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CRITICAL THEORY OF HUMAN RIGHTS AND THOUGHT 

OF LIBERATION: APPROACHES TO CRITICAL LEGAL 
THEORY FROM THE THOUGHT OF ELLACURÍA

ALEJANDRO ROSILLO MARTÍNEZ2

SUMARIO: Introducción - 1. Rescatar la complejidad de derechos humanos - 
2. Liberalización vs. liberación - Conclusión - Referencias.

RESUMEN: En este artículo se desarrollan algunas de las aperturas que el 
pensamiento de Ignacio Ellacuría puede aportar a la reflexión jurídica crítica, a saber: 
la recuperación de la complejidad de derechos humanos y la ubicación de derechos 
humanos en el horizonte de la liberación superando la mera liberalización. Se trata de 
mostrar que estas aportaciones son cercanas al uso que del discurso de los derechos 
humanos realizan los movimientos sociales y los pueblos latinoamericanos en su lucha 
por conseguir condiciones dignas para producir y reproducir sus vidas.

PALABRAS-CLAVE: derechos humanos; teoría crítica; liberación; praxis; 
pensamiento complejo.

ABSTRACT: This paper presents some of the openings that the thinking of Ignacio 
Ellacuría can bring to critical legal studies: the recovery of the complexity of human 
rights and the location of human rights in the horizon of the liberation, beyond merely 
liberalization. It is argued that these contributions are close to the use the discourse of 
human rights that performed the social movements and Latin-American peoples in their 
struggle for dignified conditions to produce and reproduce their lives.

KEYWORDS: human rights; critical theory; liberation; praxis; complex thought.
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INTRODUCCIÓN

Las aperturas que el pensamiento de Ignacio Ellacuría puede aportar a la 
reflexión jurídica crítica son diversas. Partiendo de su filosofía de la realidad histórica, 
es posible construir un pensamiento jurídico con bases reales y materiales enfocado a 
la denuncia del uso ideologizado del derecho y, a la vez, a la búsqueda de alternativas 
para su uso como herramienta de liberación. En efecto, es posible establecer ciertas 
aperturas a la teoría crítica jurídica a partir de los conceptos y las categorías ellacurianas.

Entre las diversas aperturas que pueden plantearse, es en el tema de derechos 
humanos donde encontramos una de sus contribuciones más importantes. De hecho, 
existe una serie de artículos en los cuales Ellacuría aborda el tema de manera explícita 
(ELLACURÍA, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 1999a). Es importante no considerar como 
meramente coyunturales a estos artículos; es cierto que en su momento, respondieron 
a la actividad política que realizaba su autor, en función de la importancia de los 
derechos humanos durante la guerra civil en El Salvador, pero es importante resaltar 
que su tratamiento del tema está en estrecha conexión con su pensamiento filosófico 
y teológico.

En su pensamiento explícito sobre derechos humanos, Ellacuría no realiza 
una simple repetición de la teoría dominante sino que los reflexiona desde la filosofía 
de la realidad histórica. La materialidad de la historia, el logos histórico, el método de 
historización, la praxis histórica de liberación, entre otros conceptos, constituyen el 
marco teórico desde el cual Ellacuría colocaba el discurso de derechos humanos al 
servicio de las mayorías populares.

Las ideas ellacurianas sobre derechos humanos son importantes piedras de 
apoyo para realizar una teoría crítica de derechos humanos, que es harto necesaria 
en el contexto latinoamericano. Es común observar que diversos movimientos sociales 
siguen reproduciendo el discurso liberal de los derechos humanos siendo que, en lo 
general, no coincide con su praxis ni sus objetivos. Por eso es importante construir una 
teoría de derechos humanos que responda a las luchas de liberación y no meramente 
a los procesos de liberalización.

De los diversos temas que pueden ser desarrollados para una teoría crítica de 
derechos humanos desde el pensamiento ellacuriano, en estas páginas presentaremos 
dos: la recuperación de la complejidad de derechos humanos, y la ubicación de derechos 
humanos en el horizonte de la liberación superando la mera liberalización.

1. RESCATAR LA COMPLEJIDAD DE DERECHOS HUMANOS

Uno de los últimos documentos publicados en la compilación de los Escritos 
filosóficos de Ellacuría son unos apuntes para un curso sobre el tema impartido en 1989, 
pocos meses antes de su asesinato. En este esquema se presentan diez afirmaciones 
que van “hacia una conceptualización de los derechos humanos” (ELLACURÍA, 2001b, 
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p. 431-432). Es importante señalar que esta conceptualización no se inscribe en ninguna 
tradición liberal que centre su atención en la discusión sobre la distinción entre el orden 
jurídico y la moral, ni se desarrolla bajo el paradigma del monismo jurídico, y por lo 
tanto, para Ellacuría un “derecho” es algo más que el mandato de la autoridad que 
genera un derecho subjetivo pues no pretendía, así suponemos, realizar una teoría 
jurídica de los derechos humanos, sino comprenderlos como momentos ideológicos 
de la praxis histórica de liberación.

La importancia que la realidad histórica tiene en la filosofía de Ellacuría, le 
hace preocuparse de manera prioritaria por derechos humanos desde su materialidad 
antes de elaborar una filosofía de contenido idealista, formal y abstracto que buscase 
precisar con exactitud el concepto de “derechos humanos”. Por eso, no sería adecuado 
ni conveniente encasillarlo dentro de las corrientes “iusnaturalista” y “iuspositivista”, o 
buscar insertarlo dentro de la discusión terminológica sobre los derechos, tan frecuente 
en las filosofías hegemónicas, donde el debate se centra más en afianzar el sistema 
jurídico y estatal y los conceptos necesarios para su funcionamiento que en la realidad 
y en los procesos de liberación de los pueblos de la periferia.

Desde la filosofía de la realidad histórica, el discurso de derechos humanos 
es pensado desde un paradigma de pensamiento complejo, no idealista, donde la 
materialidad de la historia tiene preferencia ante cualquier intento de simplificación de 
estos derechos, es decir, de encerrarlos en el pensamiento de lo claro y distinto. En 
efecto, para Ellacuría, la compresión de derechos humanos no reside primariamente 
en el debate entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo, sino que es más radical: 
tiene que ver con asumir una compresión compleja en oposición a una compresión 
simplificadora. Esto significa no sólo la construcción de una definición sino la adopción 
de una forma de conocimiento; tiene que ver con el logos histórico que postula Ellacuría 
como fundamento epistemológico. Un logos que tiene como lugar epistemológico la 
perspectiva de la víctima, de las mayorías populares, y que realiza una síntesis entre 
la necesidad de comprensión y de transformación de la realidad histórica.

