso ordenamento. 

Apesar do esforço e direcionamento do direito ambiental 
no sentido de se prevenir as degradações ambientais, em certos 
casos o ordenamento, diante de intervenções necessárias, acaba se 
voltando para a viabilização de mecanismos aptos a proporcionar a 
recuperação da qualidade ambiental.

O dever de recuperar a área degradada na exploração 
dos recursos minerais de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, erigido pelo parágrafo 2º do art. 225 da 
Constituição Federal é uma destas manifestações.

Nestes termos, o objetivo do presente trabalho consiste 
em investigar os efeitos que esta previsão acarreta na dinâmica da 
responsabilidade civil ambiental na mineração. 

Assim, de maneira preliminar será descrito um breve panorama 
do dever de recuperar a área degradada na mineração qualificando-o como 
uma obrigação específica e como um mecanismo de compatibilidade 
entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Em seguida, serão 
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traçados as noções gerais sobre a evolução da responsabilidade civil e sua 
incidência na seara ambiental destacando seu respectivo entrelaçamento 
com o dever de recuperar a área degradada na mineração de maneira a 
erigir uma espécie de responsabilidade civil específica, com manifestação 
anterior à ocorrência do dano (ex ante) e incidência sobre atividade 
exercida de maneira lícita.

1. O dever de recuperar a área degradada na mineração

Em razão de se tratar de uma atividade econômica direcionada à 
exploração de um recurso natural, a atividade minerária possui interface 
direta com a questão ambiental, já que o acesso ao minério exige a 
intervenção e transformação das condições originais da área onde se 
localiza a jazida185. 

Diante desta peculiaridade, a mineração acaba sendo objeto de 
uma tutela ambiental formulada, basicamente, em torno de instrumentos 
que buscam o controle de três formas distintas de degradação advindas 
desta atividade: a primeira podendo ser evitada antes da lavra ou pesquisa 
por meio do estudo de impacto ambiental; a segunda sendo combatida 
durante o funcionamento da atividade; e a terceira consistindo no dever 
de reparação da área degradada186. 

Neste cenário, se insere a previsão da Constituição Federal 
que, visando amenizar o ônus social e acrescentar condições de 
sustentabilidade à mineração, no capítulo dedicado ao meio ambiente, 
incluiu no parágrafo 2º do artigo 225, a obrigação daquele que explorar 
os recursos minerais de recuperar o meio ambiente degradado.

Destaca-se, neste sentido, o art. 1º do Decreto nº 97.632, de 10 de 
abril de 1989, que regulamenta o art. 2º, VIII, da Lei n° 6.938/81, prevendo 

185 FERREIRA, Gabriel Luis Bonora Vidrih; FERREIRA, Natália Bonora Vidrih. Meio Ambiente e 
Mineração na Constituição Federal. Piracicaba: UNIMEP, 2011.  p. 120.
186 MACHADO, P Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2007. 
pp.110-111.
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a inserção do dever constitucional no processo de estudo da viabilidade 
ambiental da atividade minerária, estabelecendo que os “empreendimentos 
que se destinem à exploração de recursos minerais deverão, quando da 
apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório de 
Impacto Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental 
competente um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD”.

Com base na inclusão desta obrigação ambiental consolida-se 
a concepção de que a atividade mineral compreende um uso temporal 
ou transitório do solo, cabendo à fase de recuperação, encaminhar a 
área afetada pela exploração a um nível de estabilidade que permita 
um uso futuro do solo187. 

Nos termos do mencionado Decreto, as atividades de recuperação 
terão por objetivo proporcionar o retorno do sítio degradado a uma forma 
de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do 
solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. 

1.1. O PRAD como estudo ambiental específico

Conforme indica Antequera, as atividades de restauração 
consistem em medidas geralmente previstas no EIA como forma de 
compensação, quando a redução ou eliminação dos reflexos negativos 
ao meio ambiente não tenham efeito, e que a necessidade de regular o 
cumprimento desta obrigação, de modo específico e detalhado, ocasionou 
o surgimento de instrumentos de Estudo da Restauração Ambiental – 
ERA (equivalente ao PRAD no Brasil)188. 

Desta maneira, conclui-se que o PRAD refere-se a um estudo 
ambiental específico, que, diante da inevitabilidade da intervenção na 

187 GALLARDO, Osmar; RAMENZONI, Francisco. Analysis of the Chilean legislation on the 
closing and abandonment oh mining tasks and a case of application. Rio de Janeiro: CYTED, 2000.  
pp. 86-94.
188 ANTEQUERA, Jesús Conde. El deber jurídico de restauración ambiental. Granada: Comares, 
2004.  pp. 280-281.
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área e da impossibilidade de seu impedimento, trata diretamente da 
obrigação de recuperar a área degrada, identificando a possibilidade 
de eliminação do passivo ambiental e de estabilização da área para 
um uso futuro, permitindo a análise mais aprofundada acerca de 
sua pertinência e operacionalidade, no momento da consideração da 
viabilidade ambiental do empreendimento.

Diante da dinâmica do empreendimento minerário e 
de seu extenso período de execução, o PRAD, mesmo após sua 
aprovação, pode ser revisto ou alterado posteriormente, diante de 
concordância do órgão ambiental competente, visando incorporar 
inovações tecnológicas ou alternativas mais adequadas em razão do 
desenvolvimento dos trabalhos de lavra189.

1.2. O dever de recuperar a área degradada na mineração e a 
compatibilização entre ordem econômica e meio ambiente

A importância do meio ambiente para a sociedade e o papel dos 
recursos ambientais frente ao funcionamento dos sistemas produtivos, 
acarretaram com que a defesa ambiental fosse inserida como um dos 
princípios gerais da atividade econômica, nos termos do art. 170, VI, CF. 

Com o posicionamento externado pelo referido dispositivo, a 
Constituição demonstra o seu caráter integrador da ordem econômica 
com o meio ambiente, reconhecendo a estreita relação entre ambos.

A este respeito, Cristiane Derani destaca que as normas 
ambientais e econômicas “comportam, essencialmente, as mesmas 
preocupações”, e que a aceitação da qualidade de vida como um objetivo 
comum afasta a concepção de que as normas ambientais “seriam servas 
da obstrução de processos econômicos e tecnológicos”, sendo que seu 

189 POVEDA, Eliane P. R.. A eficácia do plano de recuperação de áreas degradadas no licenciamento 
ambiental de empreendimentos minerários. São Paulo: Ipesp, 2005. p.38.
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real objetivo seria a busca por uma convivência harmoniosa190.
Nesta mesma linha, destaca-se o art. 4º, I, da Lei nº 6.938/81, 

que define como objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, 
a “compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”.

Ao interpretar o referido inciso, Farias destaca que “a política 
ambiental implicitamente reconhece que a saúde do meio ambiente e o 
desempenho econômico são interdependentes e dessa maneira um deve 
progredir sem prejudicar o outro”191.

Neste sentido funciona o parágrafo 2º do art. 225, da Constituição 
Federal, o qual obriga àquele que explorar recursos minerais recuperar 
a área degradada, numa espécie de norma compatibilizadora, que 
evidencia a existência de caracteres espe ciais no tratamento ambiental 
da mineração192.

Tal dispositivo exterioriza um juízo de ponderação e de 
concertação derivada da colisão entre ordem econômica e meio ambiente 
no exercício da mineração, reconhecendo a interface direta da jazida 
com os demais recursos ambientais e a necessária interferência no meio 
ambiente para que a atividade possa ser realizada.

Considera-se assim o meio ambiente como elemento integrado 
à base social onde o homem interage com seu entorno, sendo inerente 
à natureza humana a busca por recursos naturais aptos a satisfazer 
suas necessidades.

Ao instituir o dever de recuperar a área degradada na exploração 
dos recursos minerais, a Constituição demonstra seu caráter integrador da 
ordem econômica com o meio ambiente, adequando a defesa ambiental 
às características da mineração, viabilizando o exercício da atividade e 
190 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997.  p.76.
191 FARIAS, P. J. Leite. Competência Federativa e Proteção Ambiental. São Paulo: Max Limonad, 
1999.  p.390.
192 FERREIRA, Gabriel Luis Bonora Vidrih; FERREIRA, Natália Bonora Vidrih. Meio Ambiente e 
Mineração na Constituição Federal. Piracicaba: UNIMEP , 2011.  p.119.
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possibilitando a continuidade do desenvol vimento econômico, fazendo 
com que os valores econômicos e ambientais sejam realizados de forma 
conjunta e equilibrada193. 

Ao referir-se quanto ao comentado parágrafo da Constituição, 
Milaré enfatiza o seguinte: “[...] ciente o legislador constituinte da 
impossibilidade física de se atingir o subsolo sem interferir na área 
superficiária da jazida mineral e no seu entorno, após ter consagrado o 
interesse publico existente sobre o aproveitamento desse bem, impôs ao 
minerador a responsabilidade de “recuperar o meio ambiente degradado”, 
segundo solução técnica exigida pelo órgão público [...]”194.

Considerando a recuperação do ambiente degradado como um 
princípio próprio da mineração, Serra defende que se o mencionado 
dispositivo significa uma exigência, reconhece, ao mesmo tempo, que a 
modificação do status quo ambiental é uma necessidade, sendo autorizada 
sua recuperação ao final195.

A finalidade precípua e imediata do preceito legal orienta-se 
no sentido de impor um dever de proteção ambiental para a mineração, 
demonstrando, ao mesmo tempo, uma finalidade mediata consistente na 
contenção temporal das medidas de reparação do meio ambiente, oferecendo 
condições para que a atividade possa ser desenvolvida com estabilidade.

Analisando o ordenamento espanhol, Antequera considera que 
no caso de atividades consistentes na extração de minerais, que ocasionam, 
por sua própria natureza, danos ao meio ambiente, a legislação exige uma 
posterior recuperação da degradação, sendo que: “[…] en estos supuestos, 
la normativa reguladora de las mismas condicionan el otorgamiento de 
la preceptiva licencia para la explotación minera a la acreditación y 
aseguramiento de la efetividad de la posterior restauración del espacio 

193 FERREIRA, Gabriel Luis Bonora Vidrih; FERREIRA, Natália Bonora Vidrih. Meio Ambiente e 
Mineração na Constituição Federal. Piracicaba: UNIMEP ,  2011. p.120.
194 MILARÈ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: RT, 2005. pp. 205-206.
195 SERRA, Silvia Helena. A formação, os condicionamentos e a extinção dos direitos minerários. 
Campinas (SP): UNICAMP, 2000.  p.30.
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natural. De este modo no se permite que la Administración otorgue 
concesiones de explotación sin la simultanea aprobación de los planes 
de restauración cuando éstos sean necesarios, ni puede remitirse a una 
futura e hipotética aprobación ulterior del propio plan de restauración”196.

Este é o caso também do ordenamento brasileiro, já que a outorga 
do título de aproveitamento minerário é realizada de forma casada com 
o licenciamento ambiental, onde são fixadas as condições de proteção ao 
meio ambiente.

Apesar de valorizar a perspectiva da prevenção, salienta Machado 
que a Constituição Federal não esqueceu da reparação, de modo que: “A 
recuperação do meio ambiente passou, concomitantemente, a fazer parte 
do processo de exploração de recursos minerais. Nenhum órgão público 
poderá autorizar qualquer pesquisa ou lavra mineral em que não esteja 
prevista a recuperação ambiental”197.

Esta visão é admitida também pelo próprio Ministério do Meio 
Ambiente:

Esta permissão, evidentemente, está condicionada a alteração 
temporária do uso da área da mina (uma característica do processo de 
extração mineral), desde que cumpridos os quesitos de manutenção dos 
padrões de qualidade ambiental (ar, água, solo, ruídos, vibrações, etc.) e 
de conservação da flora e da fauna198.

Conforme salienta Oliveira, a utilização dos recursos ambientais 
presume sempre um certo grau de degradação, cuja admissibilidade será 
maior ou menor segundo os usos benéficos que um certo conjuntos de 
recursos for destinado, ou seja, dependerá da afetação social de seu uso199.

196 ANTEQUERA, Jesús Conde. El deber jurídico de restauración ambiental. Granada: Comares, 
2004.  p. 285.
197 MACHADO, P. Affonso Leme. Meio Ambiente e Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Esplanada, 2004.  p.240.
198 MMA. Diretrizes ambientais para o setor mineral. Brasília: MMA/PNUD, 1997.  p. 16.
199 OLIVEIRA, Antonio Inacê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e 
licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.  p. 427.
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A viabilidade produtiva da jazida só é definida após a consideração 
e aprovação a respeito da viabilidade ambiental do empreendimento 
como um todo, fazendo com que as transformações impostas ao meio 
ambiente sejam previamente conhecidas à realização da atividade, com o 
intuito de possibilitar a sua avaliação e seu respectivo controle.

Somente depois de satisfeitas as etapas de licenciamento 
ambiental e de outorga do título minerário, é que se constitui para o 
empreendedor o ius cavandi, ou seja, o direito de intervir na área de 
exploração a fim de alcançar e extrair o minério desejado.

Nestes termos, no âmbito da mineração, no que toca às 
alterações temporariamente toleradas pelo art. 225, parágrafo 2°, o 
uso racional dos recursos ambientais é balizado por meio do PRAD, 
que prevê as transformações que serão impostas ao meio ambiente 
velando para que as mesmas sejam recuperadas de modo a possibilitar 
a manutenção da qualidade ambiental.

2. O dever de recuperar a área degradada e a 
responsabilidade civil ambiental na mineração

2.1. Objetividade contemporânea da responsabilidade civil 
ambiental

O instituto da responsabilidade civil mostra as transformações, 
a evolução e as modernas tendências da sociedade e do direito no que diz 
respeito aos danos praticados e/ou sofridos pela humanidade, destacada a 
vocação contemporânea do Instituto de enfocar a imputação do dever de 
indenizar (os danos), atribuindo a alguém a autoria ou a responsabilidade 
por ilícitos (ou lícitos), causadores de danos, na esfera privada e/ou na 
pública e/ou na dos interesses difusos e/ou coletivos. E, a respeito do 
dano, Orlando Gomes, seguindo a doutrina de Von Tuhr, afirma que “o 
dano consiste na diferença entre o estado atual do patrimônio que o sofre, 
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e o que teria se o fato danoso não tivesse sido produzido”200.
A tendência contemporânea de ampliação da aplicação da 

responsabilidade civil objetiva nas indenizações por danos, distanciando 
discussões sobre a culpa, vem sendo ratificada pela doutrina e 
pelos julgados nacionais, que fundamentam suas teorias e decisões, 
respectivamente, na necessidade de se agilizar a reparação dos danos, 
recolocando-se o lesado na situação anterior ao dano (status quo ante), 
aplicando-se a regra do restitutio in integrum, relativamente aos lesados 
ou ameaçados de sofrerem lesões. 

Mas, nem sempre, a tendência da responsabilidade civil assim 
se manifestou.  Nos idos de 1930, afirmou Jaime de Gouveia201 que: “A 
doutrina da responsabilidade objetiva, em qualquer das suas modalidades 
ou sistemas, apesar da sua aparência sedutora de generosidade, jamais 
conseguiu empolgar, por muito tempo, os mais sólidos valores da ciência 
do direito e está hoje em pleno descrédito. [...] A tese da responsabilidade 
objetiva encerra um princípio de injustiça que contraria o sentimento de 
equidade e não tem suficiente determinação e adaptação, embora possua 
as características da simplicidade, segurança e rapidez”202.

E, mais à frente na história, nos idos de 1980, afirmou Jorge 
Sinde Monteiro que: “[...] a responsabilidade objetiva, ao contrário 
de ter morrido pelo golpe do descrédito, impera sob a pressão das 
realidades sociais [...] A pressão das realidades acabou porém por 
abrir brechas na muralha da culpa. A industrialização e o emprego 
generalizado de máquinas não trouxeram consigo apenas um enorme 
aumento do número de acidentes”203.

200 TUHR, Von. Tratado de las Obligaciones. t. 1, p. 58. Apud Orlando Gomes, Obrigações. cap. 27, 
1. ed., RJ: Forense, 1961. p. 363.
201 GOUVEIA, Jaime de. Da responsabilidade contratual, 1932. pp. 27-28. Apud SOARES, 
Fernando Luso. A responsabilidade Processual Civil. Coimbra: Livraria Almedina, 1987. p. 43.
202 Idem ibidem, GOUVEIA, p. 44.
203 MONTEIRO, Jorge Sinde. Estudos sobre a responsabilidade Civil. Coimbra, 1983. p. 17. Apud 
SOARES, Fernanoi Luso. A responsabilidade Processual Civil. Coimbra: Livraria Almedina, 
1987, p.44. 
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O “drama”, se assim se pode falar, do instituto geral da 
responsabilidade civil nos tempos de hoje será, efetivamente este: uma 
hipertrofia do momento indenizatório corresponde uma atrofia do momento 
sacionatório e preventivo. E diz-se: quem entenda que este último momento 
é o essencial do instituto da responsabilidade, não deixará de considerar 
que ele atravessa, na realidade, uma profunda crise204.

Contemporaneamente, focando-se a temática da responsabilidade 
civil e dos danos provados pelo meio ambiente, as doutrinas e os 
julgados impõem ao Poder Público e à coletividade - nela consideradas 
as pessoas físicas e jurídicas e os entes despersonalizados - a observância 
dos deveres comprometidos com a precaução, preservação, conservação, 
proteção e respeito ao meio-ambiente, sob pena de, os descumpridores 
destes deveres responderem objetivamente pelos danos causados.

Diz-se, então, que nos idos de 2000, a aplicação da responsabilidade 
civil objetiva às situações ambientais danosas segue a tendência histórica do 
Instituto, que obedece a trajetória dos interesses e das necessidades humanas. 
Luciano Benetti Timm205 afirma que o instituto da responsabilidade civil é 
fundamental às relações sociais, porque estabelece critérios para a reparação 
dos danos causados e sofridos por terceiros, variando os elementos do dever 
de indenizar de acordo com o tempo ou com a ideologia do legislador e/
ou modelo de responsabilidade por ele assumido. Lembra que dois 
modelos inspiraram a responsabilidade civil, influenciando, as realidades 
socioeconomico-jurídicas, desde então: o modelo liberal, produzido pelo 
sistema jurídico romano-germânico, incorporado, primeiramente, pelos 
códigos civis do século XIX, consagradores da responsabilidade civil 
subjetiva como regra do dever de indenizar e o modelo solidário, social 
204 MONTEIRO, Jorge Sinde. Estudos sobre a responsabilidade Civil, Coimbra, 1983. p.64. Apud 
Luso Soares, FERNANDO. A responsabilidade Processual Civil. Coimbra: Livraria Almedina, 
1987. p.44.
205 TIMM, Luciano Benetti.  Os grandes modelos de responsabilidade civil no Direito Privado: da 
culpa ao risco. 2005. pp.149-150; VILLAS BÔAS, Regina Vera. Concretização dos postulados da 
Dignidade da Condição Humana e da Justiça Vocação contemporânea. Revista de Direito Privado. 
vol. 47. ano 12. p. 209. São Paulo: RT, 2011. pp. 209-241.
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ou welfarista, perfilhado pelos códigos civis da segunda metade do século 
XIX – como o português, o italiano e o brasileiro, entre outros -, pelos 
microssistemas jurídicos - como o dos consumidores -; e por leis esparsas 
do sistema jurídico nacional, todas elas (fontes jurídicas) acolhedoras da 
responsabilidade civil objetiva na regra do dever de indenizar206.

Segundo Timm207, a ideologia individualista delineada nos 
códigos obedecia a regra do jogo do sistema capitalista, ofertando segurança 
a todos do círculo econômico, tendo sido o Código Civil brasileiro, por 
exemplo, construído sobre as pilastras da liberdade contratual e de testar, da 
propriedade absoluta e da responsabilidade civil subjetiva. Por outro lado, 
a legislação solidarista foi construída sobre os pilares da função social do 
contrato - considerados a proibição do abuso do direito, a exigência da 
boa-fé (objetiva), o equilíbrio e o respeito aos usos e costumes, além da 
proteção da ordem pública -; a função social da propriedade, considerados 
os deveres e os direitos do proprietário e a utilidade social da terra; e a 
função social da responsabilidade civil objetiva.

O dever de indenizar concretizado pelo regime da responsabilidade 
civil objetiva torna célere a reparação dos danos, coadunando-se com a 
urgência e a velocidade que nutre a sociedade contemporânea do risco, 
deixando, em princípio, de correr atrás dos culpados pelos danos. Salienta 
Alvino Lima208que: “[...] o conceito clássico da culpa, sob fundamento 
psicológico, se tornou insuficiente para a satisfação dos danos sofridos 
pela vítima do mundo pós-moderno - merecedora de maior proteção 
jurídico econômica da sociedade -, e por isso, surgiu a necessidade da 
imputabilidade moral da responsabilidade ao agente causador do dano. 
Esta imputação vem cedendo lugar às aplicações isoladas da culpa 
objetiva, eliminando o elemento subjetivo da análise e aplicação da 
responsabilidade extracontratual”.

206 TIMM, Luciano Benetti. Op. cit.. pp. 152-153.
207 TIMM. Op. cit., p. 153.
208 LIMA, Alvino. Culpa e Risco. São Paulo: RT, 2000. p. 114. 
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Embasado na obra “The damages lottery” (Oxford: Hart 
Publishing, 1997 de Patrick Atiyah), Anderson Schreiber leciona que 
a responsabilidade civil contemporânea poderia ter-se tornando uma 
loteria de indenizações e que: “[...] a sociedade contemporânea assiste 
a uma dupla expansão, que compreende não apenas os meios lesivos, 
mas também os interesses lesados. Sob o primeiro aspecto, a evolução 
tecnológica assegurou aos particulares um potencial danoso que, antes, 
só se vislumbrava no Estado [...] também os interesses lesados se 
expandiram consideravelmente. O reconhecimento da normatividade 
dos princípios constitucionais e a definitiva consagração da tutela 
de interesses existenciais e coletivos, conquistas da ciência jurídica 
contemporânea, ampliaram imensamente o objeto protegido pelo direito 
em face da atuação lesiva [...] na esteira do conteúdo inevitavelmente 
aberto da dignidade humana, novos danos vêm sendo invocados, 
suscitando acesas controvérsias no que tange à sua ressarcibilidade. Fala-
se [...] em uma série de novas espécies de danos que despertam o temor 
de uma super expansão da responsabilidade civil.209; [...] a dogmática 
liberal, individualista e patrimonial vem sendo distendida pelas cortes 
judiciais no intuito de atender a um propósito solidário e consentâneo 
com a axiologia constitucional [...]. A erosão dos filtros da reparação 
corresponde a uma revolução gradual, silenciosa, marginal, inspirada 
pelo elevado propósito de atribuir efetividade ao projeto constitucional, 
solidário por essência, a exigir o reconhecimento de que os danos não 
se produzem por acaso ou por fatalidade, mas consistem em um efeito 
colateral da própria convivência em sociedade”210.

Convivem, harmoniosamente, no mundo jurídico, os regimes 
da responsabilidade civil subjetiva e da responsabilidade objetiva, este 
último aplicado com mais ênfase às situações danosas oriundas da 

209 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007. pp. 3- 4.
210 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007. pp. 5-7.
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sociedade contemporânea (do risco) que conclama os direitos humanos 
de terceira dimensão – interesses e direitos difusos e coletivos, entre os 
quais o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 
sadia qualidade de vida, salvaguardado às presentes e futuras gerações -, 
conforme contempla o artigo 225 da Constituição Federal, a Lei de Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e outras leis ambientais. 

 A violação e/ou o descumprimento dos deveres jurídicos geram 
sanções reparatórias, compensatórias ou punitivas aos violadores e/ou 
inadimplentes dos deveres que acarretam danos indenizáveis, devendo-
se observar, quanto aos danos e prejuízos, os princípios da precaução, 
prevenção, reparação e compensação, além do princípio da distribuição 
(dos prejuízos), que prestam homenagem à solidariedade, garantindo-
se os interesses e direitos individuais, coletivos e difusos, que têm em 
mira os perigos latentes e os riscos sociais de consequências incertas e 
desconhecidas, principalmente no tocante às situações ambientais. 

 Na base da construção da responsabilidade civil, direcionada 
a indenizar danos que a humanidade tem sofrido e praticado, encontra-
se a pessoa humana que preserva na sua essência as potencialidades da 
sua existência, como a vida e a liberdade, que lhe propicia o alvorar de 
seus dons. Tudo é feito para garantir a sua dignidade e a dignidade da 
Terra - ser vivo – que se sustém, ofertando ao homem e aos demais seres 
vivos o alimento material da vida.  Jacques Maritain afirma que “o homem 
encontra-se a si próprio subordinando-se ao grupo, e o grupo não atinge sua 
finalidade senão servindo o homem e sabendo que o homem tem segredos 
que escapam ao grupo e uma vocação que o grupo não contém”211.

Especificamente sobre a responsabilidade civil ambiental elenca-
se, entre outras, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 
6.938/81 -, corroborada pelo texto constitucional de 1988, que traz no bojo 
do artigo 225, norma protetiva e de dever de preservação do meio ambiente, 

211 MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. p.29. Apud NERY, Rosa Maria. Op. 
cit., p. 136.
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abarcando o instituto da responsabilidade civil objetiva. Na mesma direção, 
tem-se a Lei nº 11.105/05 (Lei da Política Nacional de Biossegurança) e a 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), entre outras.

 Rodolfo de Camargo Mancuso212 e José Afonso da Silva213, entre 
outros, entendem que o texto da Lei nº 6.938/91 e o texto constitucional 
acolhem a teoria do risco integral em matéria de proteção ao meio ambiente, 
que permitem o afastamento das excludentes da responsabilidade na análise 
de situações concretas de danos, e que se valem da teoria da equivalência 
das condições nas discussões sobre a interpretação do nexo de causalidade. 
Já, as doutrinas de Paulo Affonso Leme Machado214 e de José de Aguiar 
Dias215, entre outras, entendem que a teoria adotada em matéria ambiental, 
no contexto estudado, é a do risco criado e, relativamente ao nexo de 
causalidade, a teoria utilizada é a da causalidade adequada.

Além do dever imposto ao Poder Público e à coletividade de 
defender e de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
para as presentes e futuras gerações (caput do artigo 225 da CF), “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” (§ 3º do 
artigo 225 da CF). Destaca-se desse texto que a Carta Magna possibilita 
a responsabilização, inclusive criminal, das pessoas jurídicas que 
pratiquem infrações penais tipificadas.

A doutrina nacional e internacional e a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal vêm colaborando, há 
décadas, com a formação da política pública ambiental brasileira, todos 
valendo-se, principalmente, do conteúdo normativo da Lei nº 6.938/81, 

212 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública: em defesa do meio ambiente, do 
patrimônio cultural e dos consumidores: (lei nº 7.347/85 e legislação complementar). São Paulo: 
Revista dos tribunais, 2004, passim.
213 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007. passim.
214 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 363.
215 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade Civil. Rio Janeiro: Renovar, 2006. p. 720-726.
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que busca proteger socio-juridicamente o meio ambiente, consideradas, 
ainda, todas as intervenções legislativas sofridas pela referida Lei.

O estudo da Lei nº 6.938/8 e dos atuais textos legislativos, 
doutrinários, e da Jurisprudência mostram a existência de integração 
entre a proteção da qualidade ambiental e a sadia qualidade da vida 
humana - e das outras vidas existentes na natureza, em homenagem à 
ecologia - relação esta, ainda não muito bem compreendida por alguns 
atores do cenário sócio-economico-ambiental, como é caso de algumas 
empresas empreendedoras, potencialmente poluidoras e de consumidores 
irresponsáveis, ambos desrespeitadores das normas protetivas do meio 
ambiente e causadores ou responsáveis por danos ambientais desastrosos, 
os quais devem ser reparados, objetivamente, por eles ou por aqueles a 
quem os danos foram imputados. 

O artigo 2º, da referida Lei, fixa como “objetivo da Política 
Nacional do Meio Ambiente a preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]”.

Constata-se da teleologia da lei a necessidade de se compatibilizar 
o desenvolvimento socio-jurídicoeconômico com a preservação do 
equilíbrio ecológico e com a proteção e manutenção da qualidade do 
meio ambiente, concretizando o princípio da sustentabilidade.

A Política Nacional do Meio Ambiente instaura o regime 
da responsabilidade objetiva relativamente aos danos ambientais, 
conforme a norma contida no artigo 14, § único, da Lei nº 6938/81 que 
dispõe: “sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, 
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. [...]”.

Para a compreensão da aplicação da responsabilidade civil 
objetiva prevista na Lei Nacional do Meio Ambiente é imprescindível o 
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conhecimento de alguns conceitos jurídicos dispostos em seus artigos, 
como: 1) o conceito de poluição que consta do inciso III do artigo 
3º: “é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade 
que direta ou indiretamente: prejudicar a saúde, a segurança e o bem-
estar da população (a); criem condições adversas às atividades sociais 
e econômicas (b); afetem desfavoravelmente a biota (c); afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente (d); lancem matérias 
ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 2) 
o artigo 3º, inciso IV traz o conceito de poluidor como sendo “a pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou provado, responsável, direta 
ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”; 
3) o artigo 4º, inciso VII, reforça a interpretação da aplicação da 
responsabilidade civil objetiva, ao dispor que “a política 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”. 

  Lembrando dos males enfrentados pela sociedade 
contemporânea, que ostenta em sua base crises oriundas de inúmeras 
formas de violências, incertezas, descomedimentos, superficialidades, 
afobações e falta de raízes, todas próprias da sociedade do risco, pode-se 
afirmar que a responsabilidade jurídica objetiva em matéria ambiental 
possibilita e incentiva a reparação mais célere dos danos, além de 
corroborar a reflexão da problemática e a produção de novos métodos 
de prevenção de danos e correção de instrumentos inadequados e/ou 
obsoletos à prática da precaução, prevenção, preservação ou manutenção 
do equilíbrio sócio-economico-ambiental.

A partir das mudanças promovidas por essa sociedade 
contemporânea, que agrega às transformações sociais as reflexões e as 
novas tecnologias testadas e realizadas pelo homem, reflete-se sobre as 
palavras de Immanuel Kant216, trazidas na observação final do “começo 
216 KANT, Immanuel, (1724 – 1804). Começo conjectural da história humana. Trad. Edmilson 
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conjectural da história humana”, após tratar do marco da sua história, 
palavras assim traduzidas: “[...] o resultado de uma história humana 
primitiva, intentada com a ajuda da Filosofia: satisfação com a providência 
e com o curso geral das coisas humanas, que não transcorre do Bem para 
o Mal, mas que, pouco a pouco, se desenvolve do pior para o melhor. 
Para esse progresso cada um é chamado pela natureza a contribuir com a 
parte que lhe corresponda e segundo a medida de suas forças”.

E, finalmente, conclui-se o presente texto com a doutrina de Hans 
Jonas217, afirmando-se a existência de uma nova ética da responsabilidade, 
fundada no imperativo ecológico que exige do homem um agir coerente 
com a permanência de vida sobre a Terra, de modo a preservar a vida 
futura e suas condições de existência.

2.2. Responsabilidade civil ambiental ex ante na mineração

A consideração e a previsão das medidas de recuperação da 
área degradada já na etapa de planejamento e discussão da viabilidade 
ambiental do empreendimento minerário, representa, em consonância 
com Sendim, à responsabilidade estabelecida ex ante, a qual, “diante 
do princípio geral de ressarcimento de danos impõe que a autorização 
de atividades com efeitos lesivos para o meio ambiente acarrete o 
dever de compensar os prejuízos eventualmente admitidos pelo 
sistema jurídico ambiental”218.

Conforme salientam Ferreira e Silva as medidas compensatórias, 
compreendidas como uma modalidade de reparação de danos ao meio 
ambiente, podem ser resultantes de duas modalidades distintas de 
manifestação da responsabilidade civil de maneira a se formar uma 

Menezes. São Paulo: Unesp 2010. p. 39.
217 JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Trad. Marijane Lisboa e Luiz Carlos Montez. Rio Janeiro: Contraponto, PUC-RJ, 2006.  pp.47- 48.
218 SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos: da restauração 
do dano através da restauração natural. Coimbra: Coimbra, 1998.  p.188.
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sistema integrado e complementar onde a imputação do dever de reparar 
pode se materializar antes ou depois da ocorrência do dano 219.

Assim, temos de um lado o modelo tradicional da responsabilidade 
civil, denominado ex post, que visualiza a reparação frente à obrigação do 
homem em abster-se de prejudicar interesses de terceiros, e de outro lado, a 
responsabilidade civil ex ante, que “considera esse dever em conjunto com 
a obrigação do Poder Público de primar pela conservação e integridade 
do meio ambiente, condicionando seus atos administrativos à segurança 
e contraprestação de uma medida que assegure o equilíbrio ecológico”220.