Dicho logos histórico en relación con la compresión de derechos humanos 
nos lleva a asumir su complejidad en función de las implicaciones que tienen en 
la realidad histórica y en la praxis de liberación. Si bien la idea de una compresión 
compleja en oposición a una compresión simplificadora la tomamos de Edgar Morin, 
creemos que en lo general coincide con las implicaciones y consecuencias de asumir 
los fundamentos del pensamiento ellacuriano en el conocimiento de derechos humanos 
(ELLACURÍA, 1999b; MORIN, 2005a). A partir del sujeto vivo, del sujeto de la praxis 
y del sujeto intersubjetivo no se pueden comprender derechos humanos, ni definirlos 
o conceptualizarlos, desde una epistemología que conduzca a la simplificación. No 
obstante, las filosofías dominantes del derecho se inscriben en la epistemología 
hegemónica de Occidente que busca ideas claras y distintas, como bien describe 
Morin (2005b, p. 29). En este contexto, “es complejo aquello que no puede resumirse 
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en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no 
puede reducirse a una idea simple” (MORIN, 2005b, p. 21). De ahí que se hable de 
una oposición entre un pensamiento simplificador y un pensamiento complejo. Por 
un lado, el pensamiento simplificador busca aislar lo que separa y oculta todo lo que 
religa e interactúa: “[...] el paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden 
en el universo, y persigue al desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. 
La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo Uno puede, al 
mismo tiempo, ser Múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que está ligado 
(disyunción), o bien unifica lo que es diverso (reducción)” (MORIN, 2005b, p. 89). 
Mediante procesos de abstracción e idealización, se reduce la complejidad de la 
realidad, simplificándola para poder abarcarla y comprenderla. Desde este paradigma 
se ordena, jerarquiza y conceptualiza como medios para llegar, supuestamente, a la 
realidad. Son procesos útiles para desarrollar el conocimiento, pero si se desconoce 
qué se elimina y qué se añade, se absolutizan.

Al aislar los objetos de sus ambientes, el pensamiento simplificante es mutilante. 
En efecto, es un pensamiento que no corresponde con la praxis histórica de liberación, 
pues un pensamiento que mutila conduce irremediablemente a acciones mutilantes, 
a una praxis débil e incompleta. Pero también puede generar praxis de muerte que 
se ven justificadas por ese mismo pensamiento simplificante, pues el uso de las ideas 
como ocultamiento de la realidad es una de sus consecuencias: “La patología de la 
idea está en el idealismo, en donde la idea oculta a la realidad que tiene por misión 
traducir, y se toma como única realidad” (MORIN, 2005b, p. 34).

El pensamiento simplificante no es capaz de concebir lo uno y lo múltiple; 
sus opciones se reducen a unificar abstractamente anulando la diversidad o, por el 
contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. Por su parte, el pensamiento 
complejo busca rendir cuenta de las articulaciones entre dominios disciplinarios 
quebrados por el pensamiento disgregador, que es uno de los principales aspectos del 
pensamiento simplificador. Así, el pensamiento complejo busca generar un conocimiento 
multidimensional que se ubica en un punto inicial para una praxis más rica y menos 
mutilante.

El pensamiento jurídico hegemónico se inscribe en el paradigma de la 
simplificación. Durante la Modernidad, el pensamiento simplificador, al ser uno de los 
pilares de regulación social, negó la diversidad de la juridicidad, en búsqueda de la 
seguridad y el orden que pretende otorgar la dogmática y la lógica-formal cartesiana. Esta 
simplificación de la vida jurídica ha tenido importantes consecuencias en el pensamiento 
relativo a derechos humanos: hablando específicamente de su comprensión, el intento 
del pensamiento jurídico de generar un concepto o una definición expresada en una 
“idea clara y distinta”, más que una mejor protección a la dignidad del ser humano, ha 
traído como consecuencia una mutilación de la realidad y ha desconocido la materialidad 
de la praxis histórica donde se insertan derechos humanos. Los ha encerrado en un 
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idealismo que desconoce diversas parcelas de la realidad, y por tanto, impone la idea 
por encima de los hechos. Fariñas expresa de la siguiente manera la simplificación 
que realiza el pensamiento jurídico moderno:

La racionalidad jurídica moderna, sobre la cual se asienta la 
construcción teórica de los derechos humanos, ha estado 
presidida por el paradigma de la “simplicidad”, el cual ha 
contribuido, mediante el presupuesto epistemológico de la 
reductio ad unum, al ocultamiento y a la “hipersimplificación” de 
la pluralidad, la diversidad y la complejidad ontológicas de las 
sociedad y de los procesos sociales concretos. Según aquél, 
la única fuente de derechos y obligaciones se encuentra en la 
propia razón del individuo, lo cual determina el valor universal 
del sistema jurídico moderno basado en la primacía del individuo, 
cuya consecuencia es la simplicidad del Derecho (FARIÑAS, 
2006, p. 27).

Por otro lado, Sánchez Rubio señala distintos planos donde se observan las 
consecuencias simplificadoras y disgregadoras del pensamiento moderno en el ámbito 
jurídico (SÁNCHEZ RUBIO, 2010, p. 15 ss.), a saber:

a) Se reduce el derecho al derecho estatal, asumiendo el monismo jurídico 
e ignorando otras expresiones jurídicas no estatales (pluralismo jurídico). En este 
sentido, como herencia del positivismo decimonónico, se cree que el derecho es 
norma o institución, y se termina absolutizando la ley del Estado. Además, se reduce 
el saber jurídico a la pura lógica-analítica ignorando las conexiones entre lo jurídico, 
lo ético y lo político.

b) Se separa sin capacidad autocrítica el ámbito de lo público y de lo privado; 
el ámbito de lo jurídico y de lo político, de las relaciones de poder y de lo ético; la 
práctica y la teoría en materia de derechos humanos; la dimensión pre-violatoria de la 
post-violatoria de derechos humanos.

c) Se abstrae el mundo jurídico del contexto socio-cultural en el que se ubica y 
por el que está condicionado. Se vacía y se desplaza lo humano, lo corporal, lo físico, 
y se sustituye al ser humano real por seres sin atributos y descontextualizados.

Un ejemplo de la imposición del paradigma de la simplificación en el campo del 
pensamiento de derechos humanos es la problematización que se lleva a cabo respecto 
al uso del término “derechos humanos”. Sin duda, este término no es fácil de definir, 
ni tampoco es simple y claro, pues su uso tiene que ver con diversas parcelas de la 
realidad humana. La pretensión del pensamiento simple es asumir esta dificultad como 
un aspecto negativo a eliminar, acusando a “derechos humanos” de ser un concepto 
ambiguo y manipulable (ATIENZA, 1989, p. 171). Es decir, se asume la complejidad 
como algo negativo que se debe buscar eliminar a favor de la claridad y la distinción, 
a pesar que ello signifique la mutilación de la realidad. Aquí se aplica la crítica que 
realiza Morin al pensamiento simplificador: “La complejidad no sería algo definible de 
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manera simple para tomar el lugar de la simplicidad. La complejidad es una palabra 
problema y no una palabra solución” (MORIN, 2005b, p. 22).

Asumir la complejidad de derechos humanos no significa una solución o una 
palabra final sobre cuáles son los derechos humanos y definir su contenido exacto. 
El intento de Ellacuría de una conceptualización de derechos humanos asume esta 
complejidad, y por eso buscamos superar los reduccionismos - producidos por el intento 
de simplificación-, a la vez de advertir que se trata de una conceptualización abierta a 
la novedad de la praxis histórica de liberación.

No se trata de criticar cualquier idea clara y distinta, sino sólo aquéllas que 
mutilan la realidad y desconocen los procesos reales de la praxis histórica; y en este 
caso creemos que se ubican “derechos humanos”. La complejidad no conduce a la 
eliminación de la simplicidad, sino aparece cuando el pensamiento simplificador falla. 
El pensamiento complejo debe integrar en sí mismo todo aquello que pone orden, 
claridad, precisión y distinción en el conocimiento. En efecto,

hay que estar siempre alerta y ser conscientes de qué se 
elimina y qué se añade a la realidad, sin anular su riqueza, 
sin fragmentarla ni perder la perspectiva contingente de su 
totalidad y la ubicación que en ella tenemos los seres humanos 
(SÁNCHEZ RUBIO, 2007, p. 43).

Los posibles problemas generados por la vaguedad del concepto “derechos 
humanos”, por su ambigüedad, o por su alta carga emotiva no se han de solucionar a 
través de la mutilación de la realidad, y de desconocer las praxis históricas de liberación 
de los pueblos. Debemos asumir la complejidad de derechos humanos y aprender a 
conocerla; al respecto, conviene citar de nuevo a Morin: “No se trata de retomar la 
ambición del pensamiento simple de controla y dominar lo real. Se trata de ejercitarse 
en un pensamiento capaz de tratar, de dialogar, de negociar, con lo real” (MORIN, 
2005b, p. 22). Por ejemplo, la ideologización de los derechos humanos - como más 
adelante veremos - no se debe exclusivamente a la manipulación de su alta “carga 
emotiva”, ni a su “ambigüedad”, pues también una idea clara y distinta puede tener la 
misma finalidad;3 por eso, el pensamiento complejo debe proponer métodos capaces 
de desvelar tales usos ideológicos.

En este sentido, para Ellacuría la expresión “derechos humanos”, dentro de su 
complejidad, es algo que de alguna forma es “derecho”, es decir, “algo que es debido 
y exigible, y que a la vez afecta radicalmente al hombre por ser hombre, aunque 
también a especificaciones más concretas de humanidad, como la de ser mujer o niño 
o ciudadano, etc.” (ELLACURÍA, 2001b, p. 431).

3 Como bien señala Joaquín Herrera, el pensamiento abstracto de derechos humanos conlleva 
a que “el conocimiento estará relegado a una casta que sabe qué es lo universal o que 
establece los límites de lo particular” (HERRERA, 2000, p. 70).



17TEORÍA CRÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

A partir de esta comprensión, nuestro autor enumera lo que debe entenderse 
por derechos humanos. Tomemos en cuenta que, como señalábamos, estamos ante 
un texto no terminado, pero que nos muestra que si se trata de buscar una definición 
o un concepto de derechos humanos, forzosamente nos topamos con una variedad de 
prácticas y actos que deben pensarse desde el horizonte de la liberación. A continuación 
analizaremos los puntos que aparecen en el referido texto de Ellacuría.

a) Los derechos humanos como necesidad: El primer punto del texto de Ellacuría 
señala que los derechos humanos son una necesidad “de la convivencia social y política, 
son una necesidad socio-biológica y político-biológica, sin la que se hace inviable la 
especie y el modo social y político, en que la especie humana debe desenvolverse” 
(ELLACURÍA, 2001b, p. 431).

Ellacuría comprende los derechos humanos como una necesidad del ser 
humano, pero no a partir de una postura biologicista - aquel pensamiento que reduce 
las necesidades humanas a las funciones biológicas para la sobrevivencia - sino desde 
la comprensión material de la historia. El ser humano sigue siendo un animal, pero con 
la peculiaridad de ser un animal de realidades, pues las cosas se le presentan no como 
estímulos sino como realidades. Esta peculiaridad humana se ha dado gracias a la 
evolución de su estructura fisiológica y a la manera en que se ha enfrentado al medio 
a través de la inteligencia y del trabajo, y aún contando con un grado de autonomía 
sigue fundamentada en la propia composición biológica del ser humano. Historia y 
naturaleza no se contraponen sino que aquélla supone a ésta.

En efecto, cuando Ellacuría habla de derechos humanos como una necesidad 
socio-política y político-biológica, está comprendiendo su fundamento desde las 
necesidades humanas, no sólo de las llamadas “necesidades básicas”, sino de todas 
aquéllas que permiten al ser humano desarrollarse como persona en comunidad. Se 
trata de la satisfacción de las necesidades que hacen viable a la especie humana, 
al phylum, como tal, es decir, como animal de realidades. Esta viabilidad sólo puede 
darse con la presencia de los otros dentro de la vida del individuo - en respectividad 
(ELLACURÍA, 1999b, p. 25-27) - que le habilitan en el modo humano de habérselas 
con la realidad. En este sentido, es como deben comprenderse los derechos humanos: 
como la exigencia de satisfacción de las necesidades que hacen viables a la especie 
humana y a sus modos de convivencia social y política. Un conglomerado humano que 
imposibilita el acceso a los bienes a parte de sus pobladores, que en su propia estructura 
se genera la violencia que destruye vidas humanas, o cuyo concepto de bienestar pone 
en riesgo la viabilidad de la especie por razones ecológicas o por acciones bélicas, no 
se le puede considerar una comunidad humana donde se busque el cumplimiento de 
derechos humanos; su forma de “convivencia” no es capaz de satisfacer las necesidades 
socio-político-biológicas de sus miembros.
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Dicha situación, tan frecuente en la periferia del sistema-mundo, lleva a los 
seres humanos a establecer estrategias de lucha en busca de su sobrevivencia, aún 
pagando altas cuotas de represión; pero, insistimos, es una lucha que va más allá de 
la vida en puro sentido biológico:

Esta lucha por la vida contra la muerte, que es, en concreto, 
la lucha de la víctima contra su verdugo, puede darse en otros 
planos: el de la libertad, el de la justicia, el de la dignidad, el de 
la solidaridad; en definitiva, en el plano de la plenitud de la vida, 
que sin dejar nunca de ser biológica, transciende los límites de 
lo biológico (ELLACURÍA, 2001c, p. 440).

Cabe aclarar que asumir las necesidades del animal de realidades como 
fundamento de derechos humanos, no conlleva realizar una declaración específica 
y absoluta de ellas y mucho menos de sus medios de satisfacción4 (lo que sería, por 
ejemplo, una positivización concreta de derechos fundamentales), sino que abre el 
espacio de la vida y de la praxis a la realidad, a su contingencia y a la apropiación de 
posibilidades y capacidades en cada momento histórico. Se trata de insertarlos en el 
dinamismo de posibilitación, es decir, en la entrega de formas de vida real, que se 
convierten para el ser humano en posibilidades de realización tanto biográfica como 
social. De ahí que hablar de necesidades humanas no significa caer en un ontologismo 
sobre el ser humano, sino en considerarlas como parte de esa manera de enfrentarse 
a la realidad que otorga una dimensión objetiva a las luchas de liberación. Al respecto, 
Juan José Tamayo ha señalado que

Ellacuría se plantea el fundamento biológico de los derechos 
humanos. Para él, la práctica de los derechos humanos es 
inseparable de la supervivencia de la humanidad. Sólo ese 
planteamiento da una perspectiva universalista a los derechos 
humanos. Según esto hay que conceder prioridad a los derechos 
humanos que tienen que ver con la supervivencia de los seres 
humanos, que son los más amenazados, sobre todo en el Tercer 
Mundo: la vida, la salud, la educación, el vestido, la vivienda, 
el trabajo, etc. Sin satisfacción de las necesidades básicas no 
hay vida humana, ni dignidad humana, ni derechos humanos 
(TAMAYO, 2006).