Neste sentido, Antequera defende que o dever de reparação 
do dano ambiental pode se manifestar sob uma dupla perspectiva, 
manifestando-se como uma consequência direta e objetiva do dano 
ambiental ou figurando como um instrumento eminentemente preventivo 
ao impor, em caráter prévio ao início do funcionamento de uma atividade 
potencialmente danosa ao meio ambiente, a obrigação de compensação 
ambiental, que resulta de previsões reunidas em estudos ambientais221. 

No que se refere à mineração, atuando com base neste mecanismo 
da responsabilidade civil ambiental ex ante, o Estado opera uma espécie 
de “institucionalização” da reparação ambiental inserindo o PRAD no 
planejamento da atividade de modo a formalizar a responsabilidade do 
empreendedor sob estas obrigações.

A certeza de alteração das condições da área lavrada, expressada 
pelo próprio parágrafo 2º do art. 225 da Constituição, passa a exigir 
a adequada previsão do dever de recuperar, gerando o seu respectivo 
controle e conformação por parte da Administração Pública.

219 FERREIRA, Gabriel Luis Bonora Vidrih; SILVA, Solange Teles. Análise dos fundamentos 
da compensação ambiental: a responsabilidade civil ex ante no direito brasileiro. In: Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, 2007. p.129.
220 FERREIRA, Gabriel Luis Bonora Vidrih; SILVA, Solange Teles. Análise dos fundamentos 
da compensação ambiental: a responsabilidade civil ex ante no direito brasileiro. In: Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, 2007. p.129.
221 ANTEQUERA, Jesús Conde. El deber jurídico de restauración ambiental. Granada: Comares, 
2004. pp. 266-267.
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Neste cenário, a imposição do dever de recuperar a área degradada 
na mineração, ao estabelecer uma obrigação a ser cumprida posteriormente 
à intervenção na área, acaba gerando uma sistemática diferenciada e com 
contornos específicos no que tange ao modo e momento de reparação de 
certas transformações ambientais impostas pela mineração.

A sistemática de manifestação do dever de reparar adotada para 
regulação destas transformações ambientais impõe ao Poder Público, 
no caso da mineração, que “condicione ex ante a obtenção de um ato 
autorizativo de uma atividade causadora de prejuízos (lícitos), à aceitação 
de determinadas obrigações funcionalmente dirigidas à reconstituição ou 
compensação (ecológica) do ambiente”222. 

Desta maneira, determinadas intervenções ambientais impostas 
pela mineração que se mostram necessárias ao seu desenvolvimento 
e que foram apreciadas no processo de licenciamento ambiental onde 
se avaliou a viabilidade da atividade podem ser inseridas em uma 
modalidade peculiar de tratamento normativo da responsabilidade civil 
ambiental, trazido pelo parágrafo 2º do art. 225 da Constituição, com um 
perfil preventivo de maneira a reforçar os meios para que a recuperação 
seja efetivamente concretizada.

Esta sistemática diferenciada para a aplicação do dever de 
reparar nas intervenções ambientais, necessárias ao desenvolvimento da 
mineração, decorre da necessidade de se oferecer segurança e estabilidade 
para o seu regular exercício, pois se assim não fosse estaria aberta a 
possibilidade de incidência de medidas judiciais que tenderiam a afastar 
o exercício da atividade (supressão o fato danoso) sob a argumentação da 
provocação de dano ambiental.

A inserção do PRAD realizada anteriormente ao exercício 
da atividade acrescenta os caracteres do princípio da prevenção ao 
empreendimento minerário, permitindo que a recuperação faça parte do 

222 SENDIM, J. S. Cunhal. Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos: da restauração do dano 
através da restauração natural. Granada: Comares, 1999.  p.163.
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processo produtivo e criando para o agente econômico a preocupação em 
produzir o menor grau de prejuízo ao meio ambiente.

Deste modo, considera-se que mesmo temporariamente não 
sendo consideradas como dano, as intervenções ambientais na mineração 
não escapam de um tratamento rigoroso pela norma ambiental.

Nem mesmo sua manifestação futura serve como argumento 
para impedir o seu controle pela Administração, pois o caráter preventivo 
do direito ambiental e a complexidade da lesão conduzem à inclusão 
do risco de sua ocorrência dentro do conceito global de dano ao meio 
ambiente, recaindo sobre ele o mesmo regime de responsabilidade 
aplicado ao dano certo223. 

No campo do meio ambiente, o fator tempo, relacionado 
aos danos, apresenta certas peculiaridades, pois o reconhecimento 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações pressupõe uma necessária preocupação 
com o futuro, rompendo com o requisito da atualidade do dano em 
relação aos interesses difusos224. 

Nesta perspectiva, Hutchinson considera que em certas ocasiões, 
alguns danos não estão exteriorizados ou consolidados, mas isto não impede 
se presumir que a partir de uma situação específica existente eles serão 
produzidos no futuro como um prolongamento natural da situação atual225. 

Nestas situações, ou seja, no caso de danos futuros ou 
consecutivos, a manifestação do dever de reparar pode ser reconhecida 
ainda que o dano não tenha se concretizado, mediante a realização de 
uma projeção para o futuro visualizando a consequência da atividade em 
relação ao meio ambiente226. 

223 CATALÁ, Lucia Gomis. Responsabilidad por daños al medio ambiente. Programa de Pós-
graduação em Direito, Universidade de São Paulo, 1998.  p.79.
224 SILVA, Danny Monteiro da. Dano ambiental e sua reparação. Curitiba: Juruá, 2006. p.163.
225 HUTCHINSON, Tomás. Responsabilidad pública ambiental – Parte especial. Buenos Aires: 
Rubinzal-Culzoni, 1999.  p.47.
226 HUTCHINSON, Tomás. Responsabilidad pública ambiental – Parte especial. Buenos Aires: 
Rubinzal-Culzoni, 1999.  p.47.
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Nesse sentido, Catalá destaca que: “[…] el hecho de que 
el mecanismo de la responsabilidad ambiental no se ponga en 
funcionamiento hasta que se produzca un daño efectivo, no significa que 
la Administración en calidad de guardiana y tutora del interés general 
pueda y deba, bien establecer ella misma las medidas preventivas 
oportunas, bien obligar al particular a que adopte las medidas correctoras 
necesarias, consideradas requisito indispensable para la concesión de la 
licencia o autorización administrativa preceptiva para el ejercicio de una 
actividad potencialmente contaminante”227.

Interferindo já na etapa de planejamento da mineração, o Poder 
Público determina as medidas possíveis de mitigação e compensação 
dos impactos gerados, definindo, através do PRAD, quais alterações 
ambientais serão temporalmente toleradas, dada a necessidade da 
mineração de intervir na área, com a sua respectiva reparação sendo 
remetida ao final da lavra.

Encerrando-se a exploração ou sendo tecnicamente viável o 
exercício de medidas de reparação ambiental, estas transformações impostas 
ao meio ambiente perdem a sua relevância econômica e tolerabilidade 
social já que, sem o exercício da atividade o princípio da livre iniciativa 
não flexiona mais a defesa do meio ambiente, pois se exauriu a ponderação 
manifestada pelo parágrafo 2º do art. 225 da Constituição Federal.

2.3. Mineração e a responsabilidade civil ambiental por atos lícitos

Com a adoção do regime da responsabilidade objetiva como 
sistemática vigente para o caso de danos ao meio ambiente, a conduta 
do agente passa a não ter importância para fins de imputação do dever 
de reparar, mesmo que exercida sob autorização de órgão competentes e 
cumprindo as exigências estabelecidas.

227 CATALÁ, Lucia Gomis. Responsabilidad por daños al medio ambiente. Programa de Pós-
graduação em Direito, Universidade de São Paulo, 1998. p.83.



227

Direito Ambiental no Século XXI

Nestes casos, as lesões ambientais são resolvidas pelo critério 
da pura causalidade, pois uma vez ocorrido o fato danoso e demonstrado 
o nexo causal, impõe-se a responsabilidade, independente da existência 
de culpa do agente ou de terem sido adotadas técnicas antipoluentes228.

É por este motivo que atividades exercidas de forma lícita, entre 
elas a atividade minerária, passam a ser passíveis da imputação do dever 
de reparar no caso de lesões ambientais, pois a conduta contrária ao 
direito não é requisito para a manifestação da responsabilidade.

A Constituição Federal, além de indicar a responsabilidade 
objetiva, ao não menciona a necessidade de culpa do agente para os casos 
de danos ambientais (art. 225, parágrafo 3°), foi mais incisiva ainda, no 
caso da mineração, designando especificamente a obrigação de reabilitar 
as áreas degradadas (art. 225, parágrafo 2°).

Neste diapasão, a obrigação de recuperar não se apresenta 
condicionada à apuração de culpa, pois conforme menciona Athias, 
o constituinte quis reconhecer que essa atividade, “pelo seu simples 
exercício, provoca degradação ambiental”, sendo que, independentemente 
do regime permissionário de sua exploração e do cumprimento de 
normas e padrões fixados no ato administrativo que a autorizou, “restaria 
a obrigação de recuperar o meio ambiente”229.

Ressaltando o caráter objetivo da recuperação na mineração, 
salienta Antequera que esta obrigação surge pelo simples fato do 
desenvolvimento da atividade que, ao mesmo tempo em que gera um 
benefício econômico, causa também danos ao ambiente230.

Neste mesmo sentido, defende Canotilho que os direitos 
fundamentais impõem limites aos atos administrativos, os quais poderão 

228 CUSTÓDIO. Helita Barreira. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Programa de 
Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, 1983. p.288.
229 ATHIAS, J. A. Nunes. Responsabilidade Civil e Meio Ambiente: breve panorama do Direito 
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.248.
230 ANTEQUERA, Jesús Conde. El deber jurídico de restauración ambiental. Granada: Comares, 
2004. p.288.
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afastar a ilicitude de uma conduta, mas não possuem a prerrogativa de 
compensar o sacrifício de direitos fundamentais de terceiros231.

Castilla define os danos causados por condutas lícitas como 
“aquellos que aparecen relacionados con una conducta permitida por el 
ordenamiento jurídico y respecto de la cual la norma responde en algunos 
caso con la obligación de compensar”232.

No caso de atos lícitos, a relevância jurídica se encontra no fato 
de o resultado ou efeito da atividade recair numa esfera jurídica diversa 
do autor da conduta, havendo uma resposta do ordenamento jurídico, cuja 
função não é sancionatória, mas sim, compensatória, objetivando resolver 
conflitos de interesse conforme a máxima da justiça distributiva233.

Mesmo sendo reconhecida como uma atividade lícita e expressando 
um exercício regular de um direito materializado no titulo minerário, 
sobrexiste na mineração o dever de recuperar devido à essência e à natureza 
fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 
qual pugna por uma conduta de solidariedade consubstanciada no fato de 
que o meio ambiente é elemento que carrega consigo um interesse difuso, 
sendo a manutenção de seu estado de equilíbrio uma responsabilidade 
compartilhada por todos (Estado e sociedade).

Esta solidariedade impõe um dever ético no sentido de que 
aquele que, de alguma forma, contribui para a deterioração da qualidade 
do meio ambiente deve agir no sentido de recompor ou compensar os 
efeitos de sua atividade, pois “a cada direito de explorar ou utilizar os 
bens de interesse comum de todos corresponde, evidentemente, uma 
obrigação de reparar os danos decorrentes do seu exercício”234. 

No entanto, apesar da licitude da atividade não eximir a 
obrigação de reparar, o princípio da segurança jurídica, em consonância 

231 CANOTILHO, J. J. Gomes. Actos autorizativos jurídico-públicos e responsabilidade por danos 
ambientais. 1993. p.31.
232 CASTILLA, Gustavo Ordoqui. Obligación de compensar daños causados por conductas licitas. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p.14.
233 Ibid, p. 13-14.
234 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. 1983.  p. 291.
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com o que prescreve Canotilho, aponta para a necessidade de que o titular 
da autorização possa ter confiança no resultado jurídico que as normas 
atribuem ao ato administrativo235. 

Salienta Souza que, em virtude dos títulos outorgados, a 
Administração Pública fica obrigada a abster-se de praticar qualquer 
ato que resulte na paralisação da atividade ou supressão do título 
minerário, a menos que infringida a Lei ou que interesse público 
superveniente, entre eles, um interesse ambiental específico, supere a 
utilidade da exploração236. 

Conclusões

Com a instituição do dever de recuperar, o legislador 
constitucional modela a tutela do meio ambiente à atividade minerária, de 
modo a não representar impedimento à sua realização, pois, do contrário, 
não permitindo as intervenções na área a fim de possibilitar a extração do 
minério, estaria bloqueando o seu exercício e esvaziando todo o conteúdo 
da manifestação do princípio da livre iniciativa na mineração.

Funcionando como uma manifestação da responsabilidade 
civil, a imposição do dever de recuperar, em virtude de determinar uma 
obrigação a ser cumprida posteriormente à intervenção na área, acaba 
gerando uma sistemática diferenciada, com contornos específicos em 
relação ao sistema de reparação de algumas transformações ambientais 
impostas pela mineração.

A certeza de alteração das condições ambientais do local de 
exploração minerária expressada pelo próprio parágrafo 2º do art. 225 
da Constituição permite com que ocorra a institucionalização do dever 
de recuperar, através do regime da responsabilidade civil ex ante, na 

235 CANOTILHO, J. J. Gomes. Actos autorizativos jurídico-públicos e responsabilidade por danos 
ambientais. Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, 1993. p.20.
236 SOUZA, Marcelo Gomes de. O direito e a compatibilidade da mineração com o meio ambiente. 
Dissertação de Mestrado em Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, 1995. p.132.
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qual o Poder Público condiciona a expedição dos atos de autorização ao 
comprometimento do empreendedor em exercer condutas direcionadas à 
recomposição ou compensação dos efeitos ambientais de sua atividade.

Esta postergação da incidência do dever de reparar em relação 
a estas alterações ambientais advindas da mineração ocorre devido 
à irradiação de um limite de tolerância social, que vigora de forma 
temporária, emanado pelo parágrafo 2° do art. 225 da Constituição.

Desta forma, considera-se que o processo de licenciamento 
ambiental e a aprovação do PRAD, mediante solução técnica avaliada 
pelo órgão competente, associado ao interesse público da atividade 
reconhecido pela outorga do título minerário, configuram uma anuência 
da sociedade quanto às transformações ambientais impostas pela 
mineração, determinando a tolerância social sobre elas e gerando a 
respectiva segurança para o funcionamento do empreendimento.
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Introdução

O presente trabalho tem por objeto realizar reflexões iniciais 
sobre a natureza jurídica das cavidades naturais subterrâneas, mais 
precisamente se podemos enquadrá-la na definição de bens de uso comum 
do povo e as eventuais repercussões de tal enquadramento no tocante ao 
regime jurídico dos bens públicos.

Os propósitos desse estudo serão norteados pela análise 
da viabilidade ou não da atividade extrativista realizada no interior 
das cavernas que, na maioria das vezes, tem impacto negativo de 
degradação, devendo, portanto, ser exercida dentro dos critérios técnicos 
mais rigorosos possíveis e legalmente existentes. Tanto é assim que as 
empresas mineradoras deverão apresentar um Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas – PRAD237.

De fato, numa sociedade que funciona à base de um 
consumismo exacerbado, difícil atingirmos, concretamente, o plano 
do consumo sustentável que é o ideal. Com a revolução industrial do 
Aço e do Carvão, passando pela revolução tecnológica do pós Segunda 
Guerra Mundial e vivendo a atual era da Globalização e da revolução da 
informática, a sociedade de consumo passou a exigir cada vez mais do 
fornecedor mercadológico para a satisfação de seus anseios materiais 
e, por outro lado, este não mediu esforços para atender o aumento da 
demanda. Para a consecução de tal intento, produtos foram oferecidos 
em grande escala em detrimento da qualidade e a depredação do meio 
ambiente na busca por matéria prima suficiente para atender os anseios 
da nova sociedade de consumo se fez presente nesse contexto histórico, 
despertando a atenção das autoridades para a necessidade do surgimento 
de uma tutela ecológica mais eficiente para a preservação humana da 
geração de então e das futuras.

237 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 287.
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Com efeito, o enfoque a ser dado na elaboração deste artigo, 
levará em consideração questões socioeconômicas ambientais como 
as acima apresentadas, mas nos pontuaremos não pela visão dos 
antropocentristas nem pelos seguidores do ecocentrismo exagerado. 
Colocaremos nosso ponto de vista numa visão ecocentrista mitigada, 
segundo a qual a proteção do meio ambiente, em última análise, consiste 
também na proteção do homem que somente conseguirá sobreviver de 
maneira sadia, num contexto social ecologicamente equilibrado.

Ademais, não poderíamos deixar de fazer alusão neste introito 
sobre o cuidado que devemos tomar na sociedade contemporânea em 
nos posicionarmos sobre questões ambientais levando em consideração 
os princípios da precaução e do desenvolvimento sustentável. Assim, 
imprescindível a precaução ser o parâmetro inicial para a realização de 
qualquer atividade econômica que possa afetar direta ou indiretamente 
o meio ambiente. Entretanto, no atual mundo em que vivemos o 
desenvolvimento econômico faz-se imperativo à sobrevivência de 
qualquer Estado, devendo o atingimento da sustentabilidade ser o critério 
ponderador de eventual conflito entre os aludidos princípios.

Para atingirmos nossos propósitos iniciaremos esse trabalho 
apresentando uma definição legal de bens públicos e trazendo à tona as 
eventuais divergências doutrinárias sobre o tema, além das repercussões 
afetas ao regime jurídico dessa espécie de bens. Num segundo momento, 
transitaremos pela classificação de bens públicos quanto à sua destinação 
e finalizaremos o artigo com o enquadramento das cavidades naturais 
subterrâneas em uma de suas espécies, respondendo, finalmente, a 
indagação proposta como título do presente artigo.

1. Definição legal de bens públicos

A definição legal de bens públicos está prevista no Código Civil 
em seu artigo 98 que prevê, in verbis: São públicos os bens do domínio 
nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; 
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todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 
O próprio Diploma Civilista especifica quem são as pessoas jurídicas de 
direito interno em seu artigo 41: São pessoas jurídicas de direito público 
interno: I - a União; II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 
III - os Municípios; IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; 
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Conforme os dispositivos apresentados, bem público numa 
concepção legalista é apenas aquele pertencente a uma das pessoas 
com personalidade jurídica de direito público, todos os demais 
serão considerados bens privados. Assim, constata-se inicialmente 
que a definição legal de bens públicos não levou em consideração 
o aspecto objetivo – atividade administrativa desempenhada num 
determinado bem, como um serviço público, por exemplo –, mas 
tão somente o enfoque subjetivo – da entidade titular do bem. Em 
outras palavras, a definição de bem público nos termos do Código 
Civil está pautada pela sua titularidade.

Analisaremos a seguir que o ponto de vista de parcela da doutrina 
para definir bens púbicos não foi o mesmo do utilizado pelo Código Civil.

2. Definição doutrinária de bens públicos e a posição do 
supremo tribunal federal

Os administrativistas possuem posição dissonante no tocante à 
definição de bens públicos. Parcela da doutrina corrobora com o conceito 
legal acima demonstrado, mas outra parte traz uma conotação mais ampla 
em sua definição para albergar também os bens pertencentes a certas 
pessoas de direito privado.

José dos Santos Carvalho Filho define bens públicos à luz do 
disposto no Código Civil como sendo “todos aqueles que, de qualquer 
natureza e a qualquer título, pertençam às pessoas jurídicas de direito 
público, sejam elas federativas, como a União, os Estados, o Distrito 
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Federal e os Municípios, sejam da Administração descentralizada, como 
as autarquias, nestas incluídas as fundações de direito público e as 
associações públicas”238. No mesmo sentido, é o pensamento de Lúcia 
Valle Figueiredo239.

Um conceito mais elástico de bens públicos é encontrado na doutrina 
de Celso Antônio Bandeira de Mello segundo o qual “são todos os bens que 
pertencem às pessoas jurídicas de Direito Público, isto é, União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações de Direito 
Público (estas últimas, aliás, não passam de autarquias designadas pela 
base estrutural que possuem), bem como os que, embora não pertencentes 
a tais pessoas, estejam afetados à prestação de um serviço público”240. E, 
completa o aludido doutrinador no sentido de que a “noção de bem público, 
tal como qualquer outra noção em Direito, só interessa se for correlata a 
um dado regime jurídico. Assim, todos os bens que estiverem sujeitos ao 
mesmo regime público deverão ser havidos como bens públicos. Ora, bens 
particulares quando afetados a uma atividade pública (enquanto o estiverem) 
ficam submissos ao mesmo regime jurídico dos bens de propriedade pública. 
Logo, têm que estar incluídos no conceito de bem público”241. 

Igualmente é a doutrina de Diógenes Gasparini242 ao considerar 
como bens públicos aqueles pertencentes a terceiros quando vinculados 
à prestação de serviço público, como no caso da concessionária do 
serviço funerário municipal. 

Esta também é a posição de Marçal Justen Filho para quem 
não “existe rigorosamente impedimento a que bens de uso especial e 

238 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23. ed. rev., ampl. e 
atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 1123.
239 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 
p. 359.
240 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed.. São Paulo: 
Malheiros, 2010. p. 913
241 Ibid. p. 914.
242 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 
p. 812.
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dominicais tenham a sua titularidade atribuída a pessoas estatais dotadas 
de personalidade jurídica de direito privado”243. O Aludido autor chega 
ao ponto de defender que até as “entidades dotadas de personalidade 
de direito privado exploradoras de atividade econômica poderão ser 
investidas na titularidade de bem público dominical”244. 

Apesar da crítica de parcela da doutrina245 a respeito dessa 
conotação mais abarcante sobre a definição de bens públicos a realidade 
é que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela incidência do 
regime jurídico dos bens públicos àqueles de titularidade das pessoas 
jurídicas privadas quando estiverem afetados a uma destinação pública: 

Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário. 
Constitucional. Empresa brasileira de correios e telégrafos - ect. 
Impenhorabilidade dos bens. Execução fiscal. Observância do regime 
de precatórios. Competência. Precedentes. Agravo regimental ao qual 
se nega provimento. 1. Os bens, as rendas e os serviços da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos são impenhoráveis, e a execução deve 
observar o regime de precatórios. 2. Nas comarcas onde não há Vara 
da Justiça Federal, os Juízes Estaduais são competentes para apreciar 
a execução fiscal. (RE 393032 AgR / MG. Rel. Min. Cármen Lúcia. 
Primeira Turma. DJe 18-12-2009)

A intelecção do raciocínio fundamentador da decisão acima 
deverá levar em consideração a atividade desenvolvida pelas empresas 
públicas e sociedades de economia mista que são entidades com 
personalidade jurídica de direito privado. 

243 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
p. 1049.
244 Ibid. p. 1050.
245 Nesse sentido é a posição de José dos Santos Carvalho Filho ao comentar em seu Manual a 
posição defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello: “Não concordamos com esse elastério, 
com a devida vênia, não somente porque nos parece impreciso o alargamento da noção, como 
porque há inúmeros bens privados que estão afetados à prestação de um serviço público. 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23. ed. rev., ampl. e atual. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 1123.)
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Em se tratando de empresas estatais exploradoras de atividade 
econômica haverá menor incidência do regime jurídico de direito público, 
devendo ser aplicado, nos termos do artigo 173, §1º, inciso II, da Constituição 
Federal o regime jurídico próprio das empresas privadas. Vale lembrar que 
não se trata de incidência absoluta deste regime, uma vez que estamos 
tratando com entidades da Administração Pública, ainda que indireta. 
Exemplos dos resquícios do regime administrativo incidente a tais pessoas 
privadas é a necessidade de concurso público e de licitação como regra para 
o desempenho de suas atividades de meio, como no caso da locação de um 
imóvel pelo Banco do Brasil para instalar uma agência bancária.

Já para as empresas estatais prestadoras de um serviço público 
– Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por exemplo – haverá 
maior incidência do regime jurídico de direito público, tais como 
a impenhorabilidade de bens, execução de dívidas pelo regime de 
precatórios e a imunidade recíproca246.

3. Regime jurídico dos bens públicos

Conforme visto anteriormente, a importância de se incluir um bem 
na definição de público refere-se à incidência ou não do respectivo regime 
jurídico. Sobre o tema, cumpre destacar que o regime dos bens públicos é 
composto basicamente da: (i) inalienabilidade ou alienabilidade condicionada; 
(ii) impenhorabilidade; (iii) imprescritibilidade; e (iv) não onerabilidade. 

A respeito da inalienabilidade, dispõem os artigos 100 e 101 do 
Código Civil: 

Art. 100. “Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 
especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na 
forma que a lei determinar.” 

246 A questão é realmente assustadora numa primeira análise, pois o artigo 150, §2º, da Constituição 
Federal estende a imunidade recíproca apenas para as autarquias e fundações. Mas, pelo fato de ser 
os Correios empresa prestadora de serviço público, receberá o tratamento diferenciado dispensado 
às entidades da Administração Direita, em que pese possuir personalidade de direito privado.
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Art. 101. “Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 
observadas as exigências da lei.”

Percebam que a alienação será possível quando se tratar de 
bens dominicais e desde que ocorra nos termos da lei. A legislação 
encarregada de disciplinar o tema é a de nº 8.666/93, a Lei de 
Licitações e Contratos. Assim, concordamos com Carvalho Filho (p. 
1135) ao preferir a nomenclatura “alienabilidade condicionada” à 
“inalienabilidade” dos bens públicos na medida em que a alienação 
será possível, desde que para os bens dominicais – sem destinação 
pública – e condicionada aos termos legais.

Exemplo clássico de bens dominicais são as terras devolutas. 
Logo, e a princípio, as terras devolutas poderão ser alienadas nos termos 
da Lei nº 8.666/93. Contudo, vale lembrar uma exceção à essa regra 
prevista na Constituição Federal em seu artigo 225, §5º, ao determinar 
que: São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais. Neste caso, a proteção ao meio ambiente equilibrado prevaleceu 
sobre a natureza de disponibilidade das terras devolutas.

Os requisitos exigidos pela Lei de Licitações e Contratos para a 
alienação de bens públicos dominicais podem ser resumidos da seguinte forma: 

(i) Bens imóveis – art. 17, inciso I:
· pertencentes às entidades da Administração Direta, 
autárquicas e fundacionais:
1-	existência de interesse público devidamente justificado;
2-	avaliação prévia;
3-	autorização legislativa;
4-	e, em regra, licitação na modalidade concorrência 
(exceção: alienação de bens imóveis adquiridos por 
procedimento judicial ou dação em pagamento, que poderá 
efetivar-se por concorrência ou leilão).
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· Pertencentes às empresas públicas e sociedades de 
economia mista:
1-	avaliação prévia;
2-	em regra, licitação na modalidade concorrência (exceção: 
alienação de bens imóveis adquiridos por procedimento 
judicial ou dação em pagamento, que poderá efetivar-se por 
concorrência ou leilão);

(ii) Bens móveis – art. 17, inciso II:
· Pertencentes à Administração Pública em geral:

	existência de interesse público devidamente justificado;
	avaliação prévia;
	licitação: bens até R$ 650.000,00 – modalidade leilão.

Também integra o regime jurídico dos bens públicos a 
impenhorabilidade de seus bens. A penhora, conforme é cediço, consiste 
em ato de natureza constritiva em face dos bens do devedor para satisfazer 
o direito do credor em razão do não cumprimento da obrigação. Desta 
forma, o bem penhorado é alienado, em regra, para a satisfação do crédito. 
Uma das exceções a esta regra refere-se à satisfação da dívida contra a 
Fazenda Pública. Isto porque quando o devedor for o Poder Público a 
satisfação do crédito não poderá recair sobre o respectivo bem, pois o 
artigo 100 da Constituição Federal estabeleceu o regime de precatórios 
para a consecução de tal intento.

Em relação à imprescritibilidade, cumpre ressaltar que o bem 
público não está sujeito à usucapião nos termos dos seguintes artigos da 
Constituição Federal e do Código Civil:

Art. 183, § 3º, da CF: Os imóveis públicos não serão 
adquiridos por usucapião.
Art. 191, parágrafo único, da CF: Os imóveis públicos não 
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serão adquiridos por usucapião.
Art. 102 do CC: Os bens públicos não estão sujeitos a 
usucapião.

Sobre o tema, cumpre ressaltar a doutrina de Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro que entende pela necessidade de cumprimento da 
função social também pelo Poder Público: “Pelo exposto se conclui 
que a ideia de função social, envolvendo o dever de utilização, não 
é incompatível com a propriedade pública. [...] Se a função social da 
propriedade pública impõe para o poder público um dever, significa para 
os cidadãos um direito de natureza coletiva exigível judicialmente, em 
especial pela via de ação popular e ação civil pública”247.  

Por fim, no tocante ao regime dos bens públicos, cabe 
destacar a não onerabilidade que consiste na inviabilidade de se dar 
um bem público como garantia de dívida para o credor no caso de 
inadimplemento da obrigação. Dois são os motivos de tal assertiva: 
(i) a execução de dívidas contra a Fazenda Pública dar-se-á por meio 
do regime de precatórios; (ii) o disposto no artigo 1420 do Código 
Civil que estabelece, in verbis: Só aquele que pode alienar poderá 
empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem 
alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca.

Pontuadas as questões principais sobre o regime jurídico dos 
bens públicos passaremos a analisar a classificação mais relevante dessa 
espécie de bem para, na sequência, enfrentarmos o ponto fulcral do 
presente artigo: saber se as cavidades naturais subterrâneas se enquadram 
na classificação de bens de uso comum do povo.

247 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função Social da Propriedade Pública. Revista Eletrônica 
de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 6, abril/mai/junho, 2006. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. Acessado em: 31.08.2012.



247

Direito Ambiental no Século XXI

4. Classificação de bens públicos quanto à sua destinação 

A classificação de bens públicos mais relevante para o objeto 
deste estudo refere-se àquela relacionada à sua destinação e está prevista 
no Código Civil. Segundo o artigo 99 do Diploma Civilista: 

São bens públicos: 
I - Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, 
ruas e praças; 
II - Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados 
a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 
III – “Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou 
real, de cada uma dessas entidades”.  
Parágrafo único: “Não dispondo a lei em contrário, consideram-
se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado”.

A marca principal dos bens de uso comum do povo relaciona-
se com a utilização livre por qualquer pessoa, independentemente de 
autorização específica do Poder Público como ocorre com ruas e praças.

Os bens de uso especial são aqueles de utilização restrita, pois 
estão atrelados ao desempenho de uma atividade ou serviço público 
específico. Exemplo clássico envolve os imóveis utilizados pelas 
repartições públicas.

No tocante aos bens dominicais, ressalta-se a inexistência de 
destinação pública e, por isso, constituem o denominado patrimônio 
disponível da Administração, como ocorre com as terras devolutas, 
conforme acima exposto.

Também nos termos supracitados os bens de uso comum do 
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povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem as 
respectivas destinações públicas, lembrando que qualquer destes bens 
poderão ser desafetados. Já os bens dominicais, por não possuírem 
destinação pública, poderão ser alienados na forma da lei (art. 17 da Lei 
n. 8.666/93). Ademais, os bens públicos não estão sujeitos à usucapião 
para a maioria da doutrina e da jurisprudência pátrias.

Apesar dessas restrições apresentadas, fruto do regime jurídico 
acima estudado ainda que de forma sintética, os bens públicos poderão 
ser utilizados e explorados pelos particulares em situações específicas 
nos termos da lei. 

5. Utilização privativa do bem público pelo particular

A utilização de bens públicos por particulares nem sempre será 
realizada de forma livre e incondicionada. Muitas vezes o consentimento 
do Poder Público se fará necessário e será materializado basicamente 
pelos institutos da autorização, da permissão ou da concessão de uso de 
bem público.

A autorização de uso do bem público pelo particular consiste 
em ato unilateral, discricionário e precário por meio do qual o particular 
utiliza bem público no seu exclusivo interesse. O exemplo desse instituto 
é a autorização de uso de um terreno do Município para realização de 
uma festa da comunidade local248.

Na permissão de uso o ato administrativo também é unilateral, 
discricionário e precário, mas o consentimento da Administração visa 
atender o particular no seu interesse próprio e também o interesse coletivo. 
Exemplo clássico é a permissão de uso de um espaço na praça pública 

248 Importante não confundir a autorização de uso “comum” acima apresentada, com a autorização 
de uso de natureza urbanística prevista na MP 2220/2001 nos seguintes termos: Art. 9º É facultado 
ao Poder Público competente dar autorização de uso àquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu 
como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros 
quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para fins comerciais.
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para a instalação de uma banca de jornal. A permissão será denominada 
qualificada ou condicionada, quando tiver prazo para a sua validade.

No tocante à concessão de uso de bem público trata-se de 
contrato administrativo precedido, portanto, de licitação por meio do 
qual a Administração concede ao particular a utilização privativa de um 
bem público para que exerça conforme sua destinação específica. São os 
boxes em mercados municipais249.