No es una mera coincidencia que Ellacuría colocara en primer lugar el concepto 
de los derechos humanos como necesidades dentro de una lista de diez definiciones. 
Al respecto, Enrique Dussel ha hecho un análisis sobre la importancia de la “vida” 
en todo el quehacer filosófico de Ellacuría, desde sus escritos juveniles hasta su 

4 Realizar un catálogo de necesidades humanas es una actividad necesaria, sin duda, pero que debe 
ser constantemente verificada, y ser lo suficientemente crítica para no tener una visión enturbiada de 
la realidad que a final de cuentas esté reflejando aquellas “necesidades” que son funcionales para la 
expansión del capitalismo y la clausura de modos diversos de vida.
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madurez, y llega a señalar: “[...] ontológicamente o metafísicamente Ellacuría es un 
vitalista convencido - lo mismo que un Hinkelammert y yo mismo” (DUSSEL, 2007, 
p. 20).5 Hablar de necesidades humanas, como fundamento de derechos humanos, es 
necesario porque establece una instancia objetiva sin la que no puede existir la vida 
humana y sin la cual no puede darse la tranquilidad político-biológica.

b) Los derechos humanos como exigencia física y moral: Ellacuría señala en 
segundo lugar que los derechos humanos son una exigencia, física antes que moral, 
“no tanto de una naturaleza humana, abstracta e individual, sino de una esencia física, 
individual y específica, y del conjunto real de toda la humanidad y no del concepto de 
una humanidad abstracta” (ELLACURÍA, 2001b, p. 431). En conexión con la anterior 
definición, los derechos humanos parten desde la materialidad de la historia, la cual 
incluye al ser humano y a la humanidad en su totalidad. La exigencia de derechos 
humanos parte de lo físico de la realidad; la realidad se le impone al ser humano y lo 
impele a tomar una opción, es decir, el ser humano debe hacerse cargo de la realidad. 
En este hacerse cargo, debe optar dentro de una serie de posibilidades; y para 
Ellacuría, este optar debe ir encaminado a una praxis de liberación, lo cual significa 
elegir aquello que posibilite el ejercicio de derechos humanos y que, por lo tanto, haga 
viable al phylum humano. En estructuras donde domina el mal común, la realidad no 
puede llegar a ser aquello que podría y debería ser, porque intereses minoritarios se 
lo impiden; es la propia realidad social y personal la que impele a la praxis humana a 
una transformación.

Es importante resaltar que en esta afirmación Ellacuría busca desvincularse 
de cualquier idealismo y iusnaturalismo abstracto que pregonen un “ser humano” 
universal; pues esta “representación abstracta” se trata en realidad de un tipo concreto 
de ser humano que se considera superior a los otros. No hay un “hombre abstracto”, 
es decir, un ser humano anterior a la historia, que desde él se determine su contenido, 
su forma de desarrollo o su finalidad. La especie humana se va configurando, como 
se ha insistido en este trabajo, en razón de la recepción y apropiación de posibilidades 
haciéndolas parte de su realidad. Por supuesto, en congruencia con la compresión de 
la realidad histórica, abordar desde un humanismo concreto los derechos humanos no 
significa caer en una postura “relativista” sino en comprender que la exigencia física 
y moral aunque sea una no destruye la pluralidad, ni los diversos y distintos procesos 
de liberación que los pueblos pueden seguir para hacer efectivas tales exigencias. 
Además, el criterio de verificación del cumplimiento de derechos humanos debe estar 
5 El término “vitalista” es utilizado por Dussel de una forma muy amplia y no en el estricto uso del concepto 

dentro de las tradiciones “vitalistas” del siglo XIX-XX. En realidad, su uso se refiere a la referencia 
constante a la cuestión de la “vida humana” como criterio de verificación de la filosofía. En el caso de 
Ellacuría, la “vida” es un concepto constante en su pensamiento, desde sus inicios como conocedor 
de la escolástica clásica hasta su madurez, pasando por el intento de poner en diálogo la tradición 
escolástica con el existencialismo y el vitalismo propiamente dicho. En este punto de nuestro estudio, 
creemos que más que vitalista debe entenderse a Ellacuría como un materialista abierto, es decir, que 
su defensa de la vida tiene como fundamento la materialidad de la historia.
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en relación al conjunto real de seres humanos, donde se dan relaciones conflictivas, y 
no en referencia a una humanidad abstracta,6 la cual responde más a un logos abstracto 
y, por lo tanto, con facilidad puede dársele un uso ideologizado.

c) Los derechos humanos como producto histórico: Para Ellacuría los derechos 
humanos no son algo ajeno a la realidad histórica, y por lo tanto, tampoco a la praxis 
humana. Por eso señala que “son un producto histórico, resultado de una praxis histórica 
determinada, reflejada en una conciencia colectiva, que los asume como rectores de la 
conducta pública” (ELLACURÍA, 2001b, p. 431). De nuevo encontramos el rechazo a 
posturas idealistas sobre los derechos humanos que los entienda como entidades ajenas 
a la materialidad de la historia y que a priori prediquen cuál es el nivel moral más alto 
de la humanidad. Lo que se piensa en una sociedad no es absolutamente autónomo 
e independiente de los intereses materiales de ella. Por eso, desde esta concepción, 
se debe afirmar que los derechos humanos, tal como los conocemos hoy día, son un 
producto surgido de un contexto concreto y preciso que se ha ido expandiendo por todo 
el planeta desde el siglo XVI. Sin embargo, reconocer que los derechos humanos son 
productos históricos no significa encerrarlos en sus orígenes, es decir, como hemos 
dicho, encadenarlos a la civilización moderna capitalista creyendo que fuera de ésta 
no puede hablarse de aquéllos. La capacidad de la praxis humana para hacerse cargo 
de la realidad va mucho más allá, y nos posibilita repensar los derechos humanos 
superando la modernidad capitalista.

Ver en los derechos humanos productos históricos no debe interpretarse como 
una postura voluntarista. La historia no es totalmente el reino de la libertad sino que 
la naturaleza, lo físico, sigue presente en ella. De ahí que derechos humanos sean la 
concretización política y jurídica de luchas sociales por la satisfacción de necesidades; 
luchas que se realizan en la historia, y por lo tanto, están en función de la apropiación 
adecuada de posibilidades. En otras palabras, lo importante de considerar a los derechos 
humanos como un producto histórico no es establecer la posibilidad de realizar una 
genealogía del concepto, sino insertarlo en la dinámica de la realidad histórica y como 
parte de la praxis histórica de liberación. Es necesario, entonces, que un grupo concreto 
de personas se haga consciente de la opresión que sufren, de la negación al acceso a 
los bienes para la satisfacción de necesidades, como inicio del camino de liberación. 
Ellacuría señala que “si se tiene el poder para optar, pero no se puede optar, porque 
no se cuenta con posibilidades reales se está negando la libertad humana, la libertad 
histórica” (ELLACURÍA, 1999b, p. 521). Liberación que consiste, en parte, en quitar los 
obstáculos que encuentra el dinamismo de lo real en su pleno desarrollo.

d) Los derechos humanos como aspiraciones: Los derechos humanos, como 
parte de la realidad histórica, son abiertos y en constante cambio, y se van actualizando 

6 Las últimas guerras de “choque de civilizaciones” se han realizado teniendo de fondo conceptual una 
humanidad abstracta; se predica la lucha por la humanidad y su seguridad. Curiosamente, en estas 
guerras, una parte de ese conjunto real de seres humanos que es la humanidad es destruido, no sólo 
biológicamente, sino también cultural y socialmente.
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según los procesos de lucha de los pueblos en aras de su dignidad, buscando que 
su realidad humana dé más de sí. En este sentido, Ellacuría afirma que los derechos 
humanos son aspiraciones naturales que “se van actualizando históricamente, según 
la actualización de posibilidades y capacidades que se van dando desigualmente en 
distintos sectores de la humanidad, según vaya siendo su edad histórica” (ELLACURÍA, 
2001b, p. 431).

Considerar a los derechos humanos como aspiraciones naturales no es una 
postura iusnaturalista. Ellacuría no hace referencia a una supuesta naturaleza humana 
universal y abstracta, sino a la imposición de la materialidad de la historia en la praxis de 
liberación. De ahí que estas aspiraciones aun siendo naturales se vayan actualizando 
históricamente en función de la actualización de posibilidades y capacidades según 
la altura o edad histórica de cada sector de la humanidad.7 Lo cual reafirma lo antes 
dicho: que los derechos humanos se van generando gracias a la lucha de los pueblos 
dentro de sus procesos de liberación.

e) Los derechos humanos como prescripciones éticas: Ellacuría lleva al terreno 
ético la cuestión de los derechos humanos, al afirmar que éstos son prescripciones 
éticas, “obligantes en conciencia y que humanizan o deshumanizan a individuos, 
grupos o pueblos, según sea la habitud y la actitud respecto de ellos, así como de su 
cumplimiento o incumplimiento actuales” (ELLACURÍA, 2001b, p. 432). Insistimos que 
esta incursión de los derechos humanos al campo de la ética no puede tener como 
consecuencia comparar el pensamiento de Ellacuría con los moral rights de la tradición 
anglosajona, que se ubican en el horizonte liberal y del Estado moderno, y buscan 
encontrar una salida al legalismo positivista; en cambio, el horizonte de la filosofía 
ellacuriana es la praxis de liberación.

Esta perspectiva ética de los derechos humanos que propone Ellacuría coincide 
con el primer concepto que analizamos en esta sección: la fundamentación biológica de 
los derechos humanos está en conexión con su comprensión ética. Al fundamentar la 
ética, Ellacuría rescata las notas biológicas que junto con las demás notas constituyen 
la sustantividad humana, que es a su vez una unidad estructural (ELLACURÍA, 2001e, 
p. 251-269). Pues si lo ético tiene que ver con la persona y el sujeto, no se puede ser 
ni persona ni sujeto más que de un modo constitutivamente biológico. Como hemos 
insistido, Ellacuría considera, siguiendo el pensamiento zubiriano, al ser humano como 
un “animal de realidades”, en virtud de su inteligencia sentiente, lo cual le habilita para 
apropiarse de posibilidades por decisión y por opción:

[...] el hombre está sujeto-a apropiarse posibilidades, que al 
ser sólo posibilidades tienen que actualizarse por decisión, por 
opción. Esta sujeción-a tener que apropiarse de posibilidades 
por decisión para poder seguir viviendo y para poder dar 

7 No está por demás en insistir que Ellacuría no comprende por edad histórica una serie de estamentos 
dentro de una misma línea histórica que todos los pueblos han de seguir; sino las posibilidades y 
capacidades que un sector de la humanidad ha ido apropiándose (Cf. SAMOUR, 2002, p. 340).
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respuesta a las situaciones en que está inmerso naturalmente, 
biológicamente, hace del hombre una realidad moral o, más 
exactamente, un animal de realidad moral. Pero, por lo mismo, 
esta dimensión ética del hombre no queda desligada de sus 
raíces biológicas. La ética es así, en uno de sus aspectos, la 
respuesta típicamente humana a un problema radicalmente 
biológico ELLACURÍA, 2001e, p. 256).

Así es que la ética no puede desligarse de las raíces biológicas del hombre, y 
por lo tanto, aquella es la respuesta humana a un problema radicalmente biológico: 
ser viables como individuos y como especie.

El cumplimiento o no de los derechos humanos - entendidos como prescripciones 
éticas - es lo que humaniza o deshumaniza a individuos, grupos, pueblos o a la 
humanidad misma. Pero deben comprenderse como prescripciones desde una ética con 
fundamento biológico, que busque, antes que otra cosa, satisfacer las necesidades que 
posibilitan al ser humano la apropiación de posibilidades, es decir, que abran la puerta 
a la producción y reproducción de su vida. Aunque se trata de una ética universal, se 
construye desde la comprensión de una totalidad que no anula las diferencias, pues 
la realidad humana no supone un modo unívoco o predeterminado de realización, sino 
algo abierto a la creatividad y a la exigencia histórica.

f) Los derechos humanos como valores: Afirma Ellacuría que los derechos 
humanos son valores que “la colectividad (en su extrema, la humanidad) va estimando 
como algo indiscutible, que se da por aceptado, al menos en su significado teórico” 
(ELLACURÍA, 2001b, p. 432). El tema del consenso comunitario y mundial por los 
derechos humanos es considerado como un dinamismo positivo por Ellacuría; no 
obstante, este consenso debe ser historizado para asumir críticamente desde dónde 
se va instaurando el “consenso mundial”. Para Ellacuría no es lo mismo un consenso 
por los derechos humanos realizado desde las grandes mayorías populares o desde los 
grupos sociales anticapitalistas que el consenso elaborado por las grandes potencias 
del planeta; su para qué y su por qué son muy distintos en la realidad por más que 
formalmente se predique lo mismo.

Pensar derechos humanos desde la realidad histórica posibilita abordarlos como 
valores no sólo de una colectividad o nación, sino desde la humanidad en su totalidad. 
Pero, insistimos, no desde una humanidad abstracta pensada sin bases materiales y 
que, a fin de cuentas, sirve como herramienta al imperialismo ideológico; sino desde 
una humanidad concreta, que sea realmente universal. En este sentido, Ellacuría 
entiende por humanidad la

verdadera y total, que no cabe confundir con lo que entienden 
por “humanidad universal” los que hablan desde la perspectiva, 
mucho más localizada y particularizada, de los países 
absolutamente minoritarios que van a la cabeza del desarrollo 
económico. La humanidad es otra cosa, y en el momento 
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actual está mayoritariamente constituida por los más de tres mil 
millones de hombres que viven en unas condiciones materiales 
que hacen prácticamente imposible una vida realmente humana 
(ELLACURÍA, 1986, p. 142).