A grande questão a ser respondida nesse trabalho consiste em 
saber se as cavidades naturais subterrâneas se enquadram no conceito 
de bens de uso comum do povo até para estabelecer o regime de sua 
exploração, se por meio de autorização, de permissão ou de concessão de 
uso, nos termos ora apresentados. 

6. Definição legal (lato sensu) de cavidades naturais 
subterrâneas

O parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 99.556/90 com 
redação dada pelo Decreto nº 6.640 de 2008 traz a definição “legal” das 
cavidades naturais subterrâneas que são, por força constitucional, bem 

249 Sobre o tema utilização de bens públicos por particulares ainda poderemos encontrar 
os seguintes institutos: (i) concessão de direito real de uso prevista no Decreto-Lei nº 271/67: 
“Art. 7o É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerada ou 
gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de 
regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da 
terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus 
meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. (Redação dada 
pela Lei nº 11.481, de 2007)”; (ii) concessão de uso especial para fins de moradia prevista no artigo 
1º da MP nº 2220 de 2001: “Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel 
público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito 
à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que 
não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.” (iii) 
concessão coletiva de uso especial para fins de moradia prevista na MP 2220 de 2001: “Art. 2o Nos 
imóveis de que trata o art. 1o, com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, que, até 30 
de junho de 2001, estavam ocupados por população de baixa renda para sua moradia, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados 
por possuidor, a concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma coletiva, 
desde que os possuidores não sejam proprietários ou concessionários, a qualquer título, de outro 
imóvel urbano ou rural.”
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público de titularidade da União (art. 20, inciso X), nos seguintes termos: 
“Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 
subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, 
popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna 
ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a 
flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde 
que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de 
suas dimensões ou tipo de rocha encaixante”.

Ainda segundo o Decreto nº 99.556/90 a “cavidade natural 
subterrânea será classificada de acordo com seu grau de relevância em 
máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos 
ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, 
cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque 
regional e local” (art. 2º, caput). 

As cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância 
máximo e sua área de influência não podem ser objeto de impactos 
negativos irreversíveis, sendo que sua utilização deve fazer-se somente 
dentro de condições que assegurem sua integridade física e a manutenção 
do seu equilíbrio ecológico (art. 3º do Decreto nº 99.556/90). As cavidades 
naturais subterrâneas classificadas com grau de relevância alto, médio ou 
baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante 
licenciamento ambiental (art. 4º do Decreto nº 99.556/90). 

Conforme disposições supracitadas as cavidades naturais 
subterrâneas sempre poderão ser objeto de exploração pelo particular, 
não cabendo a interferência capaz de gerar impactos naturais irreversíveis 
apenas no bem público com grau de relevância máximo. Em outras 
palavras, se o impacto negativo não for irreversível a exploração poderá 
incidir inclusive nas cavidades de grau de relevância máximo.

Do ponto de vista doutrinário inúmeros poderão ser os critérios 
adotados para classificar as cavidades. Ricardo José Calembo Marra250 
250  Doutor em Desenvolvimento Sustentável – CDS/UnB – Autor do Artigo: Análise Multivariada 
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elaborou critérios de relevância das cavidades naturais subterrâneas no 
enfoque dos recursos hídricos da seguinte forma: “Para a variável Recursos 
Hídricos foi definido um conceito básico objetivando facilitar o julgamento 
das questões pelos especialistas, o que foi importante para padronizar 
o entendimento para cada um dos níveis de relevância, assim definido: 
Irrelevante: Quantidade disponível de água subterrânea irrelevante, bem 
como condutividade hídrica, coeficiente de armazenamento de terrenos 
insignificantes, composição de rochas, condições climáticas, renovação 
das águas, profundidade do aquífero, sem condições para bombeamento. 
Baixa relevância: Baixa quantidade disponível de água subterrânea, 
bem como condutividade hídrica, baixo coeficiente de armazenamento 
de terrenos, composição de rochas, condições climáticas, renovação das 
águas, profundidade do aquífero, sem condições para bombeamento. 
Média relevância: Relativa quantidade disponível de água subterrânea, 
bem como condutividade hídrica, médio coeficiente de armazenamento 
de terrenos, composição de rochas, condições climáticas, renovação das 
águas, profundidade do aquífero, sem condições para bombeamento. 
Alta relevância: Alta quantidade disponível de água subterrânea, bem 
como condutividade hídrica, alto coeficiente de armazenamento de 
terrenos, composição de rochas, condições climáticas, renovação das 
águas, profundidade do aquífero, em condições para bombeamento. 
Notável relevância: Notável quantidade disponível de água subterrânea, 
bem como condutividade hídrica, grande coeficiente de armazenamento 
de terrenos, composição de rochas, condições climáticas, renovação 
das águas, profundidade do aquífero, em condições para bombeamento.
Informação desconhecida: Não sabe e/ou inexiste conhecimento a 
respeito desta variável”.

como ferramenta para Classificar Cavernas no contexto dos Recursos Hídricos. Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=marra%20an%C3%A1lise%20multivariada&sour
ce=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Faguassubterraneas.emnuvens.
com.br%2Fasubterraneas%2Farticle%2Fdownload%2F22014%2F14375&ei=LRZBUIfQOrLD
yQGA3IGoAw&usg=AFQjCNFm-3CP1etFWSYyN0dzuVKQiDRjLA&cad=rjt. Acessado em: 
31.08.2012.
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No tocante à exploração das cavidades naturais subterrâneas 
pelos particulares, trazemos à colação os ensinamentos de Marçal Justen 
Filho: “Foram reconhecidas competências para o Ibama e para o Conama 
relativamente à exploração de cavernas por particulares. Sobre o tema, o 
Ibama editou a portaria nº 887, e o Conama a Resolução nº 347”251. 

7. A classificação das cavidades naturais subterrâneas

Muita discussão gira em torno da classificação das cavidades 
naturais subterrâneas na definição de bens de uso comum do povo, de 
bens especiais ou dominicais. Isto porque, apesar de serem bens públicos 
de acesso facultado a qualquer do povo, sua utilização e/ou exploração 
ocorre de forma condicionada. Alguns defendem que na verdade trata-se 
de bens culturais/ ambientais e outros denominam tais bens como sendo 
de interesse público. 

A própria Constituição Federal ao abordar o tema cavidades, 
inicialmente a enquadrou como bem público de titularidade da União em 
seu artigo 20, inciso X e posteriormente como bem cultural e ambiental 
nos artigos 216 e 225.

No entendimento de José Afonso da Silva, as cavidades naturais 
subterrâneas estariam sujeitas a um regramento especial e diferente 
daqueles dispensados ao dos bens públicos e privados. O aludido 
doutrinador citando Massimo Severo Giannini, Gastone Pasini e Mario 
D’Urso defende que: A doutrina vem procurando configurar outra 
categoria de bens – os bens de interesse público -, na qual se inserem 
tanto bens pertencentes a entidades públicas como bens dos sujeitos 
privados subordinados a uma particular disciplina para a consecução 
de um fim público. Ficam eles subordinados a um peculiar regime 
jurídico relativamente a seu gozo e disponibilidade e também a um 

251 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
p. 1091.
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particular regime de polícia, de intervenção e de tutela pública. Essa 
disciplina condiciona a atividade e os negócios relativos a esses bens, 
sob várias modalidades, com dois objetivos: controlar-lhes a circulação 
jurídica ou controlar-lhes o uso – de onde as duas categorias de bens de 
interesse público: os de circulação controlada e os de uso controlado. 
São inegavelmente dessa natureza os bens imóveis de valor histórico, 
artístico, arqueológico, turístico e as paisagens de notável beleza natural, 
que integram o meio ambiente cultural, assim como os bens constitutivos 
do meio ambiente natural (a qualidade do solo, da água, do ar etc.)”252.  

Com a devida vênia, discordamos da posição acima apresentada 
na medida em que em nossa opinião as cavidades naturais subterrâneas 
são sim bens de uso comum, porém, em razão de sua importância no 
tocante a questões de ordem ecológicas, não serão passíveis de utilização 
e/ou exploração irrestrita pelo particular. 

Tal limitação a bens de uso comum do povo já se faz presente na 
utilização de rodovias pedagiadas. Percebam que o fato de tornar oneroso 
o uso da estrada não desnatura tal bem do conceito de uso comum do povo.

Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro traz uma outra 
visão ao ensinar que: “O uso comum admite duas modalidades: o uso 
comum ordinário e o uso comum extraordinário. Com efeito, existem 
determinados casos de utilização de bem público por particular que, por 
sua peculiaridade, dão margem a controvérsias quanto a sua inclusão em 
uma ou outra modalidade de uso (comum ou privativo), havendo quem os 
inclua em terceira categoria. Trata-se de utilizações que não se exercem 
com exclusividade (não podendo, por isso, ser consideradas privativas), 
mas que dependem de determinados requisitos, como o pagamento de 
prestação pecuniária ou de manifestação de vontade da Administração, 
expressa por meio de ato de polícia, sob a forma de licença ou de 
autorização. O uso é exercido em comum (sem exclusividade), mas 
remunerado ou depende de título jurídico expedido pelo Poder Público. 

252 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 85.
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Tome-se como exemplo o caso de determinados tipos de veículos que, 
por serem de altura elevada ou peso excessivo, dependem, por circular 
nas estradas,  de consentimento do Poder Público; ou ainda a hipótese de 
realização de desfiles comícios, festejos, nas ruas e praças públicas, que 
também dependem de outorga administrativa; finalmente, o exemplo das 
estradas abertas à circulação de todos, porém sujeitas a pagamento de 
pedágio. Essas exigências constituem limitações ao exercício do direito 
de uso, impostas pela lei, com base no poder de polícia do Estado, sem 
desnaturar o uso comum e sem transformá-lo em uso privativo; uma 
vez cumpridas as imposições legais, ficam afastados os obstáculos que 
impediam a utilização. Tem-se, nesse caso, uso comum – já que a utilização 
é exercida sem caráter de exclusividade que caracteriza o uso privativo 
– porém sujeito à remuneração ou ao consentimento da Administração. 
Essa modalidade é a que se denomina de uso comum extraordinário, 
acompanhando a terminologia de Diogo Freitas do Amaral. Parte ele do 
pressuposto de que o uso comum está sujeito a determinadas regras: a 
generalidade (porque pode ser exercido por todos); a liberdade (porque 
dispensa autorização); a igualdade (porque deve ser garantido a todos 
em igualdade de condições); e a gratuidade (porque dispensa pagamento 
de qualquer prestação pecuniária). Quando exercido em conformidade 
com essas regras, o uso comum é ordinário. Porém, cada uma dessas 
regras comporta exceções, subordinadas a regimes diversos; cada 
exceção corresponde a uma modalidade de uso comum extraordinário. 
O uso comum ordinário é aberto a todos indistintamente, sem exigência 
de instrumento administrativo de outorga e sem retribuição de natureza 
pecuniária. O uso comum extraordinário está sujeito a maiores restrições 
impostas pelo poder de polícia do Estado, ou porque limitado a 
determinada categoria de usuários, ou porque sujeito a remuneração, ou 
porque depende de outorga administrativa253. 

253 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2012. pp. 746 
-747.
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Dentre as teses apresentadas – José Afonso da Silva e os bens 
de interesse público e Maria Sylvia Zanella Di Pietro classificando o bem 
de uso comum em ordinário e extraordinário – compartilhamos com o 
pensamento da Douta doutrinadora paulista para enquadrar as cavidades 
naturais subterrâneas em bem de uso comum extraordinário.

Tal assertiva busca amparo no fato de que, em nossa opinião, 
tais cavidades enquadrarem-se na classificação de bem de uso comum, 
uma vez que a sua utilização é exercida sem caráter de exclusividade 
que caracteriza o uso privativo, contudo está sujeita ao consentimento 
e fiscalização da Administração. A relevância ambiental desses bens 
públicos exige uma maior cautela na sua utilização e/ou exploração, fato 
que o torna classificável como bem de uso comum extraordinário.
 
Conclusão

Ante o exposto nesse breve trabalho, concluímos no sentido de que 
a noção de bem público tem relevância se estiver atrelada a um dado regime 
jurídico. Assim, imprescindível o enquadramento das cavidades naturais 
subterrâneas em uma das espécies de bens públicos quanto à sua destinação.

Discordamos, data vênia, da doutrina de José Afonso da Silva 
ao enquadrar tais cavidades na classificação por ele denominada de bens 
de interesse público, ficando eles subordinados a um regime jurídico 
peculiar no tocante ao seu gozo e disponibilidade, além de um particular 
regime de polícia e de tutela pública.

Compartilhamos com o pensamento de Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro, pois entendemos que as cavidades naturais subterrâneas são 
espécies de bens de uso comum, porém extraordinário, na medida em 
que a sua utilização é exercida sem caráter de exclusividade, contudo está 
sujeita ao consentimento e fiscalização da Administração. O fundamento 
deste tratamento diferenciado decorre do fato de se tratar de um bem de 
relevância ecológica ímpar no cenário cultural e ambiental do nosso país.
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1. Os recursos minerais como bens ambientais

Conforme já tivemos oportunidade de aduzir em nossa obra254, 
os recursos minerais em nosso país255256, como materiais fornecidos pelo 
ambiente a serem utilizados pelos brasileiros e estrangeiros residentes 
no Brasil dentro de uma concepção técnica que situa a existência de 
massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis encontradas 
na superfície ou no interior da terra, devem ser tutelados juridicamente 
como bens, levando-se em consideração sua elevada representatividade 
econômica, seu grande significado estratégico e sua notória relevância 
em face do próprio controle ambiental.

Os bens minerais produzidos no Brasil, a saber, os metais (bauxita, 

254 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.
255 O Brasil foi no século XVIII o maior produtor mundial de ouro. Ainda hoje a vocação 
aurífera do País é efetivamente incontestável, na medida em que cerca de 46% de seu território é 
dominado por rochas pré-cambrianas de reconhecida favorabilidade geológico--magnética, onde 
se destacam metalotectos promissores. A maior mina de ouro do Brasil, Serra Leste (Carajás), 
tem 150 toneladas. Para se ter uma ideia mais abrangente dos recursos minerais em nosso país 
basta citar a região central do Pará, onde foi encontrada na década de 60 a mais rica reserva 
de minério de ferro do mundo, que depois veio a ser conhecida como a província mineral de 
Carajás. Nos 525.000 quilômetros quadrados com bilhões de toneladas de metais (tais como ouro, 
prata, manganês, bauxita, zinco, níquel, cromo, estanho e tungstênio), avalia-se que só a jazida 
de ferro vai durar quatrocentos anos. Conforme noticiado pelo jornal O Estado de S.Paulo, ferro, 
níquel, ouro, bauxita, até o raríssimo tálio, hoje explorado em apenas dois pontos do mundo 
(China e Casaquistão), entre outros 30 minerais, fazem da Bahia o local mais procurado do País 
pelas mineradoras. Os investimentos já assegurados em novas minas para os próximos três anos 
chegam a R$ 10 bilhões, mas podem alcançar o dobro, com a conclusão de estudos de viabilidade 
que estão sendo realizados. Nos últimos quatro anos (2007-2010), o número de requerimentos de 
área para pesquisa mineral no Estado chegaram a 14,5 mil, desbancando Minas Gerais, com 13,2 
mil. No mesmo período, a produção mineral comercializada pela Bahia dobrou, passando de R$ 
850 milhões para R$ 1,7 bilhão por ano (O Estado de S.Paulo, 13-6-2011, Economia, p. B4).
256 Conforme noticiado pelo jornal Folha de São Paulo em 2011(FSP, 24/12, Mercado, p.B.) uma 
crise no abastecimento de um conjunto de metais está levando empresas brasileiras a tentar iniciar 
um novo tipo de exploração mineral, voltada para o ramo de alta tecnologia. Os metais de terras 
raras são usados na fabricação de uma variada gama de produtos, de tablets a carros elétricos. O 
Brasil tem reservas inexploradas desse conjunto de minérios em Estados como Goiás e Amazonas. 
Conforme o jornal,o governo federal tenta atrair a Vale para o ramo das terras raras. Durante a 
mineração, dois elementos radioativos, o tório e o urânio, costumam vir com as terras raras e a 
indústria precisa montar um esquema de alta proteção ambiental, encarecendo o trabalho.
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chumbo, cobre, cromo, estanho, ferro, nióbio, níquel, cobalto, ouro, 
titânio, tungstênio, zinco, manganês e zircônio), os minerais industriais 
(amianto257, argila258, barita, bentônia, calcário, caulim, diamante259 e 260, 
257 A respeito do amianto cabe indicar manifestação do Supremo Tribunal Federal, a saber: Ação 
Direta de Inconstitucionalidade. Lei paulista. Proibição de importação, extração, beneficiamento, 
comercialização, fabricação e instalação de produtos contendo qualquer produto de amianto. 
Governador do Estado de Goiás. Legitimidade ativa. Invasão de competência da União.
1. Lei editada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade proposta 
pelo Governador do Estado de Goiás. Amianto crisotila. Restrições à sua comercialização imposta 
pela legislação paulista, com evidentes reflexos na economia de Goiás, estado onde está localizada 
a maior reserva natural do minério. Legitimidade ativa do Governador de Goiás para iniciar o 
processo de controle concentrado de constitucionalidade e pertinência temática. 2. Comercialização 
e extração de amianto. Vedação prevista na legislação do Estado de São Paulo. Comércio exterior, 
minas e recursos minerais. Legislação. Matéria de competência da União (CF, art. 22, VIII e XIII). 
Invasão de competência legislativa pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade. 3. Produção 
e consumo de produtos que utilizam amianto crisotila. Competência concorrente dos entes 
federados. Existência de norma federal em vigor a regulamentar tal tema. Consequência. Vício 
formal da lei paulista, por ser apenas de natureza supletiva (CF, art. 24, §§ 1º e 4º) a competência 
estadual para editar normas gerais sobre a matéria. 4. Proteção e defesa da saúde pública e meio 
ambiente. Questões de interesse nacional. Legitimidade de regulamentação geral fixada no âmbito 
federal. Ausência de justificativa para o tratamento particular e diferenciado pelo Estado de São 
Paulo. 5. Rotulagem com informações preventivas a respeito dos produtos que contenham amianto. 
Competência da União para legislar sobre comércio interestadual (CF, art. 22, VIII). Extrapolação 
da competência concorrente prevista no inciso V do art. 24 da Carta da República, por haver 
norma federal regulando a questão” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.656; Origem: São 
Paulo; Requerente: Governador do Estado de Goiás; Requeridos: Governador do Estado de São 
Paulo e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; Relator: Min. Maurício Corrêa; Supremo 
Tribunal Federal, Tribunal Pleno; julgado em 8-5-2003; publicado em 1º-8-2003).
258 Para verificar a tutela criminal ambiental em face do uso de argila, vide REsp 815.071, 5ª 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Gilson Dipp, junho de 2006.
259 O Brasil adota o Sistema de Certificação do Processo Kimberley — SCPK, mecanismo 
internacional de certificação de origem de diamantes brutos destinados à exportação e à 
importação na forma do disposto na Lei n. 10.743/2003. A Lei n. 11.102/2005 autoriza a Caixa 
Econômica Federal a arrecadar e alienar os diamantes brutos em poder dos indígenas Cintas-
Largas habitantes das Terras Indígenas Roosevelt, Parque Indígena Aripuanã, Serra Morena e 
Aripuanã.
260 “Ementa: I. Ação direta de inconstitucionalidade: ato normativo (MPr 225/04) susceptível 
de controle abstrato de constitucionalidade, não obstante a limitação numérica dos seus 
destinatários e a breve duração de sua vigência. II. Mineração em terras indígenas: alegação 
de inconstitucionalidade da MPr 225/04, por alegada violação dos arts. 231, § 3º, e 49, XVI, da 
Constituição: carência de plausibilidade da arguição: medida cautelar indeferida.
1. É do Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas (CF, art. 49, XVI, e 231, § 3º), mediante decreto legislativo, 
que não é dado substituir por medida provisória.
2. Não a usurpa, contudo, a medida provisória que, visando resolver o problema criado com a 
existência, em poder de dada comunidade indígena, do produto de lavra de diamantes já realizada, 
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feldspato, fluorita, fosfato, grafita, magnesita, potássio, vermiculita), as 
gemas e pedras preciosas (esmeralda, diamante, água-marinha, ametista, 
opala, alexandrita, turmalina, topázio, granada, berilo, morganita, 
citrino), as rochas ornamentais (granitos, mármores, quartzitos, arenitos) 
e principalmente os combustíveis e energéticos (turfa, carvão261, gás262, 
petróleo263264 e urânio), com o advento da Constituição Federal de 1988, 
vieram a merecer proteção destacada, adotando a Carta Magna critérios 
específicos em face de alguns dos recursos minerais antes referidos.

Referidos recursos minerais, por determinação expressa da 

disciplina-lhe a arrecadação, a venda e a entrega aos indígenas da renda líquida resultante de sua 
alienação” (STF, ADI n. 3.352, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15-4-2005).
261 Com relação ao tema mina de carvão, vide REsp 20.645-SC, Relator Ministro Barros Monteiro, 
Relator para Acórdão Ministro César Asfor Rocha, julgado em 24 de abril de 2001.
262 As reservas provadas brasileiras de gás natural em 2006 somam 297 bilhões de metros cúbicos. 
A maior parte desse volume, porém, está associada às reservas de petróleo, ou seja, não pode 
ser produzida isoladamente. A Petrobras avalia a existência de outros 400 bilhões de metros 
cúbicos na Bacia de Santos, principalmente no campo de Mexilhão. O Brasil é dependente de 
gás importado, estimando-se que até o final da década o gás boliviano continue representando 
metade do mercado nacional de combustível — excluindo consumo interno em instalações da 
Petrobras.
263 Vide de forma aprofundada nosso FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata 
Marques. Curso de Direito da Energia – Tutela Jurídica da água, do petróleo, do biocombustivel, 
dos combustiveis nucleares e do vento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
264 O Brasil, a partir de abril de 2006, tornou-se autossuficiente em petróleo. O País tem reservas 
provadas de 11,36 bilhões de barris petróleo, o suficiente para abastecer o Brasil pelos próximos 
18 anos, sem contar com novas descobertas. A maior parte do petróleo nacional está localizada 
na Bacia de Campos, no litoral fluminense, mas a Petrobras começa a desenvolver grandes jazidas 
em outras bacias, principalmente no Espírito Santo, onde descobriu reservas de boa qualidade. 
Dez anos depois de produzir a abertura do setor, outras companhias, como Shell, Repsol e Devon 
começam a produzir petróleo no País. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou 
constitucional a Lei n. 9.478/97 que dispõe sobre a política energética nacional e as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo. A decisão, por maioria, foi tomada em 16 de março de 
2005. O vazamento de óleo, evidentemente, ocasiona lesão ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Vide AI-AgR 540.069/RJ; Relator: Ministro Joaquim Barbosa; Julgamento: 14 de 
junho de 2005; DJ, 26-8-2005; Agravante: Petrobras; Agravado: Jesuíno Pinheiro da Silva. Ementa: 
Responsabilidade civil. Vazamento de óleo. Danos materiais e morais. Indenização. Reexame de 
fatos e provas. Súmula 279 do STF. O Tribunal a quo entendeu que o vazamento de óleo ocorrido 
na Baía de Guanabara ocasionou danos materiais e morais às pessoas que, conforme prova 
constante dos autos, viviam de pesca na região. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que 
chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na 
esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se 
nega provimento. 
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Constituição Federal de 1988 (art. 225, § 2º), passam a ter natureza 
jurídica de bens ambientais, tendo a Carta Magna tutelado os recursos 
minerais não como de propriedade da União, e sim atribuindo a esta 
a condição de gestora (art. 20, IX, da Constituição Federal de 1988) 
desses bens essenciais à sadia qualidade de vida de brasileiros e 
estrangeiros residentes no País, conforme já tivemos oportunidade de 
comentar na presente obra265.

Dessarte notamos a importante orientação constitucional no 
sentido não só de atribuir fundamentalmente à União o controle dos 
recursos minerais na condição de bens ambientais, como assegurando, nos 
termos da lei, também aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
(além dos órgãos da Administração direta da União, evidentemente), a 
devida participação no resultado da exploração dos recursos minerais 
(como os combustíveis energéticos — petróleo, gás natural — e outros 
recursos minerais) no respectivo território, plataforma continental, 
mar territorial ou ainda zona econômica exclusiva, indicando ainda a 
possibilidade de compensação financeira em decorrência da aludida 
exploração266 (§ 1º do art. 20 da CF), dentro de uma visão de tutelar os 
bens ambientais na ordem econômica do capitalismo.

Em consequência, os recursos minerais, em face de seu 
extraordinário valor econômico, vieram a se harmonizar no direito 
constitucional como bens ambientais imediatamente com o art. 225 e 
mediatamente dentro da tutela jurídica da ordem econômica e financeira 
(arts. 170 a 192), dentro de uma fundamentação atrelada evidentemente 
às necessidades dos brasileiros e estrangeiros residentes no País em 
proveito de sua dignidade (art. 1º, III).

Passemos à análise da atividade econômica em face dos 
recursos minerais.

265 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.
266 O cálculo, a distribuição e a aplicação da compensação financeira aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios pelo resultado da exploração dos recursos minerais é estabelecido pelas Leis n. 
7.990/89 e 8.001/90.
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2. A atividade econômica em face dos recursos minerais 
e seu controle em proveito da dignidade da pessoa 
humana: o estudo prévio de impacto ambiental

Conforme estabelece a Constituição Federal, a ordem 
econômica tem por fim assegurar a brasileiros e estrangeiros residentes 
no País existência digna, conforme princípios explicitamente indicados 
no art. 170 (incisos I a IX). A defesa do meio ambiente (art. 170, VI), 
associada à soberania nacional (art. 170, I), assume importante destaque, 
influenciando evidentemente toda e qualquer atividade econômica 
vinculada aos estratégicos recursos minerais.

Em face exatamente dos princípios que iluminam juridicamente 
a ordem econômica em nosso país é que o Poder Público — não só 
como agente gestor, normativo e regulador da atividade econômica, 
mas principalmente no sentido de assegurar a efetividade do direito 
ambiental em face dos recursos ambientais (art. 225, § 1º) — deverá 
exigir como regra estudo prévio de impacto ambiental para a instalação 
de toda e qualquer obra ou mesmo atividade que potencialmente possa 
causar significativa degradação do meio ambiente — natural, artificial, 
cultural e do trabalho — em face daqueles que pretendam licitamente 
explorar recursos minerais.

Ressalte-se que a obrigação daqueles que exploram recursos 
minerais não se esgota na recuperação do meio ambiente natural 
degradado267 (art. 225, § 2º, da CF), mas também em decorrência do 
267 Ação civil pública. poluição ambiental. carvão mineral. responsabilidades. Na espécie, restou 
firmada, nas instâncias ordinárias, a degradação ambiental decorrente das atividades extrativas 
de carvão mineral, poluição ocasionada no município de Criciúma e adjacências no Estado de 
Santa Catarina. Note-se que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra a 
União, contra as mineradoras e seus sócios com o objetivo de recuperação das áreas atingidas. 
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o Estado de Santa Catarina passaram a compor o 
polo passivo quando já transcorriam os trâmites processuais. Para o Min. Relator, no recurso 
da União que restou improvido, a primeira questão está afeta à responsabilidade civil do Estado 
por omissão, e o acórdão recorrido concluiu que a União foi omissa no dever de fiscalizar, 
permitindo às mineradoras o exercício de suas atividades sem nenhum controle ambiental. 
Destacou o Min. Relator que essa obrigação legal de administração, fiscalização e controle 
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impacto ocasionado à vida em todas as suas formas, o que levará ao 
controle do meio ambiente cultural, do meio ambiente artificial e 
evidentemente do meio ambiente do trabalho na forma da lei.

As denominadas atividades de garimpagem, destinadas que são 
a extrair da terra substâncias minerais importantes para a pessoa humana, 
estão por via de consequência circunscritas legalmente ao império da 
Constituição Federal, sendo vedadas quaisquer atividades econômicas 

encontra-se no DL n. 227/1967, na Lei n. 7.805/1989 e na própria Constituição (art. 225, §§ 1º, 
2º e 3º). Portanto, sendo dever do Estado a fiscalização, preservação e restauração do ‘processo 
ecológico’, omitindo--se desse dever, aqui consubstanciado no poder-dever de polícia ambiental, 
exsurge de fato a obrigação de indenizar. Observou, ainda, que, se a lei impõe ao Estado o 
controle e a fiscalização da atividade mineradora, possibilitando aplicação de penalidade, não 
lhe compete optar por não fazê-lo, porquanto inexiste discricionariedade, mas obrigatoriedade 
de a União cumprir a conduta impositiva. Quanto à questão de que, no caso de a União arcar 
com a reparação, a sociedade estaria sendo penalizada, arcando com esses custos, lembra o 
Min. Relator que esse desiderato apresenta-se consentâneo com o princípio da equidade, uma 
vez que a atividade industrial responsável pela degradação ambiental gera divisas para o país e 
contribui com percentual significativo na geração de energia, o que beneficia como um todo a 
sociedade que, por outro, arca com esses custos porque se trata de diluição indireta efetivada via 
arrecadação tributária (o que já ocorre). Outrossim, a União tem o dever de exigir dos outros 
devedores que solvam quantias eventualmente por ela despendidas, pois há interesse público 
reclamando que o prejuízo ambiental seja ressarcido, primeiro por aqueles que, exercendo 
atividade poluidora, devem responder pelo risco de sua ação, mormente quando auferiram lucro 
no negócio explorado. Quanto à prescrição, aduz que é imprescritível o direito de ação coletiva 
em se tratando de pretensão que visa à recuperação de ambiente degradado, pois o dano apontado 
tem a característica de violação continuada. Registrou, ainda, que as providências que a União 
e as empresas mineradoras vêm tomando não eximem do dever de indenizar (o objeto da ação 
cinge-se à poluição de época pretérita), mas terão impacto naquilo que forem coincidentes na 
fase de liquidação, minimizando-lhes o ônus ora imposto. O REsp da CSN não foi conhecido. Já o 
recurso das mineradoras, para algumas restou não conhecido, porquanto os advogados indicados 
no recurso não o subscreveram. Quanto às demais mineradoras, foi reconhecida a obrigação 
de reconstituir todo o meio ambiente degradado de forma solidária, mas encontra limite na 
configuração do dano e no correlato dever de indenizar (art. 1.518 do CC/1916 e art. 942 do CC 
em vigor). Assim, cada mineradora será responsabilizada pela reparação ambiental da extensão de 
terras que houver poluído, direta ou indiretamente. Quanto à poluição das bacias hidrográficas, 
não foi objeto do recurso, permanecendo o decidido no acórdão recorrido. Quanto ao recurso 
do MP, reconheceu-se apenas a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica com relação às 
mineradoras, para que seus sócios administradores respondam pela reparação ambiental em 
regime de responsabilidade subsidiária, apesar de a previsão legal de, em casos de dano ambiental, 
a responsabilidade ser solidária com suas administradas nos termos do art. 3º, parágrafo único, 
e art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.605/1998 e art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1981, associado ao art. 14, § 1º, da 
mesma lei, mas ao caso aplica-se o benefício do art. 897 do CPC, conforme o DL n. 1.608/1939, 
que prevê que a responsabilidade dos sócios deve ser subsidiária” (REsp 647.493-SC, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, j. 15-5-2007).
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vinculadas aos recursos minerais sem que se observe o determinado no 
art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal.

3. Operações econômicas de aproveitamento de jazidas 
e a lavra em face dos recursos minerais: a aplicação do 
código de minas (decreto-lei n. 227/67) e da lei n. 7.805/89

O jazimento mineral, considerando-se jazida toda massa 
individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície 
ou existente no interior da terra, não só pode como deve ser lavrado 
tomando-se em consideração, como já dissemos, a importância dos 
recursos minerais, que, uma vez extraídos da natureza em nosso grande 
território, deverão atender à ordem econômica em proveito dos brasileiros 
e estrangeiros residentes no País dentro dos princípios indicados no art. 
170, fundamentados pelos arts. 1º e 3º da Carta Magna.

Daí a necessidade de estabelecer que a tutela jurídica das 
jazidas e minas, assim como as normas que regulam a atividade de 
garimpagem, passam a ser regradas a partir de 1988 fundamentalmente 
pela Constituição Federal, em face da existência dos bens ambientais e 
sua utilização em proveito da pessoa humana.

Dessarte, a aplicação do Código de Minas (Dec.-lei n. 227/67), 
bem como da Lei n. 7.805/89 (que estabelece regras infraconstitucionais 
a respeito da lavra garimpeira), deve ser observada com bastante 
cuidado, na medida em que o aproveitamento dos recursos minerais — 
importante e necessário para os brasileiros, como já afirmamos — deve 
coadunar-se com a defesa do meio ambiente (art. 170, VI), dentro da 
tutela dos bens ambientais268.