Por eso, como hemos insistido, para comprender derechos humanos como 
valores de toda la humanidad deben pensarse desde el lugar social adecuado, desde 
las grandes mayorías populares.

g) Los derechos humanos como ideales utópicos: El tema de la utopía es 
importante en el pensamiento de Ellacuría, pues su filosofía de la realidad histórica así 
lo requiere. Ya decíamos que la realidad histórica es procesual y dinámica, y en ella 
se nos da el campo abierto de las máximas posibilidades de lo real. En este sentido, 
el profesor Tamayo señala que la definición de realidad histórica de Ellacuría tiene un 
sabor blochiano (BLOCH, 2006, 2007):

Ernst Bloch elabora una filosofía de la esperanza y de la utopía 
en la que la realidad no se entiende como algo acabado y cerrado 
sobre sí mismo, estático, simple y sólido, sino procesualmente, 
tendencialmente, como algo abierto y en continuo hacerse. La 
realidad es proceso; en ella ocurren cosas verdaderamente 
nuevas, que jamás han ocurrido a ser humano alguno y que 
verosímilmente aún no le habían ocurrido a ninguna realidad. En 
el mundo se dan posibilidades reales objetivas, y no simplemente 
una determinada indigencia o un mero determinismo mecánico. 
Bloch cuestiona la filosofía hegeliana porque ni deja espacio para 
un futuro real ni deja un margen a posibles sorpresas. Se enfrenta 
así a toda una historia de la filosofía que ha entablado una lucha 
titánica contra lo posible. Vivimos rodeados de la posibilidad, 
no sólo de la presencia; en la prisión de la mera presencia ni 
siquiera podríamos movernos. La categoría “posibilidad”, dirá 
Bloch, es en su totalidad una tierra casi virgen; es el Benjamín 
entre los grandes conceptos (TAMAYO, 2007, p. 184).

Podemos afirmar, entonces, que pensar los derechos humanos desde el 
pensamiento de la liberación, hace necesario explotar su dimensión utópica, es decir, 
incorporarlos en un horizonte utópico. Por eso, Ellacuría señala que los derechos 
humanos son ideales utópicos que “presentan algunos individuos, grupos o pueblos, 
como motores de una permanente humanización del individuo y de la humanidad” 
(ELLACURÍA, 1986, p. 142). Esto supone que los ideales nacen desde la praxis 
humana, esto es, son esbozados desde las mismas acciones humanas y se dirigen a 
ellas mismas como motores de procesos de liberación.

h) Los derechos humanos como momentos ideológicos: La crítica a la 
ideologización tiene una importante resonancia en el campo de los derechos humanos, 
lo que analizaremos más adelante. En este sentido, Ellacuría los considera como 
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“momentos ideológicos de una determinada praxis, que pueden convertirse en 
momentos ideologizados cuando ocultan o protegen intereses y privilegios minoritarios” 
(ELLACURÍA, 1986, p. 142).

La aplicación del método de historización de los conceptos - propuesto por 
Ellacuría - a los derechos humanos, que hemos abordado en otros espacios (ROSILLO, 
2008), se basa en gran medida sobre esta afirmación; es decir, al ser los derechos 
humanos un momento ideológico de la praxis entonces deben ser historizados para 
su verificación.

i) Los derechos humanos como derechos positivos: Señala Ellacuría que “[l]os 
derechos humanos son derechos positivos, otorgados y sancionados por las instancias 
capaces de hacerlo, especialmente los estados e instituciones internacionales” 
(ELLACURÍA, 1986, p. 142). Por lo tanto, no desconoce la importancia de la positivación 
de los derechos humanos, mas no la ubica como lo prioritario. Es decir, los derechos 
humanos no encuentran su fundamento en el poder estatal o en las instancias 
internacionales, sino en la satisfacción de las necesidades de producción y reproducción 
de la vida. Lo que debe positivarse como derechos ha de estar en función de la 
dimensión ética-biológica del ser humano y como producto histórico de las diversas 
praxis de liberación; y nunca debe perder su carácter de medio para considerarlos 
como un fin en sí mismos.

La positivación de los derechos humanos no es algo menor o sin importancia 
para Ellacuría. Este hecho debe considerarse como el uso de la fuerza del Estado 
para satisfacer las necesidades socio-político-biológicas del ser humano; se trata de 
la dimensión ética de la acción del estado. Dentro de este uso, la fuerza del estado 
estaría justificada pues de lo contrario sería en realidad mera violencia y, en los casos 
más grandes, de una violencia estructural:

El Estado que realmente sirve al bien común, esto es, al bien de 
todos y especialmente al bien de la mayoría, tiene los suficientes 
recursos para imponer, a la larga, el orden justo. No necesita 
entrar en la dinámica del dar y recibir golpes como si fuera una 
facción más del espectro político (ELLACURÍA, 1993, p. 716).

j) Los derechos humanos como convenciones y contratos: El último concepto 
que otorga Ellacuría es: “Los derechos humanos son convenciones y contratos sociales 
y políticos, que hacen los individuos entre sí y con el Estado, y los estados entre ellos” 
(ELLACURÍA, 1986, p. 142). Al parecer, Ellacuría asume en esta definición elementos 
de la tradición contractualista que busca fundamentar los derechos humanos en el 
“contrato social”, sea éste entendido como una hipótesis o como construcción de un 
consenso basado en el funcionamiento de instituciones democráticas. No obstante, 
de manera semejante que en el inciso anterior, esta comprensión contractualista debe 
estar en función de la dimensión ética-biológica del ser humano. No puede pactarse, 
ni ser elemento de un contrato social, aquello que vaya contra las necesidades del 
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pueblo y de la humanidad, y contra las condiciones de vida y su reproducción. Además, 
Ellacuría piensa los derechos humanos desde la liberación y no desde la liberalización 
como lo hace el contractualismo clásico.

El análisis de las diversas conceptualizaciones sobre derechos humanos que 
realizó Ellacuría poco antes de su muerte nos permite afirmar que, desde su filosofía de 
la liberación, asumió las distintas dimensiones que estos derechos tienen como parte de 
la praxis humana. Comprendió su aspecto histórico, social, político, económico, jurídico 
y ético, apoyándose en el fundamento de la producción y reproducción de la vida del 
pueblo, es decir, desde la satisfacción de sus diversas necesidades que hacen viable 
al phylum humano, sea como personas o como sociedad y especie.

En otras palabras, el discurso de derechos humanos es pensado y desarrollado 
desde un paradigma de pensamiento complejo, no idealista, donde la materialidad de la 
historia tiene preferencia ante cualquier intento de simplificación de estos derechos, es 
decir, de encerrarlos en el pensamiento de lo claro y distinto. Ellacuría asume el carácter 
“universal” de derechos humanos pues reconoce que son algo debido y exigible que 
afecta radicalmente al ser humano por ser humano, pero a la par asume que es una 
universalidad no abstracta, sino que se construye también desde luchas específicas, 
donde derechos humanos afecta entonces a sectores concretos de humanidad desde 
su identidad.