Diante do que afirmamos, podemos constatar que a opção 
do legislador de insistir na aplicação do Código de Minas em face da 

268 Para verificar possível hipótese destinada à interpretação da aplicação do Código de Mineração, 
vide julgado STF RMS 22025/DF; Relator Min. Ilmar Galvão; Julgado em 15.12.1994.
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tutela dos recursos minerais em pleno século XXI, utilizando normas 
posteriores que alteram, revogam ou mesmo incluem dispositivos no 
“corpo” do Código de Minas (vide principalmente as Leis n. 6.403/76, 
7.085/82, 7.886/89, 8.901/94, 9.314/96 e 9.827/99), revela-se 
inadequada, obrigando os profissionais do Direito a sempre observar 
as relações jurídicas vinculadas aos recursos minerais em harmonia 
com a Carta Magna.

Por outro lado, ao tutelar a lavra garimpeira, a Lei n. 7.805/89 
procurou adequar-se ao comando constitucional quando delimita a 
necessidade de prévio licenciamento ambiental a ser concedido pelo 
órgão ambiental competente em face da outorga da permissão de lavra 
(art. 3º), o dever de o permissionário de lavra garimpeira diligenciar 
no sentido de compatibilizar os trabalhos de lavra com a proteção do 
meio ambiente (art. 9º, VI), a necessidade de prévia licença do órgão 
ambiental competente para a criação de áreas de garimpagem (art. 13), 
a necessidade de prévio licenciamento do órgão ambiental competente 
para a concessão de lavras (art. 16), a necessidade de prévia autorização 
do órgão ambiental que administre a realização de trabalhos de pesquisa 
e lavras em áreas de conservação (art. 17) e principalmente com a 
aplicação das sanções estabelecidas na legislação ambiental em face do 
não cumprimento das obrigações referidas nos deveres do permissionário 
da lavra garimpeira (art. 9º, § 4º).

Em resumo, as normas infraconstitucionais relacionadas às 
operações econômicas de aproveitamento de jazidas, assim como a 
lavra em face dos recursos minerais, terão aplicação pertinente no plano 
jurídico se estiverem em harmonia com a tutela ambiental dos recursos 
naturais como bens ambientais tutelados na Carta Magna269.
269 Competência. jf. crime ambiental. extração. cascalho. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, 
são bens da União, assim, os delitos relativos a eles devem ser julgados na Justiça Federal nos termos 
do art. 109, IV, da CF/1988. Com esse entendimento, a Seção conheceu do conflito de competência 
e declarou competente o juízo federal suscitante para processar e julgar o suposto crime de extração 
de cascalho, bem da União, sem autorização do órgão ambiental em área particular (fazenda). No 
caso, o MPF, ao receber os autos do inquérito, manifestou-se pela competência da Justiça estadual 
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4. Pesquisa e lavra dos recursos minerais em terras 
indígenas

Conforme determina a Constituição Federal, a lavra, bem 
como a pesquisa dos recursos minerais (indicados pelo art. 231, § 
3º, da CF, como riquezas minerais) em terras indígenas270, só podem 
ao argumento de que o ato supostamente delituoso teria sido praticado em propriedade particular, 
não havendo laudo ou constatação de a área estar próxima a ou localizada em faixa litorânea, terras 
ou rio cujo domínio estaria afeto à União; então, o juízo federal suscitou o conflito de competência. 
Destacou a Min. Relatora que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, não são 
todos os crimes ambientais que se sujeitam à competência da Justiça Federal, apesar de, na CF/1988, 
não haver determinação nesse sentido. Daí esclarecer que realmente não se pode entender a 
designação ‘patrimônio nacional’ contida no art. 225, § 4º, da CF/1988 como sinônimo de bens da 
União, visto que, a seu ver, essa locução é uma espécie de proclamação concitando todos à defesa dos 
ecossistemas citados no mencionado artigo, até porque há casos em que o particular será dono de 
parcelas de trechos contidos nesses ecossistemas, como também dentro deles foram criados parques 
nacionais e municipais, o que irá determinar, conforme o caso concreto, a competência federal ou 
estadual. No entanto, observou não ser pacífica a jurisprudência quanto à fixação da competência 
para o julgamento do delito de extração de recursos minerais sem autorização. Assim, com esse 
julgamento, com base no voto da Min. Relatora, reafirmou-se o posicionamento de serem mais 
adequados perante a CF/1988 e a posição do STF os acórdãos do STJ segundo os quais, para definir 
a competência do julgamento, não basta analisar o local da prática dos crimes contra os recursos 
minerais (previstos no art. 55 da Lei n. 9.605/1998). Isso porque os recursos minerais, inclusive os 
do subsolo, são bens da União, como, expressamente e sem ressalva, prevê o inciso IX do art. 20 da 
CF/1988. Ademais, o art. 176, caput, da mesma Constituição dispõe serem as jazidas, em lavra ou 
não, e os demais recursos minerais propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou 
aproveitamento e pertencerem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da 
lavra. Por essa razão, assevera só se poder concluir que os delitos relativos aos recursos minerais, por 
estes serem bens da União, são da competência da Justiça Federal. Precedentes citados do STF: AgRg 
no RE 140.254-SP, DJ 6/6/1997; do STJ: HC 23.286-SP, DJ 19/12/2003; CC 33.377-RJ, DJ 24/2/2003; 
CC 29.975-MG, DJ 20/11/2000; CC 30.042-MG, DJ 27/11/2000; CC 7.673-RJ, DJ 13/6/1994; CC 
4.167-RJ, DJ 22/11/1993, e CC 99.294-RO, DJe 21/8/2009” (CC 116.447-MT, Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura, julgado em 25-5-2011). De maneira mais aprofundada vide: FIORILLO, 
Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes Ambientais. Sâo Paulo: Saraiva, 2012. 
270 A respeito da tutela jurídica das terras indígenas vale mencionar o RE 183.188-MS; Relator: 
Min. Celso de Mello; Julgamento: 10-12-1996; Órgão Julgador: 1ª Turma, a saber:
Recurso extraordinário — Reintegração de posse — Área demarcada pela FUNAI — Demarcação 
administrativa homologada pelo Presidente da República — Ação possessória promovida por 
particulares contra silvícolas de aldeia indígena e contra a FUNAI — Intervenção da União 
Federal — Disputa sobre direitos indígenas — Incompetência da justiça estadual — Nulidade dos 
atos decisórios — Encaminhamento do processo à Justiça Federal — RE conhecido e provido. 
Ação possessória — Intervenção da união federal — Deslocamento necessário da causa para a 
justiça federal. O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida 
(RTJ 46/73 — RTJ 51/242), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não 
se inclui na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais o poder 
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ser realizadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas271.

para aferir a legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 
— RTJ 95/447 — RTJ 101/419). A legitimidade do interesse manifestado pela União só pode ser 
verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse 
específico fim, é que ela foi instituída (RTJ 78/398): para dizer se, na causa, há ou não há interesse 
jurídico da União. Fundação Nacional do Índio (FUNAI) — Natureza jurídica — A Fundação 
Nacional do Índio — FUNAI constitui pessoa jurídica de direito público interno. Trata-se de 
fundação de direito público que se qualifica como entidade governamental dotada de capacidade 
administrativa, integrante da Administração Pública descentralizada da União, subsumindo-se, 
no plano de sua organização institucional, ao conceito de típica autarquia fundacional, como tem 
sido reiteradamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive para 
o efeito de reconhecer, nas causas em que essa instituição intervém ou atua, a caracterização da 
competência jurisdicional da Justiça Federal (RTJ 126/103 — RTJ 127/426 — RTJ 134/88 — RTJ 
136/92 — RTJ 139/131). Tratando-se de entidade autárquica instituída pela União Federal, torna-
se evidente que, nas causas contra ela instauradas, incide, de maneira plena, a regra constitucional 
de competência da Justiça Federal inscrita no art. 109, I, da Carta Política. Disputa sobre 
direitos indígenas — Área demarcada pela FUNAI — Demarcação administrativa homologada 
pelo Presidente da República. A Constituição promulgada em l988 introduziu nova regra de 
competência, ampliando a esfera de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal, que se acha, 
agora, investida de poder para também apreciar “a disputa sobre direitos indígenas” (CF, art. 109, 
XI). Essa regra de competência jurisdicional — que traduz expressiva inovação da Carta Política 
de 1988 — impõe o deslocamento, para o âmbito de cognição da Justiça Federal, de todas as 
controvérsias, que, versando a questão dos direitos indígenas, venham a ser suscitadas em função 
de situações específicas. A importância jurídica da demarcação administrativa homologada pelo 
Presidente da República — ato estatal que se reveste de presunção juris tantum de legitimidade 
e de veracidade — reside na circunstância de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, embora pertencentes ao patrimônio da União (CF, art. 20, XI), acham-se afetadas, por 
efeito de destinação constitucional, a fins específicos voltados, unicamente, à proteção jurídica, 
social, antropológica, econômica e cultural dos índios, dos grupos indígenas e das comunidades 
tribais. A questão das terras indígenas — Sua finalidade institucional. As terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As áreas 
por elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. A 
Carta Política, com a outorga dominial atribuída à União, criou, para esta, uma propriedade 
vinculada ou reservada, que se destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes 
foram reconhecidos constitucionalmente (CF, art. 231, §§ 2º, 3º e 7º), visando, desse modo, a 
proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e condições necessárias à sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A disputa pela posse permanente e 
pela riqueza das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios constitui o núcleo fundamental 
da questão indígena no Brasil. A competência jurisdicional para dirimir controvérsias pertinentes 
aos direitos indígenas pertence à Justiça Federal comum.
271 O Supremo Tribunal Federal apontou interpretação exatamente no sentido que defendemos, 
a saber:
“I. Ação direta de inconstitucionalidade: ato normativo (MPr 225/2004) susceptível de controle 
abstrato de constitucionalidade, não obstante a limitação numérica dos seus destinatários e a breve 
duração de sua vigência. II. Mineração em terras indígenas: alegação de inconstitucionalidade da 
MPr 225/2004, por alegada violação dos arts. 231, § 3º, e 49, XVI, da Constituição: carência de 
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Referidas comunidades, que, conforme estabelece o art. 
232 da CF, têm legitimidade inclusive para defender em juízo seus 
direitos e interesses, terão necessária participação nos resultados 
da lavra, devendo as especificidades do comando constitucional ser 
estabelecidas na forma da lei.

A necessidade de manifestação das comunidades indígenas não 
só atende as exigências dos arts. 231 e 232 da Constituição Federal como 
guarda sintonia com o meio ambiente cultural das culturas indígenas, 
assegurado pelos arts. 215 e 216 da Carta Magna.

5. Participação do proprietário do solo nos resultados 
da lavra e a lei n. 8.901/94

A Constituição Federal assegura ao proprietário do solo (art. 176, 
§ 2º) participação nos resultados da lavra, ou seja, terá o proprietário do 
solo direito a participar do resultado econômico que advém do conjunto de 
operações coordenadas, objetivando o aproveitamento industrial da jazida272.

Harmonizando o direito de propriedade privada mas limitando-a 
em face das necessidades ambientais em proveito da tutela dos bens de 
uso comum do povo, sempre dentro de uma ordem econômica capitalista, 
a Lei n. 8.901/94 estabelece a participação do proprietário do solo nos 
resultados da lavra em cinquenta por cento do valor total devido aos 

plausibilidade da arguição: medida cautelar indeferida. 1. É do Congresso Nacional a competência 
exclusiva para autorizar a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas (CF, arts. 
49, XVI, e 231, § 3º), mediante decreto legislativo, que não é dado substituir por medida provisória 
que, visando resolver o problema criado com a existência, em poder de dada comunidade indígena, 
do produto de lavra de diamantes já realizada, disciplina-lhe a arrecadação, a venda e a entrega 
aos indígenas de renda líquida resultante de alienação” (Ação Direta de Inconstitucionalidade — 
Medida Cautelar 3.352; Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira — PSDB; Requerido: 
Presidente da República; Relator: Min. Sepúlveda Pertence; Supremo Tribunal Federal, Tribunal 
Pleno; Julgamento: 2-12-2004; DJ, 15-4-2005).
272 O RE-AgR 140.254/SP, julgado em 5-12-1995, ao apreciar questão vinculada à indenizabilidade 
da concessão de lavra, atribuiu à União Federal a titularidade da propriedade mineral para o 
específico efeito de exploração econômica e/ou aproveitamento industrial. Destarte o julgado não 
retira em hipótese alguma o caráter constitucional ambiental dos minerais no plano da Carta da 
República.
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Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da Administração direta 
da União. Referida participação é entendida pelo legislador a título 
de compensação financeira (art. 1º da Lei n. 8.901/94), em face da 
exploração dos bens ambientais, e será de até três por cento sobre o 
valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral 
(entendendo-se por faturamento líquido o total das receitas de vendas, 
excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto 
mineral, as despesas de transporte e as de seguros) obtido após a 
última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua 
transformação industrial.
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Introdução

O direito ao consumo e o direito ao meio ambiente equilibrado 
são condições postas na sociedade pós-moderna que nasceram igualmente 
da massificação da produção iniciada com a Revolução Industrial.

Pode-se dizer que são vertentes do direito que se comunicam 
como irmãs, com questões similares gravitacionando entre si.

A Constituição Federal do Brasil reconhece essa condição 
quando prevê em seu artigo 170, que a ordem econômica é fundada na 
livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os princípios da defesa do 
consumidor e da defesa do meio ambiente.

A utilização dos recursos naturais, a produção industrial, 
a distribuição de bens e serviços e os impactos físicos, econômicos e 
sociais decorrentes, são temas frequentemente debatidos quando se trata 
de por em pauta, aspectos da relação de consumo e da relação do homem 
com o meio ambiente natural e artificial que o circunda.

Numa outra perspectiva tem-se em conta que o ambiente propício 
para o desenvolvimento desses direitos é o ambiente da sociedade 
capitalista, que fomenta o consumo e a utilização dos recursos naturais 
como forma de prover a sociedade desses mesmos bens de consumo, 
assim como para prover a manutenção do próprio sistema capitalista 
nesse mesmo dialogismo.

Posto assim o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente 
equilibrado e o desenvolvimento de um capitalismo humanista como 
forma evolutiva de um capitalismo predatório impraticável para a 
realidade atual, a monografia que ora se oferece, pretende jogar luz sobre 
o fato de que o direito do consumidor na verdade é um dever-ser, revelado 
pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
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1. O capitalismo humanista como condição humana

É natural ao ser humano sua condição de partícipe da Teia 
da Vida que é composta pelos próprios humanos e pelos demais seres 
viventes, incluindo o próprio Planeta Terra, enquanto organismo 
dotado de vida.

Mesmo quando toda a violência se revela, do homem em 
relação a outro homem ou a qualquer outro ser dessa rede interconectada, 
sua natureza comum está presente. Tal como a célula cancerosa se 
desenvolve num organismo do qual é pertencente, a violência somente 
pode se instalar no seio daquele contra o qual é direcionada.

Guerra Filho lembrando Derrida e Lyotard, assevera que: “A 
hospitalidade carrega dentro de si o perigo da hostilidade, mas igualmente 
toda hostilidade retém uma chance de hospitalidade. Se a hospitalidade 
carrega internamente sua própria contradição, a hostilidade, ela não 
é capaz de se proteger de si mesma e é atingida por uma propensão 
autoimune à autodestruição”273.

Da mesma forma, os direitos do consumidor por vezes 
representam os aspectos negativos de violência e hostilidade ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, do qual é interdependente e 
dependente, seu hóspede, como condição precípua de continuidade de 
sua própria manutenção.

Santos justifica essa hostilidade do consumidor afirmando 
que existem profundas motivações psicológicas para o consumo. 
O impulso de adquirir e de possuir é um aspecto essencial do 
comportamento hereditário nosso como espécies biológicas, 
espontâneo, imediato, irrepreensível, e insaciável. O consumo 
favorece o exercício das nossas tendências psicológicas básicas para 
construir uma identidade e estabelecer diferenças do status social e 

273 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ideias inconclusivas sobre um neojushumanismo: proposta 
de estudos a serem desenvolvidos, mim., São Paulo, 2011.
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no poder relativo aos outros, enquanto promove a autoestima274.
Não é difícil imaginar um cenário, dada a transformação das 

lideranças econômicas no mundo globalizado e a escassez cada vez 
maiores dos recursos naturais, no qual a humanidade espelhe uma nova 
identidade, num mundo de menores desigualdades sociais, no qual a 
autoestima esteja sobrepujada por um instinto de sobrevivência.

Nesse processo, nos ensina Santos: “o paradigma do crescimento 
econômico contínuo é fortemente competitivo e inequivocavelmente 
favorece os países que são mais bem sucedidos na sua implementação. Isso 
gera dinâmicas globais de desenvolvimento humano, envolvendo diferentes 
formas de integração para sua parte social, política, e os componentes 
econômicos e as dinâmicas estão crescentemente sendo dominadas pelas 
economias emergentes, tais como os países BRIC. A longo prazo contribuirá 
decisivamente para o processo de globalização, enquanto ao mesmo tempo 
as forças que cria na economia global são o núcleo dos atuais problemas 
envolvendo o desenvolvimento humano e o ambiente”275.

A questão a ser debatida e resolvida gira em torno exatamente 
deste paradigma, a necessidade do contínuo crescimento econômico 
como pressuposto da garantia da dignidade da vida humana com 
a minimização das desigualdades sociais e a harmonização com o 
meio ambiente natural.

Em resposta, a doutrina do Capitalismo Humanista desenvolvida 
por Sayeg e Balera, propõe a inauguração de um marco jurídico que 
propugne pela harmonização entre as relações da humanidade consigo 
mesma e com seus iguais, seres viventes, a partir da ideia de que tal 
consciência outorga ao homem e a todos os homens uma meridiana 
dignidade; sendo assim, considerando-se o homem no meio difuso de 
todas as coisas, e o planeta como a universalidade delas, há que atribuir-
se a este último a indispensável titularidade jurídica por meio da qual 

274 SANTOS, Filipe Duarte. Humans on Earth – From Origins to Possible Futures. Springer: 
Londres/Nova Iorque, 2011, p. 297 (tradução livre). 
275 Op. cit., p. 298. (tradução livre). 
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adjudicará para si a paz, com a inclusão e a emancipação de todos, o que 
significa democracia em seu sentido mais amplo276.

O Capitalismo Humanista apresenta uma nova forma de relacionar-
se com os bens de consumo e os bens da natureza, calcada no espírito de 
fraternidade que ensina ao homem um olhar para fora de si mesmo.

A fotografia da sociedade de hoje demonstra uma figura 
angustiada, resultante de anos de palavras e ações com foco centrado 
no homem como o centro de todas as coisas, à parte da natureza e da 
aposição de Deus como entidade separada, inatingível, que justifica as 
mais impensáveis formas de destruição de todas as coisas, que afinal 
provém deste mesmo Deus.

É o paradoxo dessa humanidade que hoje aflora e que a remete, 
por encontrar-se sem saída, à visão do outro e de todas as coisas além 
de si mesmo como parte interdependente de si mesmo. E é o próprio 
pensamento egoístico e natural de preservação de sua própria espécie que 
o faz enxergar esse último caminho.

Ao mesmo tempo e em contribuição com essa nova postura, 
a humanidade vem experimentando uma nova conformação em suas 
dominâncias econômicas com as crises financeiras vividas nos últimos 
anos pelas grandes potências e o alavancamento da produção de países 
em desenvolvimento, com destaque para o Brasil, a Rússia, a Índia e 
a China, o denominado BRIC. Esse novo panorama mundial vem ao 
encontro dessa nova postura do homem frente a todos os homens e a 
todas as coisas.

A natureza intrínseca do homem interdependente de todos os 
homens e de tudo o quanto o cerca e que o provê, e que assim o mede na 
sua condição de consumidor, é premissa deste estudo para a demonstração 
de que os direitos sob análise são indissociáveis e sob este prisma devem 
ser aplicados, segundo a melhor hermenêutica.

276 SAYEG, Ricardo H., BALERA, Wagner. O Capitalismo Humanista. Petrópolis: KBR, 2011. 
p. 45.
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2. Consumo sustentável, direito ou dever?

É indiscutível que a qualidade de vida está intrinsecamente 
ligada ao crescimento econômico. De outro lado é também indiscutível 
o fato de que o crescimento econômico importa na mesma proporção em 
maior impacto ambiental.

Mas qual é a qualidade de crescimento econômico de que 
necessitaremos a fim de responder à situação de insustentabilidade, 
econômica, social e ambiental que vimos experimentando globalmente?

Como salientado no tópico anterior, essa qualidade está 
fatalmente atrelada a um comportamento mais humanista nas relações 
travadas no mundo capitalista e dentro desse espectro o homem enquanto 
consumidor exerce papel fundamental, tanto no exercício de seus direitos 
quanto no de seus deveres.

O homem pode mesmo ser encarado em todos os momentos de 
seu dia enquanto consumidor. É consumidor para efeito do exercício de 
seus direitos nas relações de consumo, desde o momento em que acorda e 
usa água para prover suas necessidades básicas, até o pijama que veste na 
hora de dormir. Ser homem numa sociedade eminentemente capitalista é 
ser consumidor.

A Política Nacional das Relações de Consumo propugnada a 
partir do mandamento constitucional do artigo art. 5°, inciso XXXII, 
objetivou o atendimento das necessidades dos consumidores, o 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 consumo.

 Dentre os valores constantes do objetivo da Política das 
Relações de Consumo, destaque-se a qualidade de vida. Este valor que 
é direito fundamental da pessoa humana, constitucionalmente garantido, 
precisa ser encarado sob a forma de um direito-dever, considerando que 
a humanidade, o homem e todos os homens e as coisas que o circundam, 
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tudo, mantém e é mantido por uma teia de relações interconectadas 
e interdependentes, de modo que a qualidade de vida de um depende 
da qualidade de vida do outro. Significa dizer que o homem necessita 
ver garantido seu direito à sadia qualidade de vida e, ao mesmo tempo, 
exercer seus deveres que se revestem de parcelas da garantia da sadia 
qualidade de vida do outro.

Assim, quando a Política Nacional das Relações de Consumo 
inclui dentre seus princípios o respeito ao meio ambiente, garantindo ao 
consumidor que os bens e serviços necessários à sua qualidade de vida 
sejam produzidos e oferecidos dentro dos regramentos coincidentes 
com o mesmo, introduz em igual medida, um dever do consumidor, 
visando inclusive a harmonia dessas relações de consumo, o mesmo 
respeito ao meio ambiente.

Pragmaticamente, o exercício desse dever de ser consumidor se 
encontra, por exemplo, no descarte correto dos matérias recicláveis, assim 
como na aquisição somente de bens e serviços que exerçam o cuidado 
ambiental, mas antes de tudo, está na esfera mais íntima do homem na 
escolha em prol do meio ambiente e assim da qualidade de vida de toda 
essa teia interconectada e interdependente, pela aquisição apenas dos 
bens e serviços dos quais realmente necessita à promoção de sua própria 
qualidade de vida. É o “não” ao consumismo existente no capitalismo 
predatório e o “sim” à fraternidade do capitalismo humanista.

O Código de Defesa do Consumidor determina dentre os direitos 
básicos do consumidor:

 I - a proteção da vida e da saúde;
 II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços;
 III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de suas características.
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Sob a perspectiva do Capitalismo Humanista a proteção da vida e 
da saúde do consumidor está, como acima defendido, irremediavelmente 
atrelada à proteção da vida e da saúde dos outros consumidores e não 
consumidores, bem como de tudo aquilo que os rodeia, dada a condição 
de interdependência do ser em relação ao outro ser, incluindo o Planeta 
Terra. Assim, é o direito à proteção da vida e da saúde, igualmente um 
dever de proteção da vida e da saúde.

O direito à educação e à informação adequada e clara, garante 
ao consumidor a possibilidade de obter conhecimento acerca de suas 
características ecológicas, conferindo-lhe o poder de escolha em sua 
aquisição, em respeito ao seu dever de escolha pela aquisição de bens e 
serviços que estejam em maior conformidade com o equilíbrio ecológico, 
assim como lhe possibilita informações sobre a possibilidade de destino 
ambientalmente correto, como a reciclagem ou a devolução da embalagem, 
com vistas ao cumprimento de sua responsabilidade pós-consumo.

Como se vê, para cada direito existe um dever do consumidor, 
que inclusive vêm sendo preconizados nas mais recentes políticas 
envolvendo de alguma forma a questão das relações de consumo, que 
por sua natureza estão imbricadas com outras políticas que envolvem 
as questões da produção e consumo, como é o caso das recentemente 
promulgadas Política Nacional de Resíduos Sólidos e Política Nacional 
sobre Mudança do Clima.

De fato a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida 
pela Lei nº12.305/10, em seu artigo 7º,  III, dispõe como um de seus 
objetivos, o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 
consumo de bens e serviços.

Da mesma forma a Política Nacional sobre Mudança do Clima, 
inaugurada com a promulgação da Lei nº 12.187/09, em seu artigo 5º, 
XIII estabelece dentre suas diretrizes, o estímulo e o apoio à manutenção 
e à promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo.

Propõe-se, então, que ser um consumidor num mundo 
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capitalista humanista é exercer seus direitos para garantia de uma relação 
harmoniosa e equilibrada nas relações de consumo, exigindo produtos 
e serviços com qualidade e segurança e com respeito ao meio ambiente 
e, ao mesmo tempo, participar desse processo integrativo, praticando 
as ações necessárias ao atendimento de sua responsabilidade individual 
para que toda a cadeia seja suprida de sustentabilidade.

3. Uma questão de princípios

Da leitura das normas acima citadas, extraídas da PNRS e da 
PNMC, verificamos a existência de termos abertos mais concernentes a 
uma natureza principiológica do que mandamental. 

Os grandes pensadores do direito reconhecem que a teoria do 
direito propugna hoje por uma visão mais ampla, abandonando a ideia do 
positivismo clássico enquanto mero repositório de normas regulamentadoras 
de direitos e deveres para considerar os princípios fundamentais que se 
colocam no topo da pirâmide do ordenamento jurídico.

Ensina Guerra Filho que a melhor compreensão desse aspecto, 
que se vem de suscitar, requer a tematização dos princípios fundamentais 
da ordem constitucional, especialmente aquelas que consagram direitos 
e garantias fundamentais277.

O dever ser de que tratamos neste estudo possui relevância 
de direito fundamental, posto que estabelecido a partir de princípios 
fundamentais, a começar pelo direito à sadia qualidade de vida, assim 
garantido na Constituição Federal em seus artigos 5º e 225. 

Dworkin denomina princípio um padrão que deve ser observado, 
não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política 
ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça 
ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade278. 

277 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Constitucional dos Princípios Jurídicos como Teoria 
Fundamental do Direito e Garantismo Penal, mimeo. São Paulo. 2011.
278 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. de Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. p. 36.
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O direito-dever do homem enquanto consumidor nasce da 
moral e se apresenta numa esfera principiológica, que exerce tremenda 
influência na aplicação da lei ao caso concreto.

Como antes salientado o direito-dever do consumidor 
está intrinsecamente interligado com a ordem econômica que 
constitucionalmente deve ser observada segundo os princípios da defesa 
do consumidor e da defesa do meio ambiente em igual medida.

Num patamar abaixo encontram-se estabelecidos outros princípios 
que devem ser medidos em sua importância para a questão posta, tais como 
o princípio da ecoeficiência, tratado no artigo 6º, VI da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, cuja transcrição, por sua clareza metodológica para adoção 
pragmática, destacamos: “[...] a ecoeficiência, mediante a compatibilização 
entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados 
que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a 
redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, 
no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta”. 

Dworkin destaca que os princípios possuem uma dimensão que 
as regras não têm – a dimensão do peso ou importância279.  

O conjunto destes princípios, dispostos e considerados conforme 
seu grau de importância, é que possibilita ao intérprete da norma verificar 
o dever a que está atrelado cada um dos direitos do consumidor.

Guerra Filho explicita essa dinâmica: ao procurarmos solucionar 
um caso concreto, que não é resolvido de modo satisfatório aplicando-
se as regras pertinentes ao mesmo, inquirindo dos princípios envolvidos 
no caso, logo se percebe que esses princípios se acham em um estado de 
tensão conflitiva, ou mesmo, em rota de colisão. A adesão tomada, em tais 
casos, sempre irá privilegiar um (ou alguns) dos princípios, em detrimentos 
de outro(s), embora todos eles se mantenham íntegros em suas validades e 
apenas diminuídos, circunstancial e pontualmente, em sua eficácia280. 
279 Op. cit., p. 42.
280Op. cit.
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No que se refere ao direito-dever do consumidor tratamos de 
princípios de peso relevante, concernentes aos valores da vida, da saúde 
e da segurança das pessoas que por sua vez são interdependentes da vida, 
saúde e segurança de todos os seres, assim como do Planeta.

Importa dizer, que é uma questão de princípio a análise do 
dever do consumidor frente a um seu direito, coincidindo sempre a maior 
importância do princípio concernente à preservação da vida de todos, 
que reside no topo da pirâmide do ordenamento jurídico.

Conclusão

Ao comentar o Código de Defesa do Consumidor, Filomeno, um 
dos autores de seu projeto, afirma que o chamado “interesse difuso” é por 
si só intrinsecamente conflituoso, devendo sempre buscar o equilíbrio, 
baseado na natureza das coisas e no bom senso281. 

Mas quando se trata da preservação da vida, considerando a 
vida de todos e em todas as suas formas, o equilíbrio não está apenas no 
bom senso, podendo mesmo prescindir de um bom senso, pois nasce e 
reside face a natureza de interdependência de todos na existência. 

Guerra Filho chama a atenção para o fato de que a definição do 
modo como devemos nos comportar nessa vida depende da concepção 
que temos de seus limites – da morte, portanto282. 

In casu a concepção da morte tem sido verificada pelas respostas 
do meio ambiente natural às intervenções nele mesmo realizadas, de 
modo que não é preciso apelar para o bom senso, basta ser sensível à 
dor. O filósofo do direito conclui com assertividade que será contra o 
sofrimento que se mobilizará o “ser de pensamento”, o ser humano, 
linguajeiro, constantemente aterrorizado, perseguido pelo saber que pode 
sofrer e até morrer.
281 FILOMENO, José Geraldo Brito. In: Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado 
pelos Autores do Projeto. 6. ed.. Rio de janeiro: Forense Universitária, 1999. p. 60
282 Op. cit.
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Entendemos que essa mobilização, como reside a hospitalidade 
na hostilidade, nascerá em forma de amor, o amor que é representado 
pela fraternidade da doutrina do Capitalismo Humanista.

Através desse amor da fraternidade é possível a cada um a 
verificação do direito-dever enquanto homem e consumidor, para além 
da aplicação dos regramentos dispostos no ordenamento jurídico, 
concretizando-se a partir da adoção dos princípios que norteiam a 
questão, segundo a medida de peso e importância de cada um, partindo-
se do direito fundamental à sadia qualidade de vida e da dignidade 
da pessoa humana, através do direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.
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Introdução

Atualmente a questão ambiental torna-se assunto recorrente nas 
mais diversas esferas da sociedade. Isto acontece porque não conseguimos 
implementar qualquer ação desacompanhada da preocupação com o 
meio ambiente.

Entre os assuntos mais debatidos na seara ambiental verificamos a 
questão do aquecimento global que já é preocupação há algumas décadas.

Vários pesquisadores realizam estudos visando buscar respostas 
para a sua redução, e em virtude desta preocupação vários outros setores 
se envolveram na busca de alternativas, justamente porque tal temática 
afetará a todos de modo igualitário.

Consequentemente, começam a surgir documentos no âmbito 
internacional relativas Às mudanças no clima e tal estudo será retratado 
neste trabalho.

Através do desenvolvimento dos estudos científicos ligados 
às alterações climáticas surgirão medidas para auxiliar o combate ao 
aquecimento global como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e 
consequentemente dos créditos de carbono.

1. Histórico

Diante das grandes catástrofes naturais vivenciadas nos últimos 
anos, nota-se que a preocupação com o clima do nosso planeta está cada 
vez mais atual, mas devemos ressaltar que essa preocupação é muito 
mais remota do que pensamos.

Assim, desde 1873 já existia uma organização internacional 
conhecida como Organização Internacional de Meteorologia 
(International Meteorological Organization - IMO) que posteriormente 
recebeu a designação de World Meteorological Organization (WMO), 
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pertencendo à estrutura maior das Nações Unidas. Esta organização visa 
a discussão de questões relacionadas ao clima e desde 2009 conta com 
189 Estados membros.

A primeira convenção mundial sobre meio ambiente aconteceu 
em 1972, conhecida como Conferencia de Estocolmo, na Suécia. Tal 
conferencia resultou em uma ação do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (United Nations Environment Programme - UNEP).