2. LIBERALIZACIÓN VS. LIBERACIÓN

Ellacuría analiza derechos humanos como parte de los procesos de liberación 
y no desde la mera liberalización, entendida ésta como el proceso que apunta 
exclusivamente a la libertad subjetiva e individual. Por eso, denuncia las abstracciones 
de los derechos humanos que, aunque predicados para todos son ejercidos sólo por 
unos cuantos, sobre una base material posibilitada en virtud de la existencia de una 
mayoría explotada.

Ellacuría no desprecia la libertad individual y subjetiva, ni muchos menos la 
capacidad creativa de la persona en la historia; su postura no es un colectivismo que 
niegue esta dimensión humana. Al contrario, como veremos, uno de los elementos 
de la liberación es la libertad ante la represión, ante las realidades que atemorizan 
al ser humano, donde bien comprendidos están ubicados los derechos humanos, 
comúnmente llamados, de libertad. Donde no está de acuerdo es en considerar la 
liberalización - entendido como mero proceso de individualización ilustrada - como 
un auténtico proceso de liberación integral de toda la humanidad: “Sin desestimar las 
virtudes de la liberalización [...], la liberación hace un planteamiento más material y más 
integral, en definitiva, más realista y más universalista” (ELLACURÍA, 2000a, p. 645).

Dentro de su reflexión sobre la praxis, Ellacuría pone énfasis en las praxis 
históricas de liberación, es decir, en aquellas que actúan como productoras de estructuras 
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nuevas más humanizantes. El proceso práxico de liberación es principalmente 
dialéctico - aunque no exclusivamente - en cuanto busca negar la negación de los 
seres humanos, y su avance afirmando lo positivo. La realidad histórica puede ser 
principio de humanización y de personalización, pero también puede ser de opresión 
y alienación; esto porque “la praxis histórica no es reducible ni a las leyes del mundo 
natural ni a los saltos dialécticos de algún presunto espíritu” (GONZÁLEZ, 1999, p. 11). 
A diferencia de lo que puede suceder con posturas idealistas o mecanicistas de la 
historia, el mal y la injusticia en la historia no pueden ser legitimados ni justificados 
como unas necesidades lógicas en el desarrollo de una teleología o como partes de 
un devenir forzoso de la historia. Más bien el mal histórico es un límite real que se 
presenta como un desafío a la praxis de liberación. Desde esta perspectiva, Ellacuría 
valora el discurso de derechos humanos en términos positivos y de manera crítica, y 
busca comprenderlos como una herramienta para la lucha de liberación de los pueblos. 
En este sentido, la negatividad de la historia la expresa en términos de violación de 
derechos humanos:

¿Cuándo unas estructuras son evidentemente injustas? 
¿Cuándo esas estructuras representan la institucionalización de 
la violencia? La respuesta es clara: cuando atentan gravemente 
contra los derechos fundamentales de la persona y cuando 
dañan peligrosamente el bien común del país. Quiere esto decir 
que, cuando la situación estructural de un país, el conjunto de 
su organización económica, de su organización jurídica y de 
su organización política, llevan durante un tiempo prolongado 
a la negación de los derechos fundamentales de la persona, 
tales como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y 
a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, 
el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser apresado 
injustamente y a no ser torturado, el derecho a la organización 
política, el derecho a la libre expresión, etc., entonces, estamos 
ante estructuras evidentemente injustas y ante la violencia 
institucionalizada (ELLACURÍA, 1993, p. 716).

Ahora bien, la liberación es un proceso a través del cual el ser humano va 
ejerciendo su libertad, y va haciéndose cada vez más libre gracias a su estructura de 
esencia abierta; un proceso que “en lo histórico, es un proceso de transformación, 
cuando no de revolución” (ELLACURÍA, 2000a, p. 640). La ventaja de la comprensión 
de la liberación, desde la estructura dinámica de la realidad, consiste en que se trata 
de un concepto integral que no se ubica sólo en el ámbito político o en el económico 
ni tampoco enarbola una abstracción del ser humano. Se asume un proceso que 
busca concretizar la libertad, creando las condiciones materiales y objetivas para su 
ejercicio. Comprendiendo así la liberación, el discurso de derechos humanos se vuelve 
un elemento importante para su consecución. Así, en la conceptualización que hace 
Ellacuría de la liberación, encontramos tres facetas donde claramente el instrumento 
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jurídico-político que son los derechos humanos forma parte, asumido de manera crítica, 
de ella. Estas facetas son (ELLACURÍA, 2000a, p. 645-646):

a) La liberación de las necesidades básicas, cuya satisfacción es necesaria para 
una vida humana. Es lo que se debe llamar, según Ellacuría, “liberación de la opresión 
material”. Los derechos humanos deben buscar satisfacer las necesidades humanas 
que posibiliten la producción y reproducción de vida; este debe ser su fundamento 
desde una perspectiva de la liberación.

b) Liberación de las ideologías y de las instituciones jurídico-políticas 
deshumanizantes. Es la “libertad ante la represión”.

c) Liberación personal y colectiva de todo tipo de dependencia que impide una 
autodeterminación plena.

Para Ellacuría, la realidad histórica no es creación de un macro sujeto, sino que 
es tarea de la humanidad misma. Por eso, no existe un paradigma único de liberación 
humana que sea válido en todo tiempo y lugar. Siempre será necesario discernir las 
formas, objetivos y contenidos de la posible praxis liberadora, pues ésta se identifica 
con el proceso histórico mismo, en cuanto este proceso es productivo y transformativo. 
Esta concepción pluralista del proceso de liberación no significa la negación de la 
realidad histórica como totalidad, sino que la misma praxis humana, y la historia como 
apropiación de posibilidades, implican ya en sí mismas la pluralidad. Tampoco significa 
negar la unidad de la humanidad, pues desde el proceso de liberación en su ámbito 
estructural, la humanidad se comprende como parte del mismo phylum, pero que 
para serlo y seguir siéndolo debe entrar en un proceso integral de liberación, lo que 
requiere de una pluralidad en la praxis. Es decir, la misma dinamicidad de la realidad 
la hace plural y una.

CONCLUSIÓN

La conceptualización que realizó Ellacuría respecto a los derechos humanos, 
en coherencia con su filosofía de la realidad histórica, coloca a la vida humana como 
su fundamento, en cuanto los derechos deben ser medios para la satisfacción de las 
necesidades que posibilitan la existencia de la especie humana. La existencia de un 
Estado respetuoso y promotor de los derechos humanos es bien visto por Ellacuría, 
al grado de que su construcción la consideró necesaria y urgente en la realidad que 
le tocó enfrentar; pero no lo considera como un proceso autosuficiente ni absoluto, 
pues siempre los poderes corren el riesgo de ser instrumentos de ideologización. 
Además, limitar los derechos humanos al marco jurídico dado por un Estado, tiene 
como consecuencia, en muchos casos, que aquellos pierden su dimensión utópica y 
fácilmente se vuelven parte de discursos utopistas o cínicos que atacan la capacidad 
humana de replantearse continuamente la realidad de la que se hace cargo.
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Una comprensión compleja de los derechos humanos nos conduce a 
comprenderlos como parte de la praxis de liberación de los oprimidos y de las mayorías 
populares, pues sólo desde ellos queda verificada la realidad de su cumplimiento 
(ELLACURÍA, 2001c, p. 444-445). Esto tiene importantes repercusiones para pensar los 
derechos humanos más allá de la modernidad capitalista y de su componente individualista, 
para ubicarlos en una auténtica perspectiva universal respetuosa de las diferencias.