Com a Declaração de Estocolmo ficou estabelecido como direito 
fundamental dos homens o meio ambiente sadio e equilibrado pra as 
gerações presentes e futuras. Surgiu a ideia, após essa conferencia de que a 
manutenção do meio ambiente é uma responsabilidade de todos os Estados.

Em 1979 ocorre a Primeira Conferencia Mundial sobre o Clima, 
que confirmou como um problema grave e de interesse mundial as 
mudanças no clima.

A Organização Meteorológica Mundial (WMO) e o Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), em 1988, 
desenvolveram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(Intergovernmental Pannel on Climate Change – IPCC) visando a 
obtenção de melhores entendimentos científicos sobre o assunto por 
meio da cooperação entre os Estados membros das Nações Unidas.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
é considerado a instituição cientifica de maior reconhecimento no 
tema sobre aquecimento global, reunindo cientistas, economistas 
sociólogos, oceanógrafos entre outras especialidades e em seu ultimo 
relatório foi constatado que a ação do homem interfere no equilíbrio 
climático do planeta.

Diante dos estudos, em 1990, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas, sob orientação do IPCC, começou as negociações para a adoção 
da Convenção sobre Mudanças Climáticas. Na segunda Conferencia 
Mundial sobre o Clima fixou a necessidade de um tratado internacional 
inicialmente designado como Convenção-Quadro sobre Mudanças 
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Climáticas, sendo que as negociações tiveram inicio no mesmo 
ano e criou o Comitê Intergovernamental de Negociações para uma 
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas (intergovernamental 
Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate 
Change – IFC/FCCC).

Logo após, em 1992, aconteceu a Conferencia das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio 
de Janeiro, conhecida popularmente como ECO 92. Esta conferencia 
tinha como objetivo a elaboração de estratégias e medidas para deter a 
degradação ambiental e promover o desenvolvimento sustentável.

Na ECO 92 foram elaborados princípios que estão contidos na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e no 
Protocolo de Quioto. Assim, em maio de 1992 adota-se a Convenção-
Quadro das Nações Climáticas – UNFCCC. Este documento propiciou 
a reunião periódica dos Estados membros signatários, propiciando a 
discussão e a busca por soluções ao aumento da temperatura no planeta.

2. Protocolo de Quioto

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas aconteceu em 1992, sendo aberta à assinatura pelos Estados 
na Cúpula da Terra durante a ECO 92, reconhecendo a necessidade 
de ações mais eficazes objetivando a redução dos efeitos negativos ao 
meio ambiente.

Justamente por existir um permanente debate sobre as mudanças 
climáticas com a Convenção, foi possível a adoção de compromissos 
adicionais para enfrentar as mudanças no clima.

A primeira revisão para adequar os compromissos estabelecidos 
pelos países desenvolvidos objetivando a redução de emissões de gases 
causadores do efeito estufa aos níveis de 1990 até o ano 2000 ocorreu na 
primeira sessão da Convenção, durante a Conferencia das Partes (COP-1) 
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em Berlim no ano de 1995.
A segunda Conferencia das Partes (COP-2) aconteceu em 1996 

em Genebra. Nesta Conferencia reconheceu-se o segundo Relatório de 
Avaliação do IPCC, e ainda evidenciou que o aumento das concentrações 
de gases de efeito estufa na atmosfera nas medidas daquele ano levariam 
a uma interferência perigosa no sistema climático do planeta.

O texto que conhecemos como Protocolo de Quioto só foi 
aprovado na terceira sessão da Conferencia das Partes (COP-3), que 
ocorreu em dezembro de 1997 na cidade de Quioto. Neste documento 
foram estabelecidas as metas de redução de emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) para os países desenvolvidos como também foram 
definidos critérios e diretrizes para a utilização dos mecanismos de 
mercado. Trata-se do documento ambiental mais importante feito pela 
ONU, justamente por tratar de uma proposta concreta para inicializar o 
processo de estabilização de emissões de gases de efeito estufa.

Através do Protocolo de Quioto os países desenvolvidos 
contidos no Anexo B283 do mesmo documento assumiram o compromisso 
de reduzir a emissão de poluentes em pelo menos cinco por cento abaixo 
dos níveis registrados em 1990, entre o período de 2008 a 2012 284.

O Protocolo de Quioto apesar de celebrado em 1997, entrou 
em vigor somente em 16 de fevereiro de 2005 após a adesão da 
Rússia. Isto aconteceu porque a condição para a sua entrada em vigor 

283 Países integrantes do Anexo B do Protocolo de Quioto: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da 
América, Estónia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, 
Japão, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nova Zelândia, Países 
Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República Checa, 
Roménia, Suécia, Suíça, Ucrânia.  
284 Protocolo de Quioto, Artigo 3, 1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou 
conjuntamente, assegurar que suas emissões antropogênicas agregadas, expressas em dióxido 
de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A não excedam as suas 
quantidades atribuídas, calculadas em conformidade com os seus compromissos quantificados 
de limitação e redução de emissões descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste 
Artigo, com vista à redução das suas emissões totais desses gases em pelo menos 5 por cento 
abaixo dos níveis de 1990 no período de compromisso de 2008 a 2012.
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se baseava na ratificação de um grupo de países, que em conjunto, 
respondessem por no mínimo cinquenta e cinco por cento das emissões 
globais de gases prejudiciais.

Seguindo a mesma tendência da Convenção-Quadro, o Protocolo 
de Quioto estabeleceu responsabilidades comuns, porem diferenciadas285, 
visando estimular o desenvolvimento sustentável do planeta.

Assim, o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada 
visa estabelecer uma equidade de tratamentos aos países já que possuem 
graus de poluição diferenciados como ensina Consuelo Yoshida:

O princípio em apreço, previsto nos artigos 3.1 e 3.2 da Convenção 
- Quadro, afirma que devem ser consideradas as necessidades específicas 
e as circunstâncias especiais das Partes Países em Desenvolvimento, e, 
tendo em vista a situação mais frágil destes últimos, que a iniciativa de 
ações de combate à mudança do clima e seus efeitos advenha dos países 
desenvolvidos. Preconiza ainda que aquele que utiliza técnicas intensivas 
de carbono (ou seja, os países desenvolvidos) há mais tempo que os 
menos desenvolvidos, por questão de equidade, tem o dever de contribuir 
proporcionalmente às emissões históricas, arcando com a maior parte do 
ônus de mitigar os efeitos adversos da mudança do clima286.

Vale ressaltar que os países em desenvolvimento ainda não 
estão obrigados a cumprir metas de redução de emissões estabelecidas 
no Protocolo dentro do primeiro período do compromisso, ficando assim 
285 Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Artigo 3. 1. 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. 2. Devem ser levadas em plena consideração as 
necessidades específicas e circunstanciam especiais das Partes países em desenvolvimento, em 
especial aqueles particularmente mais vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima, 
e das Partes, em especial Partes países em desenvolvimento, que tenham que assumir encargos 
desproporcionais e anormais sob esta Convenção.
286 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda M. Mudanças Climáticas, Protocolo de Quioto e o Princípio da 
responsabilidade comum mas diferenciada. A posição estratégica singular do Brasil. Alternativas 
energéticas, avaliação de impactos, teses desenvolvimentistas e o papel do Judiciário. In: Congresso 
Internacional De Direito Ambiental. vol. 1. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2008. p 95.
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livres das obrigações os países participantes como Brasil, China e Índia.
Foi também estabelecido no Protocolo de Quioto mecanismos 

adicionais de implementação, permitindo que as reduções de emissão de GEE 
pelos países desenvolvidos sejam obtidas além de suas fronteiras nacionais.

Consequentemente, verifica-se três mecanismos de flexibilização 
no Protocolo: Implementação Conjunta (Joint Implementation – 
JI), Comercio Internacional de Emissões (Emission Trading – ET) 
e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development 
Mechanism- CDM). Tais mecanismos têm por escopo permitir aos 
países desenvolvidos o cumprimento de seus compromissos de redução 
de emissão além de seus territórios, através da troca de cotas de emissões 
e obtenção de credito por meio da realização de projetos que objetivam a 
redução de emissões em outros países.

Tais mecanismos devem ser entendidos como um incentivo para 
que o Protocolo seja cumprido, tendo em vista que a redução de emissão 
acaba gerando benefícios globais, independentemente do local em que 
ocorreu, auxiliando na mitigação da mudança do clima do planeta. 

Deve ser considerado que os mecanismos de flexibilização 
constituem instrumento de cooperação internacional no alcance ao objetivo 
final do protocolo de Quioto e não como “licenças para poluir” ou “isenção 
da necessidade de implementar políticas domésticas de redução”, como 
salienta Alessandra Lehmen citada por Marília Gouveia Menegotto287.

No Brasil o Protocolo foi firmado em 29 de abril de 1998 e em 
junho de 2002, o Congresso Nacional aprovou o texto do Protocolo, sendo 
que ainda em 2002 o Brasil já havia ratificado o documento internacional.

Considerando o princípio da responsabilidade comum, porém 
diferenciada, o Brasil não tem obrigação alguma de reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE), sendo que a única responsabilidade que 
o Brasil tem consiste na elaboração e publicação periódica do inventário 

287 MENEGOTTO, Marília Gouveia. Protocolo de Kyoto no Brasil: o processo de certificação de 
projetos brasileiros no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. In: Congresso Internacional De 
Direito Ambiental. vol. 2. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008. p 527.
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nacional de emissões antrópicas bem como de informar a Conferencia 
das Partes (COP) as medidas adotadas para implementar a Convenção.

Merece destaque que o Brasil foi o primeiro país emergente 
a criar normas de regulamentação do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo antes mesmo da entrada em vigor do Protocolo de Quioto.

Em síntese, o Protocolo de Quioto tornou-se muito benéfico 
ao Brasil, justamente porque o país faz uso de mecanismos limpos e 
resgate de carbono na atmosfera. Apesar disto devemos evidenciar que 
os principais focos de emissão de gases nocivos no Brasil acontecem 
através de desmatamento e queimadas além da agropecuária.

3. Mecanismo de desenvolvimento limpo

Trataremos dos três mecanismos de flexibilização para uma 
maior especificação de cada um deles para posteriormente adentrarmos 
no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

A Implementação Conjunta, segundo Ana Carolina Gazoni, 
consiste na:

Possibilidade de um país do Anexo I da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas receber unidade de emissão 
reduzida quando ajuda a desenvolver projetos que provoquem redução 
de emissão liquida em outros países também do Anexo I, de forma 
suplementar as ações domésticas necessárias288.

A implementação conjunta está prevista no artigo 6.1 do 
Protocolo de Quioto289. Já o Comércio de Emissões, estabelecido no 

288 GAZONI, Ana Carolina. O Protocolo de Kyoto e o estabelecimento de metas de redução de 
GG. In: SOUZA, Rafael Pereira de (Coord.). Aquecimento Global e Créditos de Carbono: aspectos 
jurídicos e técnicos. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 59.
289 Artigo 6. 1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3, qualquer Parte 
incluída no Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas Partes unidades de 
redução de emissões resultantes de projetos visando a redução das emissões antropogênicas por 
fontes ou o aumento das remoções antropogênicas por sumidouros de gases de efeito estufa em 
qualquer sector da economia, desde que:
a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas;
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artigo 17 do Protocolo de Quioto290, consiste “na possibilidade de 
que os países do Anexo I possam comercializar unidades de emissão 
evitada com outras partes, com o objetivo de incrementar a eficiência 
na redução de emissões” 291.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) está inserido 
no artigo 12 do Protocolo de Quioto292. Este mecanismo é voltado para 
as partes não contidas no Anexo B do Protocolo para que estes figurem 
como sedes de projetos que busquem as reduções certificadas de emissões 
(RCEs). Estas reduções serão utilizadas pelas Partes contidas no Anexo 
B objetivando o cumprimento de suas metas estabelecidas.

Em outras palavras podemos considerar que o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo permite aos países em desenvolvimento 
realizarem projetos através de financiamentos realizados pelos países 
desenvolvidos, assim uma vez finalizados e certificados estes países 
b) O projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um aumento das remoções por 
sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausência;
c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em conformidade 
com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 7; e
d) A aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às ações domésticas 
realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no Artigo 3.
290 Artigo 17. A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras e 
diretrizes apropriados, em particular para verificação, elaboração de relatórios e prestação de 
contas do comércio de emissões. As Partes incluídas no Anexo B podem participar do comércio de 
emissões com o objetivo de cumprirem os compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio 
deve ser suplementar às ações domésticas com vistas a atingir os compromissos quantificados de 
limitação e redução de emissões, assumidos sob esse Artigo.
291 GAZONI, Ana Carolina. O Protocolo de Kyoto e o estabelecimento de metas de redução de 
GG. In: SOUZA, Rafael Pereira de (Coord.). Aquecimento Global e Créditos de Carbono: aspectos 
jurídicos e técnicos. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 59.
292 Artigo 12. 1. Fica definido um mecanismo de desenvolvimento limpo. 2. O objetivo do 
mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir às Partes não incluídas no Anexo I para 
que atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e 
assistir às Partes incluídas no Anexo I para que cumpram os seus compromissos quantificados de 
limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo 3. 3. Sob o mecanismo de desenvolvimento 
limpo: (a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades de projetos que 
resultem em reduções certificadas de emissões; e (b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar 
as reduções certificadas de emissões, resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir 
com o cumprimento de parte dos seus compromissos quantificados de limitação e redução de 
emissões, assumidos no Artigo 3, como determinado pela Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo. 



Direito Ambiental no Século XXI

294

financiadores receberão créditos que serão contabilizados em suas metas 
fixadas no compromisso.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo permite 
a redução de uma unidade de GEE emitida ou sequestrada da 
atmosfera voluntariamente por uma empresa localizada em um país 
em desenvolvimento, permitindo a sua negociação em um mercado 
mundial com aos países desenvolvidos que precisam dos créditos para 
atingir seus objetivos de redução fixados no protocolo.

Conclui-se que o MDL é um instrumento importante, 
permitindo a cooperação internacional na seara ambiental e propiciando 
o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento e 
auxiliando na mitigação das mudanças do clima no mundo.

O funcionamento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
funcionada da seguinte forma: “cada tonelada de CO2 equivalente, deixada 
de ser emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento, 
poderá ser negociada no mercado mundial, criando-se, assim, um novo 
atrativo para redução das emissões globais293”.

Importante enfatizar que todos os mecanismos de flexibilização 
constituem um meio subsidiário para cumprimento de metas, assim, 
a Parte país desenvolvido não pode cumprir integralmente sua meta 
utilizando-se de mecanismos de flexibilização, necessitando implementar 
políticas domesticas de reduções.

O MDL pode ser utilizado de diferentes maneiras entre elas:

· Substituição de combustíveis fósseis por fontes alternativas 
de energia ou biocombustíveis;

· Ampliação da eficiência energética como o uso de 
hidrelétricas;

· Implementação de tecnologias limpas que tenham por 

293 MENEGOTTO, Marília Gouveia. Protocolo de Kyoto no Brasil: o processo de certificação de 
projetos brasileiros no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. In: Congresso Internacional De 
Direito Ambiental. vol. 2. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008. p. 530.
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finalidade a redução de emissões em processos na indústria;
· Planejamento urbano para redução de emissão de gás 

carbônico pelo uso de combustíveis fósseis;
· Manejo adequado de resíduos de modo geral;
· Uso do solo como projetos de florestamento e reflorestamento;
· Captura e queima de metano em depósitos de lixo e na criação 

de animais.

No Brasil encontramos projetos de MDL em sua grande maioria 
no setor energético, correspondendo a mais de sessenta por cento, seguido 
por projetos na área de suinocultura e depois em aterros sanitários.

Para um projeto de MDL receber a certificação ele precisa 
cumprir com alguns requisitos sendo eles: a) o projeto deverá apresentar 
reais vantagens para o país financiador e o país anfitrião, devendo decorrer 
de participação voluntária; b) os projetos devem estar relacionados aos 
gases listados no Anexo A do Protocolo de Quioto abarcando assim o 
Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Hidrofluorcarbonos (HFCs), 
Perfluorcarbonos (PFCs) e o Hexafluoreto de Enxofre (SF6) bem como 
as atividades relacionadas a determinadores setores; e c) devem trazer o 
requisito de adicionalidade, ou seja, projeta-se um cenário de referencia 
sem o projeto de MDL, a partir dai mede-se o ganho pela não emissão ou 
pelo sequestro de GEE, servindo de base para verificar a adicionalidade 
e também determinar a quantificação das Reduções Certificadas de 
Emissões (RCEs).

O projeto de MDL para receber a certificação passa por várias 
fases, e de modo sucinto pode ser resumido da seguinte forma:

O projeto de MDL tem inicio quando o participante apresenta o 
documento de concepção do projeto, cujo conteúdo, além da descrição 
do projeto em si, deve contemplar os comentários dos atores, dentre 
os quais o Ministério Público. Ou seja, os participantes do projeto 
devem demonstrar que provocaram a sociedade no sentido de que esta 
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apresentasse sugestões ou comentários ao projeto. Este projeto é 
validado por uma Entidade Operacional Designada (EOD), que fará 
uma avaliação independente analisando a presença dos requisitos do 
MDL no projeto. O projeto, estando conforme a regulamentação, caso 
em que será aprovado pela Autoridade Nacional Designada (AND), 
que, no caso do Brasil, é a Comissão Interministerial de Mudança 
Global do Clima. Aprovado no País, será registrado no Conselho 
Executivo do MDL, órgão da ONU, o que significa a aceitação formal 
de um projeto validado como atividade de projeto de MDL, Está 
apto ao monitoramento, através de metodologias próprias, a cargo 
do participante. Isto feito haverá uma nova fase de monitoramento 
e certificação, desta feita a cargo da EOD, que verifica as correções 
necessárias e sugere as modificações. Só então, após alguns milhares 
de euros gastos e alguns meses de trabalho (estima-se em, pelo menos, 
um ano e meio de tempo para as fases de um projeto), a atividade será 
registrada no Conselho Executivo e estará apta a gerar RCEs 294.

Após a certificação, o projeto poderá comercializar as RCEs 
geradas nos mercados de balcão ou em bolsas de valores, pois são 
considerados instrumentos negociáveis, podendo ser comprados e 
vendidos, estimulando assim a geração de créditos de carbonos como 
popularmente são conhecidos as Reduções Certificadas de Emissões.

4. A natureza jurídica e a tributação dos créditos de 
carbono

Muitas dúvidas surgem em virtude da natureza jurídica dos 
créditos de carbono. Primeiramente evidenciamos que este tipo de 
crédito é transacionado por meio de um contrato de compra e venda a 
termo, pois os títulos não estão disponíveis ocorrendo futuramente sua 

294 MARTINI, Daniel. O mercado de carbono no âmbito dos instrumentos judiciais e extrajudiciais 
de tutela coletiva. In: Congresso Internacional De Direito Ambiental. vol. 1., São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2008. pp. 117-118.
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disponibilidade, dessa forma encontramos um lapso temporal entre a 
realização e a ação.

Consequentemente observamos que o emprego da denominação 
crédito é errôneo, pois invoca um sentido de compra de um direito de 
emissão em troca da redução física, O que acontece realmente é que 
os certificados de emissões reduzidas servem “para aliviar o encargo, a 
obrigação de se reduzirem emissões, mas não como créditos no sentido 
de troca de bens atuais por futuros”295.

A natureza de commodities também deve ser rechaçada porque o 
crédito de carbono obrigatoriamente se vincula ao projeto que o originou, 
não podendo se separar deste. Analisando a natureza de commodity 
veremos que esta sofre uma variação do mercado sendo guiada por ele 
em razão da sua disponibilidade e demanda. 

Existe ainda quem considere que as certificações de emissões 
reduzidas tenha uma natureza jurídica de valor mobiliário, pois existe um 
projeto de lei em tramite no Congresso Nacional sobre o tema, conhecido 
como Projeto de Lei 594/07. Até o momento não temos a aprovação e 
por essa razão não está inserido como modalidade de valor mobiliário 
previsto no artigo 2º da Lei 6385/76.

Sobre a possibilidade de classifica-lo como derivativo também 
fracassa, pois o conceito de derivativos corresponde a ativos financeiros 
ou valores mobiliários cujo valor e características de negociação derivam 
do ativo que lhes serve de referência, como o caso de ações, câmbio ou 
juros. Assim, analisando os pensamentos de Ferreira vemos que “uma 
Redução Certificada de Carbono não representa uma grande ameaça ao 
sucesso financeiro de uma empresa ou a oportunidade de grandes lucros, 
argumentos comumente apresentados na literatura para a classificação de 
uma operação como derivativo” 296.

295 FURLAN, Melissa. Mudanças climáticas e valoração econômica da preservação ambiental: O 
pagamento por serviços ambientais e o princípio do protetor-recebedor. Curitiba: Juruá, 2010. p. 
83.
296 FERREIRA, Araceli Cristina de Souza; BUFONI, Andre Luiz; MARQUES, José Augusto Veiga; 
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Uma possibilidade que vemos é a classificação como bens 
móveis intangíveis em conformidade com o artigo 83 do Código Civil.

Um problema que encontramos nessa classificação é que não 
diferença entre bem corpóreo e incorpóreo, mas podemos estabelecer 
uma diferenciação entre ambos como ensina Venosa:

Bens corpóreos são aqueles que nossos sentidos podem 
perceber: um automóvel, um animal, um livro. Os bens incorpóreos 
não tem existência tangível. São direitos das pessoas sobre as coisas, 
sobre o produto de seu intelecto, ou em relação à outra pessoa, com valor 
econômico: direitos autorais, créditos, invenções297.

Venosa ainda enfatiza: “Os bens corpóreos são entendidos como 
abstração do Direito; não têm existência material, mas existência jurídica. 
As relações jurídicas podem ter como objeto tanto os bens materiais 
como os imateriais”298.

Por conseguinte, entendemos que os certificados demissões 
reduzidas são revestidos de valor econômico, tem existência jurídica, 
podem circular apesar da falta de existência material enquadrando-se na 
categoria de bem móvel incorpóreo.

Quanto à tributação interna dos créditos verificamos que poderão 
recair os seguintes tributos:

a) Contribuição para o programa de integração social (PIS) 
e Contribuição para o financiamento da seguridade social 
(COFINS): o faturamento mensal desses tributos incide sobre 
as receitas auferidas pela pessoa jurídica, mas o artigo 149, 
parágrafo segundo, inciso I da Constituição Federal concedeu 
imunidade em relação às receitas oriundas de exportação.

MUNIZ, Natiara Penalva. Protocolo de Kyoto: uma abordagem contábil. In: Aracéli Cristina de 
Sousa Ferreria; José Ricardo Maia de Siqueira; Mônica Zaidan Gomes (Org.). Contabilidade 
Ambiental e Relatórios Sociais. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 260.
297 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. vol. 1. São Paulo: Atlas, 2006. p.305.
298 VENOSA, Loc. Cit.
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b) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição 
social sobre o lucro líquido (CSLL): No primeiro caso da apuração 
pelo lucro real a arrecadação ocorrerá sobre o valor liquido entre 
a receita de venda e o valor de registro do bem intangível. A 
exceção acontece no caso da CSLL que possui imunidade 
tributaria sobre receitas de exportação. O segundo caso que 
trata da apuração pelo lucro presumido, está estabelecido que 
será aplicado nas atividades de cessão de direitos a alíquota de 
32% segundo a lei 9249/95; assim a empresa que comercializa a 
RCE deverá ser tributada a receita de sua atividade em 10,88%, 
correspondendo à incidência de IRPJ e seu adicional de CSLL.
c) Imposto sobre operações financeiras (IOF): de competência 
da União incide sobre operações de credito, cambio e seguro, 
ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Deste modo haverá 
incidência de IOF sobre o valor da cessão dos créditos de carbono 
caso venham a ser reconhecidos como valores mobiliários.
d) Imposto sobre serviços (ISS): como não se trata de uma 
obrigação de fazer não estará apta incidência deste tributo, 
além disso, o credito de carbono não consta na lista anexa a Lei 
complementar 106/2003.

Data vênia, devemos destacar que existem projetos de lei federal 
para a concessão de isenção tributária total para as receitas decorrentes 
de cessão dos créditos de carbono, visando justamente estimular a 
implantação de projetos de MDL no Brasil.

Quanto à tributação internacional sobre os créditos de carbono, 
com base no artigo 12 do Protocolo de Quioto encontramos dois tributos 
internacionais que incidem no MDL, um visando cobrir despesas administrativas 
e o outro para auxiliar as partes mais vulneráveis em sua adaptação aos efeitos 
adversos da mudança do clima. Foi definida uma alíquota de 2% incidente 
sobre a quantidade total de RCEs emitidas para o projeto de MDL.
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Importante destacar que os projetos sediados em países menos 
desenvolvidos foram isentos destes tributos internacionais com base na 
Decisão 17/CP.7.

De modo geral podemos afirmar que a tributação das reduções 
certificadas de emissões no Brasil sofre bitributação, pois a primeira 
tributação ocorre no âmbito das Nações unidas, correspondendo à 
tributação internacional incidente na cessão das RCEs e a segunda, 
ocorrendo no território nacional justificado pelo ordenamento pátrio.

5. A compensação 

A compensação ambiental lato sensu consiste em um mecanismo 
de reparação que compreende a recuperação de um ambiente modificado por 
uma atividade ou empreendimento, abancando a natureza pecuniária ou não.

No caso das mudanças climáticas a compensação deve ser 
vista como um instrumento de auxilio à mitigação das mudanças do 
clima mundial e não como uma medida de isenção dos verdadeiros 
emissores de GEE. 

Sintetizando a ideia anterior, podemos afirmar que o MDL 
consiste em uma medida compensatória, revestida como um instrumento 
mitigador das alterações climáticas, que acontece com a comercialização 
de RCEs, objetivando que todos os países desenvolvidos alcancem suas 
metas de redução estabelecidas no Protocolo.

Assim, podemos mencionar as palavras de Rubens Harry Born 
e Sergio Talocchi citados por Erika Bechara:

A compensação ou premio por serviços ambientais tem como 
principal objetivo transferir recursos ou benefícios da parte que se 
beneficia para a parte que ‘ajuda’ a natureza a produzir ou manter os 
seres vivos e as condições que garantem os processos ecológicos de 
que necessitamos299.

299 BECHARA, Erika. A compensação e a gratificação por serviços ambientais na legislação 
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Assim, a compensação está relacionada a atos de conservação ou 
de mitigação de práticas degradadoras ou comprometedoras de condutas 
realizadas ante ao meio ambiente.

A medida de compensação está embasada em um princípio 
pouco conhecido que é o princípio do protetor – recebedor. Maurício 
Andrés Ribeiro apud Erika Bechara nos explica:

O princípio Protetor – Recebedor postula que aquele agente 
público ou privado que protege um bem natural em beneficio da 
comunidade deve receber uma compensação financeira como incentivo 
pelo serviço de proteção ambiental prestado. O Princípio Protetor – 
Recebedor incentiva economicamente quem protege uma área, deixando 
de utilizar seus recursos, estimulando assim a preservação 300.

Vários países já estão adotando a política de pagamento 
por serviços ambientais, inclusive o Brasil. Pois a compensação por 
serviços ambientais já é uma realidade. Assim, veremos um exemplo de 
compensação existente no Brasil e que tem relação com o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo, vislumbrando assim tal mecanismo como uma 
medida de compensação.

O Mercado de Carbono consiste em uma espécie de gratificação 
por serviços ambientais de regulação, uma vez que os projetos aprovados e 
certificados como MDL poderão comercializar as RCEs ou popularmente 
conhecidos créditos de carbono nas bolsas de valores e mercados 
voluntários, gerando benefícios para o meio ambiente, para o clima e 
para os participantes do projeto, não somente no campo econômico, mas 
no social e ambiental.

brasileira. In: GALLI, Alessandra (Coord.). Direito Socioambiental: homenagem a Vladimir Passos 
de Freitas. vol. 2, 1. ed. Curitiba: Juruá, 2011. p 159.
300 BECHARA, Erika. Loc. Cit.
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Conclusão

Neste trabalho concluímos toda a evolução histórica com a 
alteração do clima no mundo, revertendo-se em tratados internacionais 
de alcance mundial, como o Protocolo de Quioto que consiste no mais 
importante documento relativo às alterações climáticas no planeta, pois 
estabeleceu metas concretas de redução de emissão de gases causadores 
do efeito estufa que ocasionam o aquecimento global.

Verificamos ainda a importância deste documento que criou 
mecanismos de flexibilização para alcançar tais metas, sendo que o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é o que mais se destaca no 
mundo hoje, justamente porque fortalece o princípio da responsabilidade 
comum, mas diferenciada entre os países signatários do Protocolo e 
também incentiva o desenvolvimento sustentável.

Não podemos nos esquecer de que por meio do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo que são gerados as Reduções Certificadas de 
Emissões, ou também denominados Créditos de Carbono, que consistem 
em instrumento negociáveis passiveis de compra e venda e que por essa 
razão revestem-se em uma forma de compensação ambiental no âmbito 
das mudanças climáticas.

Tais créditos não devem ser encarados como instrumentos de 
permissão de poluição, mas sim como instrumentos de auxilio à redução 
de emissão de GEE no mundo, visando atingir um bem maior que é a 
proteção do meio ambiente que trará resultados benéficos ao mundo 
como um todo.

Além disso, o comércio de créditos de carbono funciona como 
instrumento de cooperação internacional na seara ambiental e incentivam 
a implementação cada vez maior de projetos de MDL no vários países 
do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento e emergentes, 
servindo ainda para implementar o desenvolvimento dos mesmo gerando 
benefícios econômicos, sociais e ambientais.
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Introdução

O tema central deste artigo é a análise da relação entre o 
desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Partindo de um 
contexto histórico, com o surgimento e a evolução do direito para o atual 
modelo de desenvolvimento econômico sob um novo paradigma ecológico.

A temática enfrentada neste artigo é de natureza transdisciplinar, 
envolvendo várias áreas de conhecimento: economia, direito, sociologia, 
biologia, filosofia, antropologia, ciência política, história, pedagogia, 
entre outras. Contudo, não foge ao comprometimento do seu papel 
jurídico, que recebe destaque ao longo da pesquisa.

Para tanto, utilizaram-se as principais fontes de pesquisa: 
livros nacionais e estrangeiros das mais diversas áreas do saber, artigos 
acadêmicos, comentários ás leis aplicáveis à temática, internet e a análise 
de diversas decisões dos tribunais pátrios.

A questão da proteção do meio ambiente é certamente um dos 
temas mais relevantes e atuais que o Direito se propõe a estudar. Também 
é verdade que os problemas ambientais não se restringem mais à esfera 
de um país, eles adquiriram uma dimensão transnacional, atingindo toda 
a humanidade e, com isso, relativizando o conceito clássico de soberania.

Direciona-se a problemática ambiental á vinculação do meio 
ambiente com o atual modelo de desenvolvimento econômico neoliberal, 
procurando verificar as pressões que o meio ambiente sofre pelas regras 
e princípios do comércio internacional. Especialmente porque vigora no 
âmbito mercantil mundial a supervalorização do “livre-comércio” ou 
política de liberalização comercial301, atuando, praticamente, como um 
dogma no qual as nações e os organismos multilaterais defendem em 
suas práticas comerciais.

Percebe-se que as questões jurídico-ambientais precisam 
ser discutidas em nível global, através da cooperação internacional 

301 SOARES, Guido. A proteção internacional do meio ambiente. São Paulo: Manole, 2011.p. 202.
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das nações. Dessa forma, ressalta-se que o trabalho não se deteve no 
contexto nacional, mas buscou discutir a problemática num contexto 
maior, abarcando todas as nações, indistintamente.

Sendo um assunto que impera na atualidade, espera-se contribuir 
com o meio acadêmico por sua relevância social, histórica e jurídica. Isso 
porque a sociedade civil e os Estados precisam refletir sobre o modelo 
atual de desenvolvimento econômico vigente na comunidade mundial – 
fundado na política de proteção ambiental – que leve à consolidação de 
uma nação mundial equilibrada e sustentável.

O tema pesquisado não se restringe aos limites fronteiriços deste 
país, mas insere-se num contexto maior, global, foco de estudo e reflexão 
de diversos intelectuais dos mais diversos países, preocupados com um 
objetivo comum: como reverter o paradigma neoliberal da sociedade 
moderna, descomprometido com a preservação do nosso ecossistema, de 
forma que a questão da proteção ambiental possa ter o merecido papel de 
destaque, sem que isso signifique um discurso vazio, apenas para manter 
países ricos e pobres em profunda distância.

É relevante do ponto de vista histórico porque se faz pertinente 
conhecer a evolução de questões fundamentalmente ligadas à manutenção 
e preservação do “Planeta Terra” e, consequentemente, da espécie 
humana, através da tentativa de conciliação da proteção ambiental com 
o modelo de desenvolvimento econômico, exercido através do comércio 
internacional que se deu ao longo dos tempos.

Finalmente, sob o ponto de vista jurídico este artigo espera 
contribuir com a comunidade acadêmica, na medida em que o Direito 
Internacional do Meio Ambiente consolida-se como essencial à 
manutenção da sobrevivência do ecossistema e, consequentemente, 
da própria humanidade, ali inserida. Devido ao fato de ser um ramo 
recente, é repleto de temáticas que suscitam reflexão e exigem do 
Direito uma solução condizente com o novo paradigma ecológico que 
se fortalece hodiernamente.
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O direito internacional do meio ambiente surgiu da 
conscientização da sociedade do século xx de que os desequilíbrios 
ambientais gerados em estados isolados interferem em outros países, 
demonstrando que os problemas ecológicos não respeitam fronteiras 
estatais. A luta pelo restabelecimento do equilíbrio ambiental rompido 
ao longo dos séculos deve ser feita de forma conjunta por todas as 
nações do globo.

Questões ecológicas como: regras proibitivas à poluição 
transfronteiriça de mares, oceanos e atmosfera; proteção da camada 
de ozônio e questões da modificação do clima; combate à seca e à 
desertificação; proteção de determinadas espécies da flora e da fauna; 
prevenção de danos a espaços internacionais comuns, como o mar 
territorial, a Antártica e o espaço sideral; utilização pacífica da energia 
nuclear, desarmamento e direito humanitário; regulamentação das águas 
doces compartidas e a utilização das bacias hidrográficas; além da relação 
entre comércio internacional e meio ambiente.

Na Conferencia Rio 20, um dos principais temas de discussão é 
a conciliação do atual modelo de desenvolvimento econômico adotado 
pelas nações, baseado em políticas neoliberais, com preservação 
ambiental. O Direito Internacional do Meio Ambiente impõe-se neste 
contexto globalizado no dever de direcionar um novo paradigma jurídico 
a ser perseguido daqui para frente.

O objetivo deste artigo é analisar essa questão com maior 
profundidade, a partir da contextualização do Direito Internacional do 
Meio Ambiente relacionado ás questões do comércio internacional.

Para isso será em primeiro momento apresentada uma breve 
narrativa da evolução da conscientização e da abordagem ecológica 
global nos pontos concorrentes com a busca de crescimento econômico 
ao longo dos últimos anos.

Após a evolução será então feita uma abordagem jurídica 
apresentando o ordenamento jurídico na seara nacional e mundial quanto 
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aos efeitos futuros no meio ambiente e á saúde humana, seu controle 
e sua comercialização, por fim uma abordagem da responsabilidade e 
reparação dos danos ambientais.

A sociedade global enfrenta uma imensa crise ambiental, 
podendo ser sim uma consequência de um crescimento demográfico, 
bem como econômico. No entanto, a realidade que hoje se desenha é 
cruel e não apresenta limites de suportabilidade natural do planeta.

1. A evolução ambiental relacionada ao desenvolvimento 
comercial

Do ponto de vista histórico, o homem sempre desenvolveu 
uma postura antropocêntrica na sua relação com a natureza, baseado 
num sentimento arrogante e prepotente de que a natureza servia única e 
inteiramente aos desejos dos homens. 

A ética antropocêntrica, defendida principalmente por Kant, que 
orientou e deu base para as doutrinas posteriores, estuda o comportamento 
social do homem entre si, levando-se à condição de espécie superior em 
relação à natureza e aos animais, que existem unicamente para servirem 
aos desejos dos seres humanos, através da razão.

Acredita-se e defende-se que a postura antropocêntrica 
atualmente perde campo para a visão ecocêntrica ou geocêntrica, porque 
ela é a que melhor se contrapõe à ideia do antropocentrismo. Esta nova 
visão, que se pode definir como o homem centrado em sua casa, ou seja, o 
homem centrado no planeta como sua morada, é que permite o surgimento 
de uma ética ambiental para enfrentar o comportamento do homem em 
relação à natureza global. Sendo assim, a visão ecocêntrica faz perguntas 
profundas a respeito dos próprios fundamentos da nossa visão de mundo 
e do nosso modo de vida modernos, científicos, industriais, orientados 
para o crescimento e materialistas. Ela questiona todo esse paradigma 
com base numa perspectiva ecológica: a partir da perspectiva de nossos 
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relacionamentos uns com os outros, com as gerações futuras e com a teia 
da vida da qual somos parte302. 

Essa nova filosofia ecocêntrica e a conscientização fazem com 
que o ser humano passe a se preocupar com suas ações entendendo 
que ele faz parte na natureza. Não é o “dono da natureza”, passa a 
compreender que a natureza não está ali para servi-lo, mas para que ele 
possa sobreviver em harmonia com os demais seres. Percebendo isso, o 
ser humano passará a se preocupar com suas ações, passará a ter ações 
coerentes em relação à ecologia e mesmo as suas ações intersociais 
passam a ser direcionadas para a preservação da vida global, com isso, 
desenvolverá cada vez mais uma “visão holística” do mundo. Essa nova 
consciência traz a necessidade de desenvolver uma nova linha de conduta 
ética com a Natureza, formando uma nova interligação homem-natureza.

Entende-se que primeiramente a humanidade precisa redefinir 
a relação homem-natureza. Torna-se cada vez mais atual o desafio de 
repensar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental sob a 
ordem jurídica internacional. Entretanto, as disparidades existentes entre 
as nações desenvolvidas e as em vias de desenvolvimento, praticamente 
inviabilizam qualquer tentativa de cooperação internacional em prol do 
desenvolvimento sustentável.

A globalização anuncia a emergência das obrigações erga omnes 
e de uma responsabilidade global dos Estados que precisa ser assumida. 
Mas, só rediscutindo um novo paradigma jurídico voltado à priorização 
das questões ambientais é que o Direito encontrará o caminho para 
desempenhar seu papel relevante na sociedade global.

Os grandes pensadores contemporâneos defendem a 
sustentação de uma nova ideologia, pós-capitalista, cujo ponto 
fundamental deverá ser o comportamento ético. A distribuição dos 
recursos intelectuais está se democratizando e se propagando com 
muito mais facilidade e rapidez na era da sociedade da informação. É 
302 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 2010. p. 27.
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necessário abandonar o atual modelo que vincula o conhecimento ao 
sistema de produção competitivo e destruidor.

Enfim, sob a ótica do direito internacional, necessariamente 
enfrenta-se a discussão de possíveis soluções para a relação entre o 
binômio: meio ambiente e desenvolvimento econômico Eles andam 
juntos, têm uma certa dependência e, ao mesmo tempo, são antagônicos.

Tal relação é tão conflituosa e, ao mesmo tempo, pertinente de ser 
analisada que no próximo item serão abordadas as principais normativas 
ambientais internacionais vinculadas ao comércio internacional.

2. Normas internacionais ambientais incorporadas pelo 
direito brasileiro

Os documentos internacionais firmados entre os Estados 
já estão sendo encarados sob uma ótica planetária, gerando, de 
modo indireto, obrigações aos Estados-signatários sendo que o 
descumprimento do que for ali estipulado acarreta responsabilidades 
e sanções internacionais aos Estados.

Nesse sentido, Hans Kelsen, em seu livro Teoria Pura do 
Direito, escreveu sobre o Estado e o Direito Internacional, deixa clara 
a importância dos atos internacionais ratificados pelos Estados na esfera 
internacional, aplicando o clássico princípio contratual pacta sunt 
servanda às normas do Direito Internacional. Para o autor, elas impõem 
deveres e atribuem direitos a todos os Estados. Este princípio “autoriza 
os sujeitos da comunidade jurídica internacional a regular, através de 
tratados, a sua conduta recíproca, quer dizer, a conduta dos seus órgãos e 
súditos em relação aos órgãos e súditos dos outros”303.

Entre os inúmeros instrumentos normativos internacionais 
concernentes ao meio ambiente, dos quais o Brasil é signatário304, existem 
303 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. pp. 358-359.
304 Entre os documentos internacionais que o Brasil aderiu e promulgou o respectivo decreto 
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aqueles que têm direta ou indireta afetação na relação conflituosa do 
comércio internacional e do meio ambiente.

Sendo assim, devido à natureza e limites deste artigo, este 
se restringirá em enunciar e comentar apenas os principais tratados 
internacionais e a proteção ambiental. São eles:

A Convenção Internacional para a Conservação do Atum e 
Afins do Atlântico, Rio de Janeiro, 1966, promulgada pelo Decreto 412 
de 09.01.1996.305

A Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da 
Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, Washington, 1973, 
com emendas. Promulgada pelo Decreto 76.623 de 17.11.1975. Com as 
emendas votadas em Gaborone, em 1983, promulgadas pelo Decreto 
92.446/1986 e as emendas votadas em Bonn, em 1979, promulgadas pelo 
Decreto 133 de 24.05.1991306.

A Convenção da Basiléia sobre Movimentos Tropicais, 
Genebra, UNCTAD, (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio 
e Desenvolvimento), 1983. Segundo consta do documento da UNEP, o 
Brasil é parte da mesma, com a data de 01.04.1985, para a entrada em 
vigor da Convenção, constando ainda a nota de que o País declarou sua 
aplicação provisória. Este acordo expirou em 1994 e foi substituído pelo 

para vigorar no direito pátrio, atinge-se cerca de sessenta tratados e protocolos ambientais de 
alcance internacional e de alcance regional. Isso porque existe outra grande quantidade de 
tratados que o Brasil ratificou, contudo o Congresso Nacional ainda não promulgou seus decretos 
correspondentes.
305 A Convenção Internacional para a Conservação do Atum e Afins do Atlântico de 1966 contém 
apenas 16 artigos e foi elaborada para colaborar na manutenção dos cardumes nas águas do 
oceano Atlântico em níveis que permitem uma captura máxima e contínua para fins alimentícios 
e outros. Através dela criou-se uma Comissão Internacional e esta mantém relações de trabalho 
com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
306 A Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens 
em Perigo de Extinção de 1973, assinada em Washington, composta por 25 artigos, reconhece 
a importância do direito internacional no contexto ambiental, ao declarar no seu preâmbulo: 
“[...] que a cooperação internacional é essencial à proteção de certas espécies da fauna e da flora 
selvagens contra sua excessiva exploração pelo comércio internacional”. Sendo que “comércio” é 
entendido nesta Convenção por exportação, importação, reexportação e introdução de produtos 
procedentes do mar.
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Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais, Genebra, 1995, tendo 
este último texto sido subscrito pelo Brasil e já se acha promulgado pelo 
Decreto 2.707 de 04.08.1998307. 

Dentre o estudo de cada uma dessas Convenções observa-se 
que no passado, a humanidade sempre se preocupou com os impactos 
do crescimento econômico sobre o meio ambiente. Entretanto, agora 
a preocupação deve ser com os impactos do desgaste ecológico sobre 
as perspectivas econômicas, para construir-se uma nova sociedade 
ecossustentável.

De fato, enquanto no passado tínhamos uma interdependência 
econômica entre as nações, atualmente temos uma crescente 
interdependência ecológica. Percebe-se que vivemos no espaço e no 
tempo. No espaço nos relacionando com o sistema natural e o meio 
social. No tempo nos relacionamos com nossos contemporâneos e com 
outras gerações (passadas e futuras), sendo que temos obrigações com 
as gerações que estão por vir. Assim, o Direito Ambiental Internacional, 
caracterizado por seu caráter preponderantemente preventivo, alcança 
uma dimensão intertemporal como sendo da sua própria essência308.

3. Responsabilidade internacional por danos ambientais

Aproximadamente vinte anos atrás se falava em degradação 
ambiental, mais o que todos não podiam ainda visualizar é que tais 
problemas ou degradações ambientais atingissem um grau tão elevado 
de preocupação mundial, considerando que hoje nos defrontamos com 
a falta incessante de água; os maremotos e terremotos que assustam e 

307 O artigo 20 dispõe que, havendo controvérsia quanto à interpretação, aplicação ou 
cumprimento da presente Convenção, o primeiro caminho será o das negociações ou ainda, dando 
a liberdade aos países que busquem “qualquer outro meio pacífico” que preferirem. Não superada 
a controvérsia, a via litigiosa se dará por dois caminhos a serem escolhidos: ou submeter-se-ão à 
Corte Internacional de Justiça.
308 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O direito internacional em um mundo em 
transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.5
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destroem cidades; áreas desertificadas, entre tantas calamidades que 
fazem parte do cenário ambiental atual309. 

Dentre os problemas enfrentados no clima é possível destacar 
três que fazem parte da luta diária e incessante esforço de pesquisadores 
para se chegar a grandes soluções e melhorarias nas questões ambientais, 
visando sempre proporcionar melhores condições de vida aos nossos 
indivíduos. Esses três problemas podem ser enumerados da seguinte 
forma: Efeito Estufa, Aquecimento Global e Mudanças Climáticas.

O primeiro problema apresentado acontece pelo fato de termos 
uma enorme concentração de Gases de efeito estufa na atmosfera, 
também conhecidos como GEE. O segundo e também relevante problema 
climático é ocasionado pelo aumento considerado da temperatura que 
ocorre como uma consequência do próprio efeito estufa310. O terceiro 
e atualmente mais discutido problema, relaciona-se as variabilidades 
do clima ocasionadas principalmente pelo comportamento humano, 
mais também podendo ser de cunho natural. Esse problema por sua é de 
cunho ambiental, atraindo olhares do mundo todo, em especial do direito 
internacional ambiental.

A Intergovernmental Panel on Climate Change ou Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas define que a mudança 
climática pode ser devido aos processos naturais ou forças externas 
ou devido a mudanças persistentes causadas pela ação do homem na 
composição da atmosfera ou do uso da terra. 

Meira Filho ressalta em sua obra: “É absolutamente necessário 
que o mundo defina o limite que a mudança do clima pode atingir. A 
única forma de consenso é que cada país diga o que quer, e depois os 
diplomatas negociem”311.
309 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2008. p.132.
310 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2008. p.134
311 MEIRA FILHO, 2011
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Em 2010, o mundo assistiu apreensivo aos esforços despendidos 
pelos Estados Unidos para conter os efeitos do desastre ambiental 
ocorrido na plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, quando 
uma explosão provocou o rompimento de tubulações existentes no solo 
do oceano, causando um vazamento de 148 milhões de litros de petróleo, 
quantidade correspondente a um terço do consumo diário do Brasil. 
As manchas de óleo alcançaram 75.000 quilômetros quadrados, área 
equivalente a duas vezes a área do Estado do Rio de Janeiro, causando 
a morte em larga escala de peixes e aves de uma região com imensa 
atividade nos ramos da pesca e do turismo, e que banha cinco estados 
americanos além da costa do México.

A respeito do nível do mar, o aumento é constante e nos 
últimos meses de 2011 esse aumento foi exagerado em algumas regiões 
a nível mundial. O nível do mar é também um indicador sensível do 
aquecimento global, já que ele é afetado tanto pela expansão térmica 
quanto pelo derretimento das geleiras glaciais. Durante o século XX, o 
nível dos mares subiu de 10 a 20 centímetros, mais da metade do que 
tinha subido durante os 2000 anos anteriores. Se a temperatura continuar 
a subir, esse aumento é esperado para crescer ainda mais rápido O 
aumento da temperatura e a intensidade das tempestades também estão 
diretamente relacionados. Assim que a temperatura da superfície dos 
oceanos aumenta, o calor adicional que é irradiado para a atmosfera 
causa tempestades mais destrutivas, pois temperaturas mais altas causam 
maiores evaporações e interferem na circulação atmosférica312.

Diante de todo esse contexto de alterações, a necessidade de 
declarar cada vez mais para nossa sociedade que as mudanças climáticas 
mostram a grande revolta da natureza com as atitudes do homem.

Eventos como o que então se presenciou não são incomuns 
e se prestam a reacender a discussão acerca da responsabilização por 
danos ambientais no plano internacional. A questão da responsabilidade 
312 BROWN, 2009. p.47
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ambiental já é bem conhecida no âmbito do direito interno brasileiro, 
estando sedimentada sua admissibilidade, inclusive, no texto da lei maior 
do país, a Constituição Federal de 1988. No entanto, tema ainda pouco 
explorado nos manuais de direito ambiental em circulação no nosso meio 
diz respeito exatamente à possibilidade de responsabilização por danos 
ambientais no cenário internacional. Tomando o evento ocorrido no 
Golfo do México como pano de fundo, seria pertinente perquirir acerca 
da viabilidade de se buscar junto ás cortes internacionais de justiça a 
imposição aos Estados Unidos de alguma penalidade ou do encargo de 
reparação dos danos ambientais ali verificados, já que foram outorgantes 
da autorização para as empresas British Petroleum, Transocean e 
Halliburton explorassem a plataforma Deepwater Horizon. Poderia o 
Máxico, país diretamente atingido pelo evento, buscar uma reparação do 
país vizinho. Que espécie de reparação seria cabível?

São essas algumas das questões que este breve trabalho 
buscará elucidar, com base nos princípios gerais que regem a matéria 
no plano internacional. Para tanto, serão analisadas as doutrinas 
acerca da responsabilidade dos estados por atos ilícitos e por atos não 
proibidos, além das regulamentações editadas pela Comissão de Direito 
Internacional da Organização das Nações Unidas, passando-se, ao fim, á 
analise propriamente das questões controvertidas, apresentando-se, em 
seguida, uma proposta de solução.

 3.1. “State responsibility and liability”

Os numerosos casos de danos ambientais graves que afetaram os 
territórios de países em todo o mundo, além de áreas comuns, nas últimas 
décadas, alertaram a consciência pública para as sérias consequências 
que as atividades humanas podem gerar sobre o meio ambiente.

Tal situação levanta a questão sobre quem deve ser 
responsabilizado pelos danos ambientais, especificamente quem 
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deve pagar pelos custos do combate à poluição e pela reparação do 
meio atingido.

Os esforços comuns dos estados com vistas à definição de uma 
solução para as questões legais ambientais deram origem ao que se 
chama direito ambiental internacional. As discussões em torno do tema 
se intensificaram a partir das décadas de 1960 e 1970, em decorrência de 
acidentes ambientais internacionais e da crescente preocupação com a 
escassez das reservas naturais e com o aumento da geração de riscos ao 
meio ambiente em todo o mundo.

Coube ao direito ambiental internacional conciliar os conceitos 
de soberania e de preservação ambiental global. No inicio do século XX 
predominou a Harmon Doctrine, segundo a qual cada estado nacional 
tinha o direito de explorar seus recursos naturais sem restrições, de acordo 
com o conceito de soberania. Ral orientação somente passou a ser revista 
a partir de 1930, quando o tribunal internacional, composto por membros 
dos Estados Unidos, do Canadá e da Bélgica, condenou o Canadá pelos 
danos ambientais provocados ao Estado de Washington, nos Estados 
Unidos, em decorrência da fumaça de dióxido sulfúrico exalada por uma 
refinaria situada em Trail, British Columbia (Canadá). Entendeu a corte 
arbitral que, segundo os princípios do direito internacional, nenhum 
estado teria o direito de explorar seu território ou permitir sua exploração 
de forma a causar danos consideráveis no território de outro estado. 
O julgamento figurou como um marco em tema de responsabilidade 
ambiental internacional e lançou luz sobre o conceito de poluição 
internacional e sobre os princípios que devem reger a matéria313. 

Poluição ambiental corresponderia a qualquer dano intencional 
ou não, originado de atividade parcial ou totalmente realizada no 
território de um estado, com efeitos sobre a jurisdição nacional de outro 
ou sobre áreas que não estejam sob o poder soberano de qualquer país, 

313 LARSSON, Marie-Louise. The Law of environmental damage: liability and reparation. 
Estocolmo: Norstedts Juridik, 2010. p. 158. 
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como os oceanos (alto mar). Decorre do caso emblemático referido o 
entendimento de que a todo estado corresponde a obrigação de prevenir 
danos ambientais a outros estados soberanos.

As conclusões emanadas do caso Trail Smelter forma 
confirmadas e ampliadas pela Corte Internacional de Justiça (ICJ) no 
caso Crofu Channel, em 1949. A corte reputou a Albânia responsável 
pelos danos sofridos por uma embarcação inglesa que transitava em um 
canal existente ao longo de minas albanesas. Não obstante o caso não 
envolvesse danos ambientais, os princípios ali suscitados contribuíram 
decisivamente para a consolidação da responsabilidade internacional 
dos estados. A ICJ confirmou o entendimento quanto à impossibilidade 
de utilização do território só para fins de causação de danos a outra 
nação e a responsabilidade estatal pela fiscalização das atividades 
conduzidas nos limites de seu território. Noutros termos, a corte assentou 
a responsabilidade dos estados por danos extraterritoriais causados 
por particulares, como uma consequência do encargo de controlar as 
atividades executadas sob sua jurisdição314. 

Outro caso notório para o desenvolvimento da teoria da 
responsabilidade internacional dos estados teve como atores a França 
e a Espanha. Na ocasião, a França desenvolvia um projeto hidrelátrico 
envolvendo um rio que fazia fronteira com a Espanha, tendo o tribunal 
ao qual apresentado o litígio decidido que a França tinha a obrigação 
de levar em consideração, na execução de seu projeto, os interesses da 
Espanha. O caso Lac Lanoux, como ficou conhecido, criou a obrigação 
para os estados de cooperarem para a prevenção de danos ambientais 
além de suas fronteiras.

Todos os princípios emergentes dos casos citados foram 
reunidos na Declaração de Estocolmo de 1972, que estabeleceu 
o conceito de boa vizinhança entre os países; o princípio do uso do 

314 LARSSON, Marie-Louise. The Law of environmental damage: liability and reparation. 
Estocolmo: Norstedts Juridik, 2010. p. 160.
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território para fins benéficos; a obrigação dos estados de prevenir danos 
extraterritoriais; a obrigação de não causar poluição além das fronteiras; 
a responsabilidade por atos ilícitos; a responsabilidade de fiscalizar e 
regulamentar as atividades privadas desempenhadas no território de 
cada estado nacional; a obrigação de responder subsidiariamente pelas 
atividades privadas realizadas nos limites de cada território nacional; 
e a obrigação de cooperar com a prevenção ambiental através da 
informação e da consulta a outros países.

A Declaração de Estocolmo de 1972 estatuiu, ainda, no princípio 
22 a obrigação dos estados de cooperarem para o desenvolvimento 
de uma legislação internacional versando sobre a responsabilidade e 
a compensação das vítimas pelos danos ambientais provocados por 
atividades desempenhadas em seus respectivos territórios e que tenha 
efeitos sobre outros países.

O documento utiliza o termo “liability”, que corresponderia 
ao nosso conceito de responsabilidade objetiva. “Liability” pode ser 
vista como um mecanismo para efetivação do princípio do polidor-
pagador. É um complemento à legislação ambiental e aos instrumentos 
internacionais, assegurando que os responsáveis pelo descumprimento 
das normas postas sejam confrontados com a obrigação de pagar pela 
recuperação do meio afetado ou de compensar o dano causado.

Os regimes de responsabilização por danos ambientais têm por 
objetivo incentivar o cumprimento de obrigações relativas à preservação 
ambiental e á preservação de danos; e penalizar os autores de atos ilícitos. 
O regime de responsabilização por danos ambientais se distingue da doutrina 
comum da responsabilidade civil, porquanto tem o ambiente como um bem 
público de uso comum merecedor da mesma proteção outorgada a bens 
particulares ou públicos de uso especial contra danos causados por terceiros. 
Antes dessa nova doutrina, o ambiente era visto como um bem público devoluto, 
que poderia ser danificado sem que ninguém pudesse ser responsabilizado, 
precisamente por não integrar o patrimônio jurídico privado.
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Á comunidade internacional interessam as agressões ao meio 
ambiente que se originem de atividades realizadas em uma nação e 
que venham a produzir efeitos em outra, ou que venham a atingir áreas 
comuns do globo, não vinculadas diretamente a nenhuma nação. É o que 
se chama de danos ambientais “transfronteiriços”.

A responsabilidade estatal é dividida da seguinte forma: a) 
responsabilidade por danos decorrentes do descumprimento de uma 
obrigação internacional, seja por uma atuação culposa, marcada pela 
não observância dos padrões de diligência, seja por uma atuação dolosa 
(state responsibility for wrongful acts); b) a responsabilidade por danos 
decorrentes de atos lícitos, mas geradores de um risco fora do aceitável 
(state liability for lawful acts).

A responsabilidade estatal por atos ilícitos pressupõe o 
descumprimento de uma obrigação internacional, assumida em acordos 
internacionais ou decorrentes do direito costumeiro internacional. 
Nesses casos, o Estado infrator deve ser demandado perante a Corte 
Internacional competente, sem prejuízo do uso das vias diplomáticas 
para a apresentação de reclamações e para a negociação de acordos.

Segundo o direito costumeiro internacional, os estados não 
podem conduzir ou permitir atividades em seus territórios ou em 
áreas comuns que afetem negativamente os direitos de outros estados, 
inclusive em matéria ambiental. Essa obrigação se traduz no princípio 
da boa vizinhança, do qual decorrem ainda: o dever de prevenir, 
reduzir e controlar a poluição e os danos ambientais; e o dever de 
cooperar na mitigação dos riscos ambientais e emergências, através 
da notificação, consulta, negociação e, nos casos apropriados, através 
do Estudo de Impacto Ambiental.

De acordo com o Princípio 2 da Declaração Rio 1992, os Estados 
têm a responsabilidade de assegurar que atividades realizadas dentro das 
respectivas jurisdições ou sob seus controles não causem danos ao ambiente 
de outros países ou de áreas que extrapolem os limites da jurisdição nacional.
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Poucos são os acordos internacionais que preveem a 
responsabilidade dos Estados por danos ambientais. É o caso da 
convenção de Mondego Bar de 1982, que, no artigo 235, prevê a 
responsabilidade dos estados pela proteção e preservação do ambiente 
marinho, e a convenção sobre responsabilidade por danos causados por 
objetos espaciais, de 1972.

A responsabilidade internacional dos estados por atos ilícitos 
pressupõe, assim, o descumprimento de uma obrigação internacional, 
tenha ela origem no direito costumeiro, ou em um tratado. São exemplos 
de deveres dos estados, como já mencionado, a obrigação de utilizar o 
próprio território de forma a não causar danos a outrem, a obrigação de 
considerar os interesses de outros estados segundo o padrão de diligência 
exigível e a obrigação de adotar medidas preventivas de poluição.

Em paralelo à responsabilidade por atos ilícitos (state 
responsibility for wrongful acts), são também os estados responsáveis 
pelos danos decorrentes de atividades que, embora lícitas, gerem um 
risco ao meio ambiente acima do tolerável. É o que a doutrina tem 
denominado state liability for lawful acts.

A Comissão de Direito Internacional da ONU encarregou-se 
de estabelecer os princípios que devem pautar os diferentes regimes 
de responsabilização internacional dos estados. Embora os estudos 
realizados ainda não tenham desencadeado a elaboração de convenções 
internacionais sobre o tema, as conclusões têm sido reconhecidas por 
diversas cortes internacionais como fontes materiais do direito e merecem 
um exame destacado neste trabalho.

3.2. Responsabilidade dos Estados por atos ilícitos segundo a ONU

Em 2001, a Comissão de Direito Internacional submeteu 
á Assembleia Geral das Nações Unidas regulamentação da matéria 
atinente á responsabilidade dos Estados por atos ilícitos internacionais, 
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com recomendação para a elaboração de convenção acerca do tema315.
O trabalho foi encampado pela ONU, tendo sido, por sua vez, 

recomendada sua observância por todos os países que compõem a entidade.
A regulamentação emanada da Comissão de Direito Internacional 

(ILC) compõe-se de 59 artigos que disciplinam de forma abrangente a 
responsabilidade por atos ilícitos no plano internacional.

No capítulo I, o regulamento estabelece os princípios gerais a 
serem observados, dentre os quais o de que todo ato ilícito internacional 
implicará a responsabilidade do estado. Ademais, assenta que constitui 
ato ilícito internacional aquele atribuível a um estado segundo uma 
norma internacional.

Fica afastada a ilicitude do ato: a) caso haja consentimento do 
estado atingido (artigo 20); b) que consista em medida de legítima defesa 
praticada por um estado em detrimento de outro em conformidade com 
a Carta das Nações Unidas (artigo 21); c) que decorra, exclusivamente, 
de força maior ou caso fortuito, desde que o estado não tenha assumido 
o risco do evento (artigo 23); d) em caso de estado de necessidade, desde 
que a situação de perigo não tenha sido provocada pelo estado-autor, 
desde que o ato praticado não crie situação de perigo igual ou maior 
á que se pretendia combater, desde que se revele o único meio para a 
salvaguarda de um interesse essencial contra um perigo grave e iminente, 
e desde que não prejudique um interesse igualmente essencial do estado 
ou dos estados em favor dos quais a obrigação existe ou da comunidade 
internacional como um todo (artigo 24 e 25).

 De acordo com o documento da Comissão de Direito 
Internacional, a prática de ato internacional reputado ilícito acarretará 
as seguintes consequências legais: a) obrigações de cessar a prática 
do ato, caso tenha efeito continuado, e de oferecer garantias de 
não repetição da infração (artigo 30); e b) obrigação de reparar 

315 International Law Comission. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. 
Disponível em: http: // untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/English/draft%20articles/9_6_2001.
pdf. Acessado em: 27.01.2011.



323

Direito Ambiental no Século XXI

integralmente os danos materiais e morais causados (artigo 31).
Dispõe o artigo 32 que a responsabilidade do estado independerá 

de o ato estar em consonância com a legislação interna, desde que seja 
considerado ilícito no âmbito internacional.

As formas de reparação são as seguintes: a) restituição, através 
da qual se busca o restabelecimento do anterior estado das coisas (artigo 
35); b) compensação, cabível na hipótese de não ser possível a volta 
ao status quo, quando deverá o estado responsável indenizar os danos 
causados, inclusive aqueles decorrentes dos lucros cessantes (artigo 36); 
c) satisfação, na hipótese de ser impossível a restituição e a compensação, 
devendo consistir no reconhecimento do descumprimento da obrigação 
internacional e na expressão de arrependimento, acompanhados de um 
pedido formal de desculpas (artigo 37).

Detém legitimidade para invocar a responsabilidade de outrem 
pelo descumprimento de uma obrigação internacional o Estado lesado 
diretamente, considerado individualmente ou como parte de um grupo 
de estados. Também se reconhece a legitimidade a qualquer estado, 
ainda que não tenha tido seus interesses diretamente atingidos, desde 
que a infração atente contra a comunidade internacional como um 
todo e desde que a prática, caso não combatida, seja capaz de alterar o 
entendimento dos estados acerca da forma como deva ser interpretada 
a obrigação daí em diante (artigo 42). Noutros termos, a última 
hipótese revela a preocupação com a possibilidade de que o ato venha 
a ser reputado válido a partir daquele evento específico, autorizando 
qualquer estado a buscar impedir a adoção de uma postura complacente 
da comunidade internacional.

Deverá o estado que invocar a responsabilidade de outrem dar 
notícia de seu reclamo ao país ao qual se imputa a infração. A notificação 
deve conter a descrição do fato imputado e a forma de reparação 
pretendida, dentre as três já elencadas (artigo 43).
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3.3. Responsabilidade dos estados por atos lícitos

Em paralelo à responsabilidade por atos ilícitos, a Comissão 
de Direito Internacional da ONU, no ano de 2004, fixou princípios a 
serem observados quanto à responsabilização por danos decorrentes de 
atividades de extremo risco.

Os objetivos do documento são o de garantir pronta e adequada 
compensação ás vítimas de danos internacionais e o de preservar e 
proteger o meio ambiente, em especial com vistas á mitigação dos danos 
e a restauração do meio atingido.

De acordo com o texto legal, cada Estado deverá adotar todas 
as medidas para assegurar pronta e adequada compensação ás vítimas 
de danos extraterritoriais causados por atividades de extremo risco 
realizadas no respectivo território (princípio 4).

As medidas devem incluir a responsabilização do executor 
da atividade, independentemente de demonstração de culpa. Devem 
incluir, também, a determinação ao executor da atividade para que preste 
garantias de ressarcimento dos danos eventualmente advindos de seu 
empreendimento.

O item 5 do princípio 4 versa sobre a responsabilidade subsidiária 
do Estado. Na eventualidade de as medidas elencadas não se revelarem 
suficientes para uma adequada compensação dos danos, o Estado deverá 
responder com recursos financeiros bastantes para tanto.