Lo anterior nos reafirma la necesidad de entender a los derechos humanos 
dentro de la pluralidad social y cultural de la sociedad mundial. Como hemos señalado 
en otros espacios al hablar de la hermenéutica analógica y la diatópica,8 es necesario 
un verdadero diálogo intercultural entre la concepción moderna de derechos humanos, 
otras concepciones de dignidad humana, procesos de lucha a favor de ella y la 
estructuración social de otras culturas. Esto sin presuponer que alguna de ellas sea 
el marco inicial de este diálogo. La concepción clásica de derechos humanos sigue 
teniendo miedo a la diversidad. Por más que predique su dimensión de tolerancia, 
ésta se limita a aquellas expresiones culturales que no cuestionan de fondo su razón 
ilustrada y liberal. Se puede aceptar todo aquello que sea folklórico, accesorio y colorido 
de una cultura, siempre que no cuestione los principios liberales y su individualismo y, 
mucho menos, la lógica del libre mercado. El proceso de globalización se ha convertido 
en un proceso de occidentalización, aun en sus versiones “multiculturalistas”. Estas 
últimas, cabría anotarlo, se tratan de la nueva expresión del capitalismo para expandir 
su campo de influencia aceptando elementos culturales no-occidentales que no ponen 
en riesgo su lógica de producción y acumulación (DÍAZ POLANCO, 2006, p. 174). 
Cuando las diferencias - expresadas en éticas religiosas, comunitarias, etc.- son 
capaces de distorsionar el funcionamiento del libre mercado capitalista, entonces es 
cuando “son criminalizadas y pasan a ser calificadas como enemigos que se deben 
eliminar, en cuanto que son consideradas como enemigos del progreso infinito de la 
civilización cristiana y mercantil occidental” (FARIÑAS, 2007, p. 68). El pensamiento de 
la liberación impone la tarea de desarrollar, como parte de la historización de derechos 
humanos, una teoría social y una antropología que asuma la diversidad del ser humano 
y denuncie todas aquellas idealizaciones que impidan que esta diversidad se exprese, 
y sea parte de la manera en que la realidad histórica va dando de sí.

La comprensión liberadora de los derechos humanos, ubicada desde la realidad 
negadora y desde una perspectiva que descubra cuál es el rostro histórico del derecho 
deseable y posible, constituye una dialéctica que le otorga un gran valor a la utopía 
(ELLACURÍA, 2001c, p. 438). Para Ellacuría, la utopía no se trata de un sueño imposible 
sino de un horizonte de esperanza. Para no convertirse en idealismo enajenante, en un 

8 De hecho, los conceptos históricos propuestos por Ellacuría en función del logos histórico y del método 
de historización son semejantes a los conceptos análogos según la hermenéutica analógica de Beuchot 
y, en este sentido, coincidirían con la hermenéutica diatópica de Boaventura de Sousa Santos (Cf. 
ROSILLO, 2010, p. 117-138).
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idealismo inoperante, es necesaria la profecía. La profecía entendida como denuncia y 
negación de los males presentes, y que por la vía creada, apunta y lanza hacia un futuro 
de esperanza. Se trata de una esperanza “que mucho tiene que ver con el presente, 
porque lo que se pretende es sacarnos de él, sacarnos de la tierra de la esclavitud, 
a través de un éxodo histórico, como proceso de la liberación conducente a la tierra 
prometida” (ELLACURÍA, 2000b, p. 351).

El pensamiento de liberación permite comprender que tanto el universalismo de 
los derechos humanos como su contraparte, el relativismo, tienen momentos ideológicos 
que desenmascarar. Ambas posturas deben ser historizadas para, yendo más allá de 
sus discursos abstractos, describir la función que realizan a favor o en contra de los 
procesos de liberación. Aunado a lo anterior, se reafirma que el proceso de los derechos 
humanos es algo inacabado, en el cual pueden generarse nuevos derechos y darse 
nuevas interpretaciones de los existentes.
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RESUMO: Considerando a importância da água, como bem da vida e como 
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the realization of the fundamental right to sustainable access to water. In this context, 
environmental education is one of the most efficient control mechanisms of sustainable 
use of the precious liquid.

KEYWORDS: Water Law; environmental education; right to water; sustainability.

INTRODUÇÃO

O dia 22 de março é reconhecido internacionalmente como “O Dia Mundial da 
Água”, definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como marco da Cam-
panha “Água para a Vida 2005/2015”. A ratio subjacente de se estabelecer uma data 
especial para celebrar o líquido precioso é o caráter didático, no intuito de despertar 
a consciência de que a água é essencial para a sobrevivência de todos, inclusive do 
próprio Planeta Terra. Apenas para ilustrar, na África cerca de 300 milhões de pessoas 
convivem com a dura realidade da falta de acesso ao líquido vital. Nesse contexto, a 
ONU desenvolve estratégias para mobilizar a comunidade internacional a se compro-
meter com a racionalização do uso desta riqueza (MOVIMENTO GAIA).

No Brasil, a educação ambiental - regulamentada pelo Diploma Normativo 
Federal nº 9.795/99, e elevada a um dos instrumentos da Política Nacional dos Re-
cursos Hídricos - deve ultrapassar o escopo dos programas educativos escolares e de 
universidades, alcançando todos os atores sociais (Estado, empresas e consumidores), 
porque se a conscientização não for coletiva, dificilmente se conseguirá fazer a travessia 
do descaso com o Meio Ambiente para a conduta consciente, racional e pró-Natureza.

A educação ambiental, conforme apontado em tese de doutorado,3 é condição 
de possiblidade à concretização dos demais instrumentos à disposição do Estado 
gestor-regulador dos recursos naturais, pois sem consciência ecológica os demais 
mecanismos existentes para o processo de gestão dos mananciais de água perdem 
muito em termos de efetividade.

Algumas empresas, embora ainda haja longo caminho a percorrer para atingir 
o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental, têm 
demonstrado preocupação e interesse em transformar as velhas práticas produtivas, 
introduzindo no “ciclo de produtação”4 elementos sustentáveis, de forma a amenizar 
os impactos ambientais, visto que, de alguma maneira, as práticas de produção e 
consumo de um bem, ainda que dentro de padrões sustentáveis, acabam alterando o 
ecossistema. Segundo Bibi van der Zee,5 estudos realizados na Inglaterra revelaram 
3 Vide nesse sentido CARLI, Ana Alice de. A água e seus