Na sequencia, o princípio 5 estabelece as providências que cada 
Estado deverá adotar no caso de ocorrência de acidente que envolva 
atividades do extremo risco das quais resultem ou possam resultar danos 
internacionais: a) deverá o Estado de origem notificar prontamente todos 
os Estados afetados ou em vias de o serem acerca do incidente e dos 
possíveis efeitos dos danos extraterritoriais; b) o Estado de origem, 
juntamente com o executor da atividade causadora dos danos, deverá 
assegurar que medidas apropriadas estão sendo adotadas em resposta 
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ao ocorrido; c) o Estado de origem deve também buscar a cooperação 
de todos os Estados afetados ou que possam vir a sê-lo com vistas a 
mitigar e, se possível, eliminar os danos, devendo estes Estados prestar 
a assistência requerida; d) os Estados envolvidos devem buscar, se fizer 
necessário, a assistência de organizações internacionais e de outros 
Estados, ainda que não atingidos pelo evento.

Finalmente, os Estados devem oferecer ás vítimas instrumentos 
adequados nas vias judicial e administrativa para a reparação dos danos 
suportados.
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Introdução

Adotada a teoria de Karel Vasak, que agrupa os direitos 
humanos em dimensões, temos que o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado pertenceria à terceira dimensão de 
direitos, baseados no ideal de fraternidade e solidariedade e dotados 
de altíssimo teor de humanismo e universalidade.

Sem dúvidas, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é um dos principais alicerces do Estado democrático de 
direito e representa o ambiente propício à realização da dignidade 
da pessoa humana em sua plenitude, tanto para as presentes quanto 
para as futuras gerações. Conforma-se em direito fundamental 
constitucionalmente protegido, tendo em vista que o artigo 225 da 
Constituição Federal decorre imediatamente do art. 5o., principalmente 
no que se refere ao direito à vida e à saúde.

É possível o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação 
do meio ambiente e este é o grande desafio da atualidade. Embora o 
conceito de sustentabilidade seja muito discutido desde os anos 70, 
nos dias de hoje encontra contornos mais concretos.

Nesse cenário, o princípio da precaução ganha extrema 
relevância ao determinar que mesmo na incerteza deve-se optar pela 
preservação ambiental.

O objetivo do presente artigo é comentar a teoria das 
dimensões de direitos humanos situando o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, assim como discutir sua caracterização 
como direito fundamental no ordenamento jurídico pátrio, analisar 
os conceitos de crescimento econômico e desenvolvimento e 
abordar o princípio da precaução como instrumento apto a garantir, 
juridicamente, o desenvolvimento sustentável.
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1. As dimensões de direitos humanos e o direito ao meio 
ambiente equilibrado

Dentre as muitas teorias sobre direitos humanos, pode-se destacar 
a didática concepção de dimensões de direitos humanos desenvolvida 
por Karel Vasak316, no ano de 1977, com base nos ideais da revolução 
francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. 

De acordo com tal concepção, os direitos civis, fundamentados 
no ideal de liberdade, pertenceriam à primeira dimensão de direitos 
humanos. Historicamente, a positivação de tais direitos está ligada ao 
início do constitucionalismo ocidental, cujas origens encontram-se, mais 
precisamente, na Declaração de Virgínia nos Estados Unidos da América 
do Norte de 1776, e na Revolução Francesa de 1789.  

Os direitos civis encontram sedimentados nas mais diversas 
constituições democráticas nos nossos tempos. Os direitos de primeira 
dimensão têm os indivíduos como titulares e são oponíveis contra 
o Estado tendo status de direitos negativos.  Podem ser citados como 
exemplos de tais direitos o direito à liberdade, direito à segurança, direito 
à propriedade.

Os direitos econômicos, sociais e culturais, baseados na noção 
de igualdade, pertenceriam à segunda dimensão de direitos humanos. 
São os direitos coletivos consagrados no constitucionalismo das 
diversas formas de estado social e marcados pela doutrina socialista. 
No início, tais direitos tiveram sua eficácia questionada, devido à sua 
baixa normatividade. Passaram, então, a ser abordados como direitos 
programáticos e mesmo assim enfrentaram sérios contingenciamentos 
na sua observância e execução. O sujeito passivo de tais direitos não é 
o homem, mas sim o Estado. Podem ser citados como exemplo de tais 
direitos o direito à saúde, à educação, à habitação, entre outros.  

316 VASAK, Karel. A 30-Year Struggle. The Unesco Courier: a Window Open on the World. vol. 
XXX, 11 Publ., 1977. pp. 28-29.



Direito Ambiental no Século XXI

332

Os direitos humanos de terceira dimensão, baseados no ideal de 
fraternidade e solidariedade dotados de altíssimo teor de humanismo e 
universalidade sedimentaram-se ao fim do século XX como direitos que 
destinam-se a proteger o gênero humano em momento bastante oportuno, 
em que afirma e reconhece sua existência como valor supremo. De tal 
reflexão emergiram os direitos ao desenvolvimento, direito à paz, direito 
ao meio ambiente saudável e o direito da comunicação. 

Paulo Bonavides ainda identifica a quarta dimensão de direitos 
humanos que correspondem à derradeira fase de institucionalização do 
estado social. São direitos da quarta dimensão o direito à democracia, à 
informação e ao pluralismo. Nos dizeres do professor Bonavides: “Deles 
depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão 
de máxima universalidade para a qual parece o mundo inclinar-se no 
plano de todas as relações de convivência”317.

Não se deve esquecer que o plexo dos direitos humanos 
constitui um corpo único e indivisível dentro do qual os direitos são 
interrelationados e interdependentes.  Nesse sentido, a Resolução 32/130 
da Assembleia Geral das Nações Unidas dispõe que: “Todos os direitos 
humanos, qualquer que seja o tipo a que pertencem, se interrelacionam 
necessariamente entre si, e são indivisíveis e interdependentes”. Tal 
concepção foi repetida no § 5º da Declaração de Direitos Humanos de 
Viena de 1993 que trata os direitos humanos como direitos universais, 
indivisíveis, interdependentes e interrelacionados.

Sem dúvidas, os direitos humanos compõem um núcleo único, 
indissociável e interdependente que, nas palavras dos professores 
Ricardo Sayeg e Wagner Balera “conforma os elementos estruturantes 
de um só núcleo, - o feixe essencial, indissociável, interdependente 
que constitui a humanidade imanente ao homem e a todos os homens, 
e que atribui objetivamente à pessoa humana, valor por si, ou seja, 

317 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. pp. 
560 e ss.
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dignidade”318. E concluem: “todos os direitos do homem convergem 
para o específico direito objetivo natural da dignidade da pessoa 
humana e por desdobramento, da dignidade planetária, de modo que a 
concretização destas é também o melhor atestado da satisfação plena 
dos direitos subjetivos naturais”319. 

2. Direito ao meio ambiente equilibrado e à sadia 
qualidade de vida

Um dos principais alicerces do Estado democrático de direito é 
o direito à sadia qualidade de vida e a preservação das condições que 
favoreçam a dignidade da pessoa humana de maneira ampla, em benefício 
das presentes e futuras gerações.

A redação do art. 225 da Constituição Federal é autoexplicativa: 
“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”.

Ao falar-se em direito ao meio ambiente equilibrado, fala-se em 
direito à sadia qualidade de vida, já que não se pode pensar em vida 
humana saudável sem que haja meio ambiente propício para o seu 
desenvolvimento. 

Assim, a doutrina mais abalizada entende que o art. 225 da 
Constituição Federal seria uma verdadeira extensão do art. 5º, o que 
colocaria o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado entre 
os direitos fundamentais. 

De fato, é inegável a íntima conexão existente entre o meio 
ambiente, o direito à vida e o direito à saúde. Não há que se valar em 

318 SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. O Capitalismo Humanista, filosofia humanista de direito 
econômico. Petrópolis: KBR Digital. 2011. pp. 117 e ss.
319 SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. Op. Cit. 
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dignidade da pessoa humana sem que se fale em condições saudáveis 
para o desenvolvimento da vida. 

Além disso, da análise dos principais tratados internacionais 
sobre temas ambientais verifica-se a abordagem de conceitos como, 
por exemplo: interesse comum da humanidade, preocupação comum 
da humanidade320. 

Neste contexto, deve-se lembrar que a Constituição Federal, 
em seu art, 5º, § 2º dispõe que “Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte”. Isso sem prejuízo do art. 5º, 
§ 3º, inserido no corpo da Carta Magna por força da Emenda 45/04 que 
estabelece status constitucional aos tratados sobre direitos humanos que 
tenham sido aprovados em cada uma das casas do Congresso Nacional 
com quorum qualificado321.  

Sob a ótica da didática teoria de Vasak sobre as dimensões de 
direitos humanos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
estaria contemplado da terceira dimensão de direitos humanos.

Tal concepção, inclusive, foi acatada pelo Supremo Tribunal 
Federal, conforme o julgamento do Mandado de Segurança 22.164 
originário de São Paulo, de relatoria do ministro Celso de Mello, que 
consolida o entendimento de que direito à integridade do meio ambiente 
é direito humano de terceira dimensão322.

320 Nesse sentido, Paulo de Bessa Antunes destaca o preâmbulo da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, da qual o Brasil é signatário que dentre outras premissas coloca que “a conservação da 
diversidade biológica é uma preocupação comum à humanidade”. 
321 Art. 5º. § 3º da CF: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
322 MS. 22.164/SP (decisão de 30/10/95) - “...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 propria coletividade social.” (grifos no originais)



335

Direito Ambiental no Século XXI

 A caracterização do meio ambiente ecologicamente 
protegido como direito humano é de extrema relevância pois implica a 
aplicação automática da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, arma 
poderosa na defesa das conquistas logradas em defesa do meio ambiente.

3. Desenvolvimento e meio ambiente

Até os anos 70 a noção de desenvolvimento apresentava 
viés intrinsecamente quantitativo, vinculado à noção de crescimento 
econômico323. Não por outro motivo, o nível de desenvolvimento 
econômico de determinado país era medido pelo seu produto interno 
bruto (PIB). Somente nos anos 80 ganhou relevância o referencial PIB 
per capita para a análise do grau de desenvolvimento das nações324.

O conceito de desenvolvimento sustentável foi abordado com 
grande relevância no Relatório Brundtland325, de 1987, nos seguintes 
termos: “[...] meio ambiente e desenvolvimento não constituem desafios 
separados; estão inevitavelmente interligados. O desenvolvimento 
não se mantém se a base de recursos ambientais se deteriora; o meio 
ambiente não pode ser protegido se o crescimento não leva em conta 
as consequências da destruição ambiental. Esses problemas não podem 

323 Nesse sentido: Cláudia Perrone-Moisés no artigo “Direitos Humanos e Desenvolvimento: a 
Contribuição das Nações Unidas”, p. 180. Nas palavras da professora: “até os anos 60, os termos 
‘desenvolvimento’ e ‘crescimento econômico’ eram utilizados como sinônimos”. 
324 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi desenvolvido nos anos 90 pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como contraponto ao PIB per capita, 
abrangendo conceitos como longevidade e educação. Infelizmente, indicadores relativos ao meio 
ambiente não são contemplados no IDH.
325 Em 1983 foi criada na ONU a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
para possibilitar a avaliação dos 10 anos de vigência das ações propostas na Conferência de 
Estocolmo. Nos primeiros três anos, a Comissão foi responsável por realizar discussões entre 
líderes de governo e membros da sociedade civil, cujos resultados foram consolidados no 
‘Relatório Nosso Futuro Comum’, também denominado Relatório Brundtland, em homenagem 
à presidente da comissão, Gro Harlem Brundtland, que na época era primeira ministra da 
Noruega. O documento foi finalmente publicado em 1987 e apontou a incompatibilidade entre 
desenvolvimento sustentável e os padrões existentes de produção e consumo da época. 
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ser tratados separadamente por instituições políticas fragmentadas. Eles 
fazem parte de um sistema complexo de causa e efeito”326. 

O conceito de desenvolvimento sustentável abrange aspectos 
econômicos, sociais e culturais e deve ser observado sob a ótica dos 
princípios ambientais.

Acertada é a constatação de Paulo de Bessa Antunes: os principais 
problemas ambientais de que se tem notícia encontram-se nas regiões mais 
pobres. Isso é uma realidade no Brasil e também nos demais países do 
mundo327. Certo é que todas as nações devem buscar o desenvolvimento, 
mas é inegável que tal busca implica a proteção ao meio ambiente.

4. O princípio da precaução 

Há evidente relação entre o desenvolvimento sustentável e 
o princípio da precaução. A compatibilização de tais conceitos é o 
verdadeiro desafio que se apresenta328.  

As origens do princípio da precaução encontram-se no direito 
alemão, nos anos 70, dada a preocupação com a necessidade de análise 
prévia de consequências de ações e empreendimentos em curso ou em 
vias de implantação com o fim de minimizar possíveis danos. 

A Declaração do Rio de Janeiro, fruto da Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de 

326 Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Nosso Futuro Comum, Rio 
de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1988, p. 40. O conceito de desenvolvimento sustentável foi 
aprofundado na Rio 92.
327 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p 25.
328 A Lei 6938/81 traz, em seu art. 4º incisos I e VI, como objetivos da Política Nacional do Meio 
Ambiente (i) a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; (vi) a preservação e restauração dos recursos 
ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Dentre os instrumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente coloca-se a ‘avaliação dos impactos ambientais’. O princípio da prevenção 
passou a ter lugar no ordenamento jurídico brasileiro a partir de tal diploma legal. O princípio da 
precaução foi positivado mais tarde.
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Janeiro em 1992, dispõe em seu princípio 15 que: “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”.

A precaução é tratada também em outros diplomas internacionais 
como a Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992329 e a Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima de 1992330.

Na primeira, a precaução é tratada no preâmbulo, nos seguintes 
termos: “Observando também que, quando exista ameaça de sensível 
redução ou perda de diversidade biológica , a falta de plena certeza 
científica não deve ser usada como razão para postergar medidas para 
evitar ou minimizar essa ameaça”.

Na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, a precaução é tratada entre os princípios: Artigo 3.3 - As Partes 
devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as 
causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando 
surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza 
científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas, 
levando em conta que as políticas e medidas adotadas para enfrentar a 
mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de modo a 
assegurar benefícios mundiais ao menor custo possível. Para esse fim, 
essas políticas e medidas devem levar em conta os diferentes contextos 
socioeconômicos, ser abrangentes, cobrir todas as fontes, sumidouros 
e reservatórios significativos de gases de efeito estufa e adaptações, e 
abranger todos os setores econômicos. As Partes interessadas podem 
realizar esforços, em cooperação, para enfrentar a mudança do clima.  

329 Assinada no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992 e ratificada pelo Congresso Nacional em 
1994.
330 Assinada em Nova York em 9 de maio de 1992 e ratificada pelo Congresso Nacional em 1994.
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Interessante notar que ambas as convenções tratam o princípio 
da precaução nas mesmas bases e com o mesmo objetivo: evitar ou 
minimizar os danos ao meio ambiente331, mesmo diante da incerteza.

Na incerteza reside a principal diferença existente entre os 
princípios da prevenção e da precaução. Diante da certeza de dano, deve-
se invocar o princípio da prevenção. Diante de dúvidas também se deve 
proteger o meio ambiente, com base no princípio da precaução. 

Como ressalta o professor Paulo Affonso Leme Machado: “o 
incerto não é algo necessariamente inexistente. Ele pode não estar bem 
definido. Ou não ter suas dimensões de peso ainda claramente apontadas. 
O incerto pode ser uma hipótese, algo que não foi verificado ou não foi 
constatado. Nem por isso o incerto deve ser descartado de imediato”332. 

No art. 225, § 1º da Constituição Federal há preceitos que 
determinam a aplicação concreta do princípio da precaução determinando 
meios e modos de avaliação dos impactos ambientais com o objetivo de 
evitar danos ao meio ambiente333. 

331 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros. 
2010. pp. 74-75. 
332 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit. p. 85.
333 Art. 225 § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; 
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 substâncias 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;
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.
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A conclusão aqui é lógica e intuitiva: princípio da precaução é, na 
atualidade, instrumento apto a garantir, juridicamente, o desenvolvimento 
sustentável.

Conclusão

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
pertence à terceira dimensão de direitos, baseados no ideal de 
fraternidade e solidariedade e dotados de altíssimo teor de humanismo 
e universalidade.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
é condição essencial à realização da dignidade da pessoa humana 
das presentes e futuras gerações. Trata-se de direito fundamental 
constitucionalmente protegido, sobre o qual incide a impossibilidade 
de retrocesso, sendo garantidas, assim, as conquistas logradas em 
matéria ambiental.

Desenvolvimento e preservação do meio ambiente são 
conceitos complementares e devem ser tratados conjuntamente. Os 
contornos mais concretos da sustentabilidade são conferidos pelo 
princípio da precaução, o qual determina que, mesmo na incerteza 
deve-se optar pela preservação ambiental.

De fato, o incerto não é inexistente e na dúvida deve-se optar 
por preservar o meio ambiente. 
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Introdução

Os alicerces do suntuoso palácio do Direito Penal clássico 
encontram-se em vias de ruína diante da força de um Sansão que quer 
atualizar e fazer sobreviver o corpo jurídico que habita com respostas 
adequadas e coerentes às demandas ambientais que surgem na 
atualidade. E isso, sobrevivendo aos ataques das possíveis soluções de 
reconstrução das futuras ruínas, com base nas propostas de uma Dalila 
já pós-moderna mas, mesmo assim, minguante em sua argumentação de 
apelo a um simbólico consolidado e inadequado, assim como ao medo 
institucionalizado do perigo de dano.

No que diz respeito às turbulências causadas pela chamada “crise 
ecológica”, que deu ensejo à também crise do Direito Penal clássico com o 
surgimento do Direito Penal Ambiental, François OST (1995) nos lembra 
que a desflorestação e destruição sistemática das espécies animais é, sem 
dúvida, um importante sintoma da referida crise. No entanto, a crise maior 
que se impõe é aquela relativa à representação humana da natureza, da nossa 
relação com ela, que gera desdobramentos, por sua vez, também no âmbito 
jurídico. É do elo entre as duas crises e sua repercussão, na atualidade do 
universo jurídico-ambiental, que devemos cuidar, no presente estudo. A 
crise ambiental se configura, simultaneamente, uma crise do “vínculo” e 
uma crise do “limite”: uma crise de paradigma. Crise do vínculo porque 
já não conseguimos discernir o que nos liga ao animal não humano, ao 
que tem vida, à natureza e uma crise do limite porque já não conseguimos 
discernir o que deles nos distingue. No entanto, uma ruptura radical com o 
Direito Penal Clássico, assim como pactuar com os “remendos” propostos 
por um Direito Penal Ambiental amarrado aos clássicos alicerces do Direito 
Penal, representaria um excesso de presente em relação ao passado que 
seria, ao mesmo tempo, indiferente ao futuro (Souza Santos, 2005). Como 
bem enfatiza Boaventura de Souza Santos, é preciso evitar o desperdício da 
experiência, fruto de uma “razão indolente” (2011).
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Seria necessário, pois, recorrer à construção do sentido da 
norma ambiental, assim como a mecanismos jurídicos que reflitam esse 
sentido construído e que viabilizem uma efetiva tutela jurídica do meio 
ambiente. Assim sendo, sugere-se como instrumento adequado - ou como 
espelho jurídico do sentido da norma - tendente a estabelecer um elo entre 
passado, presente e futuro, evitando-se, assim, o desperdício do qual nos 
fala o Autor português: a aplicação do Princípio da Proporcionalidade 
como instrumento para a solução dos conflitos ambientais complexos 
da atualidade (Guerra Filho, 2012). O referido princípio já é nosso 
conhecido, constituindo mesmo um dos alicerces do Estado de Direito. 
Sua utilização para o fim e na forma proposta no presente trabalho, porém, 
é nova. O recurso ao Princípio da Proporcionalidade comportaria a 
negociação entre valores já existentes no ordenamento jurídico pátrio, na 
forma de normas jurídicas, e novos valores, que surgem a cada dia, frutos 
do imaginário da sociedade atual e que necessitam ser simbolizados por 
meio de novas normas que, por sua vez atualizem os referidos símbolos 
na praxis jurídica. Essa atualização deve ser feita caso a caso, ou seja, não 
pode ser “seguramente prevista de antemão”, por meio de instrumentos 
jurídicos eivados de uma pseudo-segurança: A resposta aos conflitos 
entre o Direito Penal Clássico e o Direito Penal Ambiental do Risco não 
se daria imediatamente por uma resposta normativa “pronta”, por meio 
do apelo à segurança jurídica (Hassemer, 2008), seja ela qual for – Direito 
Penal Administrativo ou Direito Penal Reparador – como quer parte 
da doutrina penalista (Da Costa, 2010). Como nos ensina o paradigma 
imunitário (ou autoimunitário): é impossível uma imunização ampla e 
prévia dos males complexos que nos assolam (Esposito, 2012) “novos 
a cada amanhecer”. Parafraseando Luís de Gusmão (2012), temos que é 
importante nos livrarmos do “fetichismo do conceito normativo fechado” 
e nos lançar em novas descobertas que nos façam sentido, também no 
universo jurídico. Cabe aqui, ainda, nos aproveitar da lúcida reflexão de 
Carlos Walter Porto Gonçalves (2010), para construirmos a noção de que 
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o que se vivencia nos conflitos jurídicos é simultâneo e o que se escreve, 
ou o que diz a norma-regra é antecipado. Por definição, a relação entre 
o conhecimento e a escrita é sempre tensa. Por mais sofisticada que seja 
a dialética que utilizemos, nunca damos conta da complexidade do real.

 Diante dos conflitos acima apresentados e como ponto de 
partida do presente estudo cuidaremos, resumidamente, dos alicerces 
que sustentam o Direito Penal clássico e que se encontram inseridos, 
especialmente, na nossa Constituição vigente, assim como nas normas 
penais infraconstitucionais estabelecendo um elo entre eles e o surgimento 
do Direito Penal Ambiental.

 Em seguida, abordaremos o chamado Direito Penal Simbólico, 
mais especificamente no que tange à sua dimensão ambiental, objeto 
principal de nosso estudo, e do Direito Penal Ambiental do Risco, 
apontando algumas discussões e propostas de solução dos conflitos que 
se instalam com o surgimento desse novo ramo do Direito Penal, pela 
voz da doutrina penalista.

Por fim, apontaremos a aplicação do Princípio da Proporcionalidade, 
como princípio instrumental e resposta viável à superação dos conflitos 
jurídicos gerados pelo Direito Penal Ambiental Simbólico e do Risco. 
A nossa proposta é no sentido de uma abordagem jurídica que priorize 
a criação de novos símbolos que confiram, por sua vez, sentido e com 
ele eficácia à solução de conflitos jurídico-ambientais, apelando-se aos 
símbolos emergentes, em vez de recorrer-se a um simbolismo sedimentado 
e insuficiente para a solução dos conflitos ambientais que se nos afiguram 
na atualidade334. 

334 Em palestra proferida pelo professor Francesco RUBINO, na Universidade Tiradentes, em 
1.6.2012, foi abordada a necessidade da emergência do imaginário e a construção de novos 
símbolos, diante da existência e persistência de tantos símbolos, já ultrapassados e inadequados 
ao sentido dos “sonhos” da sociedade atual.
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1. Um rápido passeio pelos alicerces constitucionais do 
direito penal clássico e o viés do direito penal ambiental

O Direito Penal é tido como o ramo do direito conservador por 
excelência, no sentido de que o princípio da legalidade estrita rege sua 
aplicabilidade. Isso se dá pela importância do bem maior que sempre 
tutelou prioritariamente: a liberdade. Ocorre que a referida concepção do 
Direito Penal vem atravessando importantes turbulências na atualidade: 
de ramo do direito de enquadramento formal específico ele está se 
convertendo em um instrumento aberto às novas necessidades do mundo 
jurídico atual, especialmente no que diz respeito às demandas ambientais.

O artigo 5º da Constituição de 1988 estabelece, em vários 
incisos, o amplo rol de proteções de índole penal, conferida ao indivíduo 
e à coletividade. O Código Penal e a doutrina penalista, por sua vez, nos 
apontam normas específicas e suas interpretações em consonância com os 
referidos princípios. Ocorre que, a rigor, a proteção penal constitucional 
contemplada, especialmente no rol dos Direitos Fundamentais, estabelece 
uma proteção penal que, na visão da maioria dos doutrinadores penalistas, 
destoa drasticamente da proteção jurídica conferida pelo novo Direito 
Penal Ambiental (Da Cruz, 2008). Aparece ai, então, bastante evidente 
o descompasso entre as estruturas do Direito Penal e as características 
das lesões ambientais (Da Costa, 2010, p.154). De acordo com parte 
da doutrina penalista (Da Costa, 2010, p.152), a própria Constituição 
conteria normas incompatíveis entre si – normas constitucionais 
inconstitucionais? (Bachof, 2009) - e que os princípios fundamentais de 
um Direito Penal adequado ao Estado Democrático de Direito seriam 
violados, atingindo-se nuclearmente a esfera de liberdade individual ali 
protegida. Isso ocorreria na medida em que a Constituição estabelece, 
por exemplo, o princípio da individualização da pena – art.5º, inciso 
XLV –, segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do condenado” 
e, no art. 225, parágrafo 3º, estabelece a responsabilidade penal da pessoa 
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jurídica nos crimes ambientais. Também outros princípios constitucionais 
do Direito Penal, como os princípios da anterioridade da lei penal e da 
irretroatividade in pejus - inciso XXXIX, do art.5º -, o qual determina 
que não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal, e no inciso XL do mesmo artigo , onde se estabelece que 
a lei penal não retroagirá para prejudicar o réu – não se coadunam com a 
perspectiva da ampla proteção ao meio ambiente estabelecida no caput e 
incisos do art. 225 e consagrada na chamada lei dos crimes ambientais, 
Lei 9.605/98, assim como na lei de biossegurança, Lei 11.105\2005. Isso 
porque as referidas leis estabelecem “tipos penais em branco” e “tipos 
penais abertos”, além dos crimes de perigo abstrato (Passos De Freitas, 
2000; Marcão, 2011; Fiorillo e Conte, 2012). Também o inciso XLVII 
do art.5º da Constituição de 1988 insere outras limitações à punibilidade 
que se chocariam com a perspectiva constitucional de proteção ao 
meio ambiente, como o princípio da insignificância ou bagatela, o 
princípio da intervenção mínima, da alteridade e ofensividade, além da 
limitação das penas e do princípio da proporcionalidade. No presente 
contexto, é importante esclarecer que o Princípio da Proporcionalidade, 
utilizado no viés do Direito Penal - assim como no sentido atribuído 
pelo Direito Administrativo – teria como denominação mais adequada 
“Princípio da Razoabilidade”.  Como bem assevera Guerra Filho (2010) 
o Princípio da Proporcionalidade é um princípio instrumental, ou seja, 
pressupõe a existência de um conflito de normas, enquanto o Princípio 
da Razoabilidade é um princípio-norma: a pena atribuída ao réu deve ser 
razoável, ou seja, deve ser dada na medida da gravidade do delito.

Ocorre que, para parte da doutrina penalista, enquanto os 
princípios constitucionais citados querem restringir a punibilidade, as 
normas de proteção ao meio ambiente querem ampliá-la, o que gera 
um conflito intransponível (Da Costa, 2010). Pensamos, no entanto, 
que a referida intransponibilidade é apenas aparente. E essa aparência 
se dissolve se pensarmos na já clássica divisão das “dimensões”, e não 
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das “gerações” de Direitos Fundamentais (Bonavides, 2012). Isso porque 
aquela concepção – a das dimensões - comporta uma (sobre)vivência dos 
direitos que se dá concomitantemente, enquanto que esta – das gerações  – 
apela para a exclusão dos  Direitos Fundamentais das primeiras gerações, 
ante o surgimento daqueles das gerações posteriores. Ora, se os Direitos 
de primeira dimensão – individuais – e os de terceira dimensão – ao 
meio ambiente – sobrevivem concomitantemente na Constituição não há 
que se falar em lesão aos Direitos Fundamentais. Especialmente quando 
se tem que a abordagem do conflito de normas constitucionais deve se 
dar sempre frente ao caso concreto e não de forma abstrata. E nessa 
“abstração” – desvinculação da intermitência do Direito Fundamental 
específico do caso concreto - que se fundaria a incompatibilidade entre 
as normas de Direito Constitucional – de proteção ao indivíduo e à 
coletividade em que se encontra inserido também o indivíduo, ou seja, 
ao meio ambiente. A incompatibilidade se dissolve quando, frente a um 
caso concreto específico, por mais complexo que ele se nos apresente, 
recorre-se ao Princípio instrumental da Proporcionalidade. 

No que diz respeito ao Princípio da Proporcionalidade, mais 
especificamente ao conceito de proporcionalidade, na concepção 
do Direito Penal – a pena deve ser proporcional à gravidade do dano 
causado -, temos que parte da doutrina pátria (Guerra Filho, 2003) atribui 
ao referido conceito a denominação de “Princípio da Razoabilidade”, 
para diferenciá-lo do Princípio da Proporcionalidade, na concepção que 
defendemos no presente estudo, ou seja, na dimensão de um princípio 
instrumental apto a solucionar conflitos aparentemente indissolúveis, 
como aquele apontado pela doutrina penalista, relativamente às chamadas 
“normas constitucionais inconstitucionais”. Conforme veremos no 
capítulo III do presente estudo, o Princípio da Proporcionalidade aparece 
como instrumento adequado a interceder na solução dos aparentes 
dilemas propostos pelo Direito Penal clássico e que atingiriam o seu 
novo ramo: o Direito Penal Ambiental.  
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2. Nascimento e morte de um novo direito penal? O 
direito penal ambiental (simbólico e do risco)

O professor Marcelo Neves (2011), em sua obra 
“Constitucionalização Simbólica” aborda os conceitos de “símbolo” e de 
“simbólico” relacionados às normas constitucionais, no sentido de uma 
construção normativa que objetiva obter efeitos meramente ilusórios, ou 
seja, implantar na sociedade a ilusão de uma real proteção: as normas 
formalmente estabelecidas na Constituição apontam direitos  que 
confeririam ao indivíduo uma vida plenamente digna, o que não encontra 
correspondência na realidade fática, ou na dimensão da possibilidade de 
eficácia da mesma norma constitucional. Introduziu, assim, importantes 
elementos para a reflexão acerca, não somente dos reais objetivos dos 
dispositivos constitucionais brasileiros, mas também da normativa 
infraconstitucional – que a ela deve observância e continuidade 
na implementação dos direitos ali estabelecidos. A Constituição 
estabeleceria, assim, direitos que se apresentam “excessivamente 
favoráveis” ao seu destinatário, da perspectiva formal, assim como 
excessivamente desfavoráveis ou inócuos aos mesmos, da perspectiva 
material ou de sua concretização (Müller, 1994) .

O mesmo raciocínio apontado pelo referido Autor acerca 
da função “meramente” simbólica da norma constitucional pode 
ser estendido para o Direito Penal e Direito Penal Ambiental – o 
“tigre de papel” (Wolf Paul, 1995, pp.111-122) -, como o fizeram 
alguns doutrinadores penalistas (Hassemer, 2008; Da Costa, 2010), 
no sentido de apontar a insuficiência ou mesmo impossibilidade de 
sobrevivência do Direito Penal clássico no que diz respeito à tutela 
adequada e efetiva do meio ambiente.

Para os doutrinadores penalistas que apontam a proteção penal do 
meio ambiente como ameaça aos preceitos fundamentais do Direito Penal 
clássico, o motivo da referida ameaça seria o fato de parte das clássicas 
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garantias penais se orientarem por um paradigma que toma por base a 
ideia de indivíduo, de bens jurídicos individuais – direitos de Primeira 
Dimensão -, enquanto que as necessidades jurídicas atuais nos apontam 
para a necessidade de proteção da chamada “macrocriminalidade” – 
direitos de Terceira Dimensão. Esta nova modalidade de criminalidade 
envolve o bem difuso por excelência, ou seja, o meio ambiente. No 
entanto, pensamos que, se as três dimensões de direitos devem conviver 
harmonicamente da perspectiva abstrata, sendo levadas em consideração 
de per se apenas quando se nos apresenta um caso concreto – com a 
intervenção do Princípio da Proporcionalidade – temos que, na verdade, a 
proteção ao meio ambiente não ameaça o Direito Penal, seja da perspectiva 
abstrata ou perspectiva concreta. O equívoco repousa, portanto, em 
aprisionar a proteção penal à dimensão dos Direitos Individuais, quando a 
Constituição de 1988, clara e expressamente, aponta para a proteção – no 
mínimo tríplice, envolvendo três dimensões – de Direitos Fundamentais.

Assim sendo, temos que o Direito Penal moralizador, fruto da 
filosofia política do Iluminismo, foi substituído pela abordagem de um 
Direito Penal inspirado nas modernas teorias sociológicas orientadas 
segundo um modelo globalizante, que tem se refletido na perspectiva 
do risco, o "Direito Penal do risco" (Risikostrafrecht). Ressalte-se aqui 
que o que os doutrinadores penalistas denominam “risco” – possibilidade 
de danos imprevisíveis – trata-se, na verdade, do conceito de “perigo” 
– possibilidade de danos previsíveis.  As discussões doutrinárias acerca 
do Direito Penal giram em torno da necessidade de assentamento dos 
novos paradigmas, da "superação" da razão técnico-instrumental 
associada à emergência da "sociedade do risco" (Risikogesellschaft). 
A referida Risikogesellschaft encontra seus fundamentos na sociologia, 
mais precisamente, nos trabalhos de Ulrich Beck (1986) e Niklas 
Luhmann (1986). Ocorre que os aspectos essenciais decorrentes da 
chamada sociedade do risco suscitam ao Direito Penal problemas novos 
e (ditos) incontornáveis, sob a perspectiva de sua clássica abordagem 
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(individualista), como ocorre nas questões envolvendo as demandas 
ambientais. Assim temos que, se para a sociedade industrial, era 
suficiente a tutela penal dispensada aos bens jurídicos clássicos como 
a vida, a saúde, a propriedade, o patrimônio, ou seja, aos bens jurídicos 
individuais, ao ser sucedida pela sociedade globalizada, tecnologizada 
e massificada, as demandas se tornaram mais complexas e de difícil 
solução, com a produção de riscos que vão além da esfera individual 
ou mesmo coletiva, abrangendo a esfera difusa. Na esfera difusa - ao 
lado da esfera privada e pública -, o meio ambiente se insere no discurso 
dos Direitos de Terceira Dimensão, voltados também para a proteção 
penal do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art.225, parág. 3º 
da Constituição de 1988).   

Conforme já apontamos acima, relativamente ao Direito Penal 
Simbólico, é importante ressaltar que o chamado Direito Penal do Risco 
abandona os últimos resquícios do Direito Penal clássico, no que diz 
respeito ao seu caráter fragmentário, como ultima ratio, e se converte 
no que se pode chamar de sola ratio. Ocorre, então, uma espécie de 
revolução ou ruptura de paradigma do Direito Penal clássico. Se a sanção 
penal, até o advento do Direito Penal Ambiental, era tida como o último 
recurso da sociedade a ser utilizado, no sentido de restaurar sua dignidade 
e harmonia, hoje temos que, para que se alcance essa mesma paz e 
harmonia (ambiental) é necessário que o recurso ao Direito Penal ocorra 
“desde o início”, ou mesmo “antes do início”, se pensarmos que o que é 
importante, ou mesmo imprescindível para a efetiva promoção do meio 
ambiente é a precaução e a prevenção – que se traduzem na abordagem 
penalista atual pelos tipos penais abertos, em branco e pela chamada tutela 
em abstrato. É nesse patamar que Hassemer (1992) ratifica o fato de que 
o estado atual do Direito Penal comporta os chamados “crimes de perigo 
abstrato”, os quais exigem somente a prova de uma conduta perigosa, 
renunciando, dessa forma, aos pressupostos clássicos de punição. Esse 
novo Direito Penal reduz as possibilidades de defesa por um lado e cria 
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novos tipos penais possibilitando, inclusive, o agravamento das penas. 
Hassemer (1992) analisa o surgimento do Direito Penal Ambiental e suas 
vicissitudes, tomando como ponto referencial a ideia de segurança, como 
um "contraconceito" ao risco – que, na verdade, deveria ser chamado 
de perigo, pela amplitude da proteção que o tipo penal de “perigo” 
abstrato, as normas penais em branco e abertas abrangem, pelo menos no 
Direito Penal brasileiro. Estabelece, assim, o "paradigma da segurança", 
fundamentando as modificações necessárias à implementação do 
chamado Direito Penal do Risco. Assim sendo, temos que a evolução do 
“discurso social do risco" levou ao movimento jurídico-penal e político-
criminal no sentido de criar uma legislação que incluísse o risco no espaço 
seguro do direito – por mais contraditória que se nos apresente a própria 
contraposição dos dois termos ou da bipolaridade “risco- segurança”.

Se pensarmos que o Direito Ambiental prioriza a precaução 
– o risco, que é imprevisível – mais que a prevenção – o perigo, que é 
previsível -, temos que mesmo as normas ou tipos penais de perigo abstrato, 
aberto e em branco presentes na Lei dos Crimes Ambientais e na Lei de 
Biossegurança já se encontram obsoletas, sob a ótica da precaução. 

A lei de Biossegurança regulamenta, entre outros, a pesquisa de 
células-tronco de embriões para a produção de tecidos que podem ser usados 
no tratamento de doenças, além da pesquisa, produção e comercialização 
de produtos transgênicos, ou Organismos Geneticamente Modificados 
– OGMs.  A crescente preocupação com a regulação dos conflitos 
decorrentes do uso da biotecnologia tem conduzido a questionamentos 
que invocam o direito como recurso capaz de dar efetividade às diretrizes 
traçadas pela Bioética. A nova Lei de Biossegurança tem como objetivo 
principal a tutela da vida e da saúde, humana, animal ou vegetal, 
buscando a proteção do meio ambiente enquanto biodiversidade, visto 
que se consubstancia como meio essencial à manutenção da vida. É 
inegável que a referida lei significa um verdadeiro microssistema no bojo 
do Direito Ambiental Brasileiro, objetivando regrar todas as questões 
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relativas à engenharia genética. Em face do desenvolvimento tecnológico 
na área de biotecnologia, o legislador brasileiro ordinário entendeu por 
bem, tutelar penalmente algumas condutas, engendrando os tipos penais 
postos na Lei de Biossegurança nos artigos 24 a 29 da lei. No que diz 
respeito ao nosso tema, temos que a intervenção da Lei de Biossegurança 
evidencia e confirma - assim como ocorre na Lei dos Crimes Ambientais 
– a mudança de paradigma, no sentido da mutação na concepção dos 
alicerces do Direito Penal clássico. 

A doutrina penalista, no entanto, partindo de uma ótica 
eminentemente individualista – primeira dimensão de Direitos 
Fundamentais – aponta para a mitigação do princípio da intervenção 
mínima, com a criminalização de condutas de perigo abstrato e a 
chamada proteção de bens jurídicos “destituídos de substancialidade” 
– tipos penais abertos e em branco – como sendo problemas 
intransponíveis da perspectiva do Direito Penal. Ainda na seara das 
queixas dos penalistas, aparece a mitigações do Direito Penal clássico, 
consubstanciada na Lei dos Crimes Ambientais. Para eles, a normativa 
consubstanciada na referida lei vai de encontro aos princípios da 
Lesividade ou Ofensividade, nullun crimen sine iniuria, os quais 
exigem que toda atividade repressiva do Estado esteja fundamentada e 
suportada sob a finalidade de proteção de “bens jurídicos específicos”, 
ou seja, absolutamente delimitados, o que foge ao próprio conceito de 
bem ambiental, como bem de natureza difusa tendo, portanto, por objeto 
um bem de dimensões não mensuráveis.  Além da exigência da doutrina 
penalista, no sentido de que a “atividade estatal” – atos das funções 
executiva, legislativa e judiciária - devam estar em consonância com 
os demais princípios constitucionais penais, sempre na perspectiva dos 
direitos e garantias individualmente dimensionados.

No entanto, no que diz respeito a uma efetiva proteção ao meio 
ambiente, no sentido de “protege-lo” e “preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações – como quer a nossa Constituição Federal – caput 
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do art.225 -, o que envolve necessariamente a noção de prevenção e 
precaução, concordamos com a posição de Alessandro Barata (1993): 
a intervenção penal na esfera ambiental geraria uma proteção menor 
e não maior. A intervenção penal neste âmbito, por ser substancial 
ou formalmente acessória às normas ou decisões administrativas –  
e isso fica claro quando se vislumbra temas como o Licenciamento 
Ambiental, o Estudo do Impacto Ambiental (EIA), institutos típicos do 
que se pode chamar de Direito Administrativo Ambiental. Pressupor-
se-ia, portanto, que as formas de comportamento lesivas ao meio 
ambiente devam ser ilícitas de um ponto de vista administrativo para 
que possam ser objeto de  sanção penal. O que ocorre, na verdade, é que 
a maioria das lesões ambientais não se deixa reconduzir como ilícito 
administrativo, mas sim como comportamentos lícitos – como ocorre 
quando o meio ambiente é lesado mesmo que o autor do dano seja 
portador de uma licença ambiental administrativamente válida. Assim 
sendo, a intervenção penal dá origem a uma política de controle cujo 
objeto não são as situações realmente problemáticas e, por conseguinte, 
contribui muito mais para a diminuição do que para o aumento da 
proteção. Ratificando esse entendimento, Helena Regina Lobo Da 
Costa (2010, p. 160) assevera que mesmo a sanção administrativa deve 
ser tida como uma forma de intervenção subsidiária. Especialmente 
no que diz respeito à proteção ambiental, seria necessário privilegiar e 
conferir legitimidade às formas preventivas, tais como a implementação 
de técnicas menos poluentes nas indústrias e o desenvolvimento de 
políticas públicas ambientais, dentre outras.

Acerca do desenvolvimento da política criminal em adequação 
às novas dimensões de Direitos Fundamentais, ou seja, ao chama direito 
na sociedade do risco, afirma Hassemer (2008, p. 227): o direito penal 
deixa sua modesta casinha de paz liberal, onde se contentava com o 
asseguramento do “mínimo ético”, para se converter num poderoso 
instrumento do domínio das grandes perturbações, sociais ou estatais. 
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No entanto, o Direito Penal não seria o principal remédio, no combate, 
ou melhor, na proteção do meio ambiente, mesmo que, de instrumento 
de repressão pontual a ofensas concretas a bens jurídicos, ele tenha 
se convertido em instrumento de prevenção abrangente de situações 
problemáticas complexas.

Para Bottini (2007, p. 86), as novas características dos riscos 
contemporâneos facilitam a propagação do discurso pela extensão 
do direito penal. Não se deve esquecer, no entanto, que o risco é, 
essencialmente, um fenômeno de procedência humana: os riscos 
modernos são gerados pelas novas tecnologias criadas pelo homem. E, 
como bem afirma Boaventura de Souza e Santos (2005, p.24) “[...] as 
ações da ciência são mais científicas que as consequências que delas 
decorrem”, daí a necessidade de se estabelecer normas que nos protejam 
da imprecisão dos resultados científicos e suas consequências danosas ao 
meio ambiente. A racionalidade instrumental calculista não poderia ter 
ido tão longe, como bem afirma Carlos Walter Porto Gonçalves (2011, 
p.384): “[...] não será mais possível uma ciência sem consciência, nem 
dissociar fatos de valores.” É essa necessária vinculação dos valores 
difusos ambientais aos “fatos” ou casos concretos que a doutrina 
ambientalista quer defender (Milaré, 2011; Machado, 2011; Leite, 2008). 

 Assim sendo, o antropocentrismo do risco sugere que ele 
mesmo pode ser limitado pela inibição de comportamentos humanos, 
sugestionados por normas de conduta e destinatários das disposições 
jurídicas. Assim, a contenção de atividades arriscadas pode ser levada 
a cabo pelo direito, mas antes de tudo pela ética, pela educação 
ambiental e, especialmente, pela consciência do sentido e importância 
da preservação do meio ambiente. O direito, nessa seara, se destaca 
como importante instrumento de gerenciamento do desenvolvimento 
de atividades perigosas e de risco.

Acerca da legitimidade e constitucionalidade dos tipos penais 
de perigo abstrato defende Bottini (2007) que o respeito ao “princípio 
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da lesividade” não implica a rejeição, de plano, dos “delitos de perigo 
abstrato”. A lesividade não diria respeito, segundo o autor, apenas aos 
comportamentos que danificam bens jurídicos, mas abarca, também, 
a ameaça real ou potencial dos objetos de tutela, que revela condutas 
penalmente relevantes. Importante ressaltar, nesse sentido, que o 
abalo social que legitima a repressão (e o apelo preventivo, no caso do 
meio ambiente) é revelado inicialmente pela conduta (ou mesmo pelo 
desvio da conduta vedada), e não pelo resultado material ex post.  A 
consolidação de um Direito Penal que proteja, de maneira racional e 
funcional, os bens jurídicos diante dos novos riscos exige, em alguns 
momentos, a antecipação da tutela. O que se faz necessário, no entanto, 
segundo o referido Autor, é a configuração de “limites precisos” para 
a atuação repressiva estatal, e isso somente seria possível com uma 
metodologia funcional que paute o sistema penal pelas premissas 
básicas do modelo de Estado vigente. Concordamos com Bottini 
quando fala acerca da metodologia funcional que paute o sistema 
penal pelas premissas básicas do modelo de Estado vigente, apenas 
acrescentando que o modelo de Estado vigente é aquele que deve 
comportar os Direitos Fundamentais das três dimensões de direitos. Os 
limites de atuação do Estado devem ser compreendidos, portanto, no 
âmbito das três dimensões citadas, mesmo que dentre elas – dimensão 
dos Direitos Difusos – sejam protegidos direitos que, pela sua própria 
natureza tenham limites imprecisos, como é o caso do meio ambiente.

Tendo em vista os protestos da doutrina frente ao aparente 
desamparo do Direito Penal no que diz respeito aos desafios impostos 
pelo Direito Penal Ambiental a doutrina apelou para teorias alternativas 
de controle social. Optou-se, então, pela criação de um “Direito 
de Intervenção”, como Hassemer (1992). Para o referido Autor, o 
direito penal deveria somente comportar as condutas indispensáveis 
à subsistência do Direito Penal clássico, sendo que os demais bens 
deveriam ser regidos por um Direito Penal a parte, um direito que estaria 
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situado entre o Direito Penal e o Direito Administrativo. Já para Jesus 
Maria da Silva Sánchez (2002), a situação resolver-se-ia com a criação 
de um Direito Administrativo sancionador, o qual seria um entremeio 
ao Direito Penal e Administrativo, não sendo aplicadas penas, mas sim 
sanções administrativas.

O alcance da proteção necessária à garantia de um meio 
ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações – como 
preconiza o caput do art.225 da nossa Carta Magna – exige instrumentos 
de proteção ao referido direito de um alcance mais amplo que as 
normas já estabelecidas no âmbito do Direito Penal Ambiental vigente 
comportam e, portanto, mais distantes da possibilidade de controle 
real. Sem falar no fato de que, se as normas ambientais penais que 
comportam a noção de perigo já importam, na visão da maioria da 
doutrina penalista, lesão irremediável às bases institucionalizadoras do 
Direito Penal, se falarmos em “penalização do risco”, no sentido de 
penalizar, ou seja, estabelecer tipos penais com base no “imprevisível” 
a celeuma com o Direito Penal Clássico deve assumir níveis de conflito 
até então impensáveis, sem falar que mesmo as referidas normas-regras, 
por mais amplas que sejam, não seriam suficientes para a solução dos 
complexos casos concretos envolvendo o meio ambiente, na atualidade.  
A solução adequada para as referidas (complexas) demandas dar-se-ia 
por meio da aplicação do Princípio da Proporcionalidade. 

 No ano de 2011 o Japão foi assolado por terremotos e tsunamis 
de tamanha intensidade, que geraram a catástrofe na usina atômica de 
Fukushima, cujos efeitos repercutem até hoje e não se sabe quando 
cessarão. A energia atômica até hoje tida como “energia limpa”, 
vista de uma perspectiva específica, assim como de um conceito de 
energia limpa igualmente específico - sendo inclusive a principal 
fonte de energia da maioria dos países da Europa - volta a ser foco 
de atenção, no que diz respeito aos riscos que emanam da perspectiva 
do imprevisível, do acidental, mas que não é impossível de ocorrer e 
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que se torna, na atualidade, cada vez mais possível – ocorreram dois 
tsunamis devastadores em um curto período de tempo, jamais vistos 
anteriormente na história da humanidade. Assim sendo, diante dos 
“acontecimentos”, pergunta-se se ainda seria possível apontar a energia 
atômica como uma das espécies de energia limpa. Os riscos de futuros 
acidentes atômicos não deveriam ser levados em consideração, de tal 
forma que o próprio conceito de energia limpa incorporasse essa espécie 
de risco? Mesmo diante de um acidente nuclear, poder-se-ia falar em 
responsabilidade penal da pessoa jurídica, no caso, pelo fato de não 
se haver assegurado ou tomado as medidas necessárias à proteção de 
acidentes contra tsunamis jamais ocorridos antes na história? Mas que 
ocorreram e que geraram efeitos devastadores que poderiam ter sido 
evitados, por exemplo, com a produção de outro tipo de energia limpa. 
Apontamos estas reflexões com o intuito de esclarecer o leitor para o 
fato de que, somente diante do caso concreto é possível refletir e tomar 
as medidas necessárias e adequadas, especialmente, para se precaver de 
lesões ao meio ambiente. No entanto, as catástrofes servem como uma 
espécie de aviso, no sentido de que os riscos são mais amplos do que 
jamais a humanidade (tecnologicamente avançada) havia concebido.

As possibilidades de catástrofes ambientais, mesmo aquelas 
quase imprevisíveis, como ocorreu em Fukushima, faz com que 
os cientistas jurídicos se movimentem, no sentido da tentativa de 
imunização (Esposito, 2011) frente às ameaças possíveis. Hassemer 
encontra essa imunização na forma do paradigma da segurança que, por 
sua vez legitima as norma de perigo abstrato, sendo que, para a maior 
parte da doutrina penalista essa concepção do Direito Penal desemboca 
no chamado Direito Penal Ambiental Simbólico e, portanto, na ineficácia 
da norma. Também a chamada tipificação dos crimes de perigo abstrato 
– envolvendo tipos penais abertos e em branco – na tentativa de conter o 
que os penalistas de vanguarda chamam ora de risco, ora de perigo, mas 
que na verdade dizem respeito ao perigo – conceito mais restrito que o 
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de risco, pois aborda condutas que podem gerar danos previsíveis - não 
é suficiente como instrumento tendente a frear as constantes ameaças ao 
meio ambiente. É necessário, pois, que se recorra a outros instrumentos 
que deem conta da complexidade da questão ambiental na atualidade. 
A nossa proposta é a utilização do Princípio da Proporcionalidade, 
desenvolvida no item que se segue.

3. A intervenção do princípio da proporcionalidade 
como possível proposta de superação dos conflitos que 
atravessam o direito penal ambiental simbólico e do risco. 

Roberto Esposito (2010) encerra seu livro “Bios: biopolítica e 
filosofia”, no qual ele apresenta uma descrição do que podemos chamar de 
“angústia jurídica da atualidade” - baseada essencialmente no pensamento 
de Nietzsche – vontade de poder - e de Foucault – o nascimento do 
biopoder -, com uma proposta de um “oposto imediato” ao paradigma 
imunitário. Talvez, a possível resposta se encontre na construção de 
sentido por meio de uma biopolítica afirmativa, elencada em novos 
símbolos – diferentes da prática identitária por nós já exaustivamente 
exercida e taxativamente falida. A biopolítica afirmativa, da qual nos fala 
Esposito, direcionada aos dilemas do Direito Penal Ambiental simbólico 
e do risco passaria, ao nosso ver, pela construção de novos símbolos, esses 
sim atualizados e, portanto, repletos de sentido, oferecendo uma chance 
ao imaginário emergente e se contrapondo à noção de simbólico utilizada 
por Marcelo Neves em sua obra a “constitucionalização simbólica” – 
acima referida -, em que os símbolos (as normas) por não serem eivadas 
de sentido se perdem no vazio. O vazio de um paradigma imunitário. 
Como bem assevera Guerra Filho (2012, p.7), “[...] o direito é parte 
desse universo lúdico, criação do desejo humano, um modo de imaginar 
o real em descrições que façam sentido [...]”.  Segundo o referido autor, 
o princípio da proporcionalidade se apresentaria como instrumento 
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adequado na materialização das necessidades emergentes dos conflitos 
apontados, ou seja, na construção do sentido: “Those circumstances 
makes it tempting to conceive proportionality as the best candidate to be 
located at the legendary place of the kelsenian Grundnorm, specialy if it 
is taken in account his last version of it, as a fictional norm (German: eine 
“fingierte Norm”), by means of what the illusion of (knowing) justice 
and satisfaction of fundamental rights as the illusion that is necessary to 
the operational closure to/with the environment to be easily elicited as 
the cognitive openness to the future is maintained” (Guerra Filho, 2012).

As clássicas estratégias de enfrentamento das demandas jurídicas 
atuais minam os valores que fundam a democracia.  A política, da qual 
resultam as nossas normas tem relação com a vida, a vida em sentido 
(dimensão) biológico(a), instintivo(a). Sendo que a proposta de abertura 
ao imaginário encontra uma política do sentido, uma política de eros, do 
desejo. O humano recorreu ao (instinto) de autopreservação e pôs em 
marcha a chamada modernidade e com ela o complexo de categorias 
capazes de solucionar os conflitos a ela imanentes. Cumpre lembrar, no 
entanto, que a autopreservação é uma categoria instintiva – dos animais 
não humanos -, enquanto que a preservação do sentido da vida é uma 
categoria tipicamente humana. Assim sendo, vale lembrar com Douzinas 
(2009, p.130) que “a comunidade dos direitos humanos é universal, porém 
imaginária. A humanidade universal não existe empiricamente e não pode 
atuar como um princípio transcendental filosoficamente.” O que está por 
trás da proliferação aparentemente incontível dos Direitos Humanos é, 
na verdade, uma tentativa de obliterar todas as possibilidades de fracasso 
no controle dos problemas que se nos apresentam na atualidade. 

Atualmente o homem, como bem destaca Esposito (2010), 
necessita de uma série de aparatos imunitários destinados a proteger 
completamente a vida. No entanto, esses aparatos, incluindo-se ai o 
jurídico, se tornam insuficientes porque oferecem respostas automáticas, 
como por meio das normas-regras ou mesmo dos princípios, mas em 



Direito Ambiental no Século XXI

360

uma consideração abstrata e desvinculada do caso concreto. Como os 
problemas jurídicos atuais, especialmente no que diz respeito ao meio 
ambiente, são cada vez mais complexos, exigem soluções que comportem 
essa complexidade, a linearidade, até então proposta como solução 
adequada não vem se mostrando tão adequada assim.

Quando Hassemer (1992) nos fala do paradigma da segurança 
como solução aos conflitos gerados pelo paradigma do risco, por meio 
da penalização de condutas chamadas de tipos de perigo abstrato, 
temos que esta mesma solução, segundo grande parte da doutrina, “fere 
mortalmente” a segurança dos Direitos Fundamentais constitucionalmente 
estabelecidos, conforme vimos acima.

É necessário, pois, construir uma nova linguagem jurídica que 
privilegie a biopolítica naquilo que a bios, melhor dizendo a eros, realmente 
necessita. A política baseada em modelos biológicos, médicos, ou seja, 
a politização da vida e a biologização da política resulta, na verdade, em 
uma tantatopolítica, cujos resultados negativos estamos vivenciando na 
atualidade (Esposito, 2010). É necessário, pois, a construção de ações 
afirmativas que, partindo não de respostas pré-estabelecidas, mas sim de 
respostas que fluam de um imaginário ascendente, com novos símbolos 
eles também ascendentes, provenientes do sentido da linguagem 
circundante. Respostas que partam da simbologia da vida.

Cremos que a referida atualização simbólica nos é permitida pela 
via do Princípio da Proporcionalidade (Guerra Filho, 2010), Grudsatz 
der Verhältnismässigkeit (Alexy, 1986). O referido princípio é tido como 
paradigma do Estado Democrático de Direito – Direito Constitucional. Nada 
o impede, no entanto, de ser utilizado igualmente como paradigma do Direito 
Penal Ambiental, em sua versão instrumental mesmo porque, o que chamamos 
de Direito Penal Ambiental nada mais é do que um correspondente didático do 
Direito Penal Ambiental Constitucional – de acordo com o art.225, parág.3º da 
Constituição Federal de 1988, quando esta estabelece a responsabilidade penal 
por danos ou ameaça de danos ao meio ambiente.
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O Princípio da Proporcionalidade, segundo a doutrina alemã 
e a doutrina pátria (Alexy, 1986 e Guerra Filho, 2010), é o “princípio 
dos princípios”. Isso porque, como princípio instrumental que é serve 
à solução dos conflitos entre normas – conflito entre regras e princípios 
ou entre aqueles e estes entre si. Também pelo fato de despontar como o 
marco do Estado Democrático de Direito, no sentido de que permite que 
todos os Direitos Fundamentais presentes na Constituição convivam 
harmoniosa e concomitantemente, mesmo que de uma perspectiva 
potencial. Assim sendo, diante de um caso concreto, dever-se-á aplicar 
o Princípio da Proporcionalidade somente se ele obedecer às premissas 
– também chamadas de subprincípios - para a sua aplicação: que ele 
seja o meio mais adequado para a consecução do fim almejado pelo 
juiz; que nenhum outro meio seja mais eficaz que aquele escolhido e 
que a solução encontrada para o caso concreto em apreço traga mais 
vantagens que desvantagens, tendo em vista o valor eleito como o mais 
relevante, para o caso concreto.  

Chama-nos atenção a aplicação do Princípio da Proporcionalidade 
ao caso concreto que se segue, envolvendo a proteção ao meio ambiente 
mediante crime ambiental – mesmo que o referido princípio não tenha 
sido nomeado como tal, o raciocínio quanto ao mesmo pode ser aplicado 
-: Em outubro de 2007, um fato chocou a população catarinense: uma 
fêmea de tubarão-martelo foi capturada e morta por um pescador que 
capturou o peixe com rede e o esfaqueou ainda vivo para a retirada de 
suas vísceras e cabeça. Logo que recebeu a primeira facada, o animal 
teve sete filhotes. As imagens veiculadas pela televisão local mostraram 
que o pescador chutou os filhotes do peixe para o mar. A cena foi 
presenciada por turistas, crianças, moradores da localidade e por dois 
policiais militares. O tubarão capturado foi vendido por R$350,00 
(trezentos e cinquenta reais). Foi proposta, contra o pescador, Ação 
Civil Pública por um promotor de Justiça do estado de Santa Catarina. 
A inovação significativa vinculada ao referido caso concreto diz respeito 
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ao fato do juiz não haver proferido “sentença” quanto ao caso. O fim 
da demanda se deu por “acordo celebrado entre as partes” – réu e  
Estado. (o acordo não é previsto no art.32 da Lei dos Crimes Ambientais). 
No que diz respeito ao conteúdo do acordo, temos que o réu – dado a 
sua condição socioeconômica – foi condenado a pagar a importância de 
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) – mesmo valor auferido pela venda 
do tubarão, de forma parcelada. O valor recebido foi revertido ao Fundo 
de Reconstituição dos Bens Lesados do Estado de Santa Catarina. O réu 
também foi condenado a prestar serviços ao Projeto TAMAR (Tartarugas 
Marinhas) por um prazo pré-estabelecido pelo juiz. (Freitas, 2010)

Vinculamos o desfecho do caso em apreço à aplicação do 
Princípio da Proporcionalidade, assim como à proposta de valorização do 
imaginário social a partir da construção de novos símbolos jurídicos que se 
plasmam nas normas construídas para cada caso concreto: o pescador foi 
surpreendido pela rejeição social ao ato de matar um peixe para vendê-lo 
e assim sustentar sua família - prática que vem realizando ao longo de sua 
vida, já que matar e vender peixes é ação própria da profissão de pescador. 
Mas não no caso específico, pelas vicissitudes envolvidas: matar animal 
com requintes de crueldade, na frente de crianças e turistas, a repercussão 
na imprensa, a função pedagógica que a ação suscitou, etc. Assim sendo, 
diante do caso concreto, até a “forma” da decisão do juiz – não em forma 
de “sentença”, mas de “acordo entre as partes (Estado e cidadão) - trouxe 
à tona os novos valores sociais, consubstanciados em uma simbologia de 
valorização de uma nova visão, no que diz respeito à proteção dos animais 
– que não devem ser submetidos à crueldade -, assim como adequada, 
exigível e proporcional em sentido estrito à nova visão de proteção ao 
meio ambiente: adequada, exigível e proporcional porque o acordo entre 
as partes significa uma verdadeira construção do sentido da norma do 
caso concreto, em que as partes, como sujeitos de direito reconhecem 
seus direitos e obrigações uma para com a outra em uma medida com 
a qual concordam ou mesmo constroem; também adequada, exigível 
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e proporcional em sentido estrito, porque gerou efeitos positivos – no 
sentido pedagógico – da necessidade de proteção dos animais tidos raros, 
que não devem ser mortos e, muito menos mortos da forma que foram e 
na presença de um público que deve aprender a valorizar exatamente o 
comportamento oposto: o do cuidado com os animais e da não violência 
com os mesmos, especialmente quando se trate (como no caso) de uma 
fêmea com sete filhotes – o que torna o ato de crueldade mais repulsivo 
ainda, visto que nos remete – a nós seres humanos – ao dever de cuidado 
com os seres indefesos que constituem as futuras gerações; o valor a ser 
pago a título de multa é o mesmo recebido pela venda do peixe. Traduza-
se: o pescador não deve ganhar nada com a venda de tal espécie de peixe 
e na forma como o mesmo foi capturado.  O trabalho voluntário, junto 
ao projeto TAMAR aponta a função específica da educação ambiental: 
vincular o lugar e a função a ser exercida pelo praticante do ato danoso 
ao ato danoso em si é essencial para uma efetiva apreensão do sentido da 
sanção. Também a repercussão do caso entre os pescadores locais, assim 
como a veiculação pela mídia televisiva e via internet vai de encontro as 
convicção acerca do caráter meramente simbólico ou impassível de evitar 
perigos futuros, do Direito Penal Ambiental.

Conclusão

O Direito Penal Ambiental, ao se firmar, romperia as bases do 
suntuoso palácio de um rei só, individualista e autoritário. Propomos, 
pelo contrário, que o palácio deveria ser a casa acolhedora dos interesses 
de todos: das presentes e futuras gerações de Direitos e de pessoas, 
desde que adequasse seus cômodos para receber as novas dimensões de 
direitos. Estas, já havendo chegado, aguardavam apenas a ocasião de 
poder também ocupar a casa e dividir com o rei só o seu reinado.

Nossa pretensão, com o estudo apresentado, foi apontar a aplicação 
do Princípio da Proporcionalidade como proposta viável, no sentido da 
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superação dos aparentes obstáculos criados ao Direito Penal clássico por 
um novo ramo do Direito Penal: o Direito Penal Ambiental. Assim como 
apontar a discussão acerca da utilidade prática desse novo ramo do direito, 
no que diz respeito à proteção e preservação do meio ambiente.

Para mostrar o caminho percorrido pelo Direito Penal Ambiental, 
até ir tornando-se o que ele é, foi necessário um rápido passeio pelos 
alicerces constitucionais do Direito Penal Clássico e do Direito Penal 
infraconstitucional.

Diante das dificuldades do caminho, chegou-se a pensar em um 
ramo do direito que já nascia com a previsão e não sobreviver, tendo 
em vista que sua existência seria meramente simbólica e, portanto, sem 
possibilidade de repercussões no mundo real. Além de que a tipologia de 
suas normas – em branco, abertas e abstratas - representaria uma afronta 
à visão liberal do Direito Penal. Mostramos, no entanto, que esta seria, 
portanto, somente uma das possibilidades de olhar o Direito Penal, sendo 
a perspectiva difusa aquela mais adequada à concretização do Direito 
Penal Ambiental (do risco constitucionalmente protegido, se quisermos 
completar a designação desse novo ramo do direito- vide art.225 da 
Constituição de 1988).

Por fim, apontamos a intervenção do Princípio (instrumental) 
da Proporcionalidade como proposta de superação dos conflitos que 
atravessam o Direito Penal Ambiental e respectivo instrumento de solução 
dos casos concretos complexos que se nos apresentam cotidianamente, 
especialmente no que diz respeito aos casos em que ocorre choque de 
princípios envolvendo diferentes dimensões de Direitos Fundamentais. 

Depois do “por fim”, para finalizar o nosso trabalho jurídico com 
um viés lúdico – que é, muitas vezes mais esclarecedor que o chamado 
viés científico. Recorremos ao texto de Carlos Walter Porto Gonçalves 
(2011, p .384 e 387) quando sabiamente nos ensina, citando Fernando 
Pessoa, que navegar é preciso. Viver não é preciso, deixando-nos entrever 
que sobre a navegação cabe a precisão, mas “a vida é sempre de viés”, 
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como afirma outro poeta - Caetano Veloso -: Enfim, não é precisa. A 
cultura é, sempre, um sem-sentido, se olhada de fora dos que nela vivem 
e que dá, ao mesmo tempo, sentido àqueles que nela vivem. No caso 
em concreto acima citado, é necessário, por vezes, inserir ou ampliar o 
sentido por meio do novo, do que circula, ao mesmo tempo, como novo 
código, mas que é, concomitantemente, socialmente válido pela forma 
que nos toca e nos protege, em nossa humanidade e na não humanidade 
da natureza como um todo.
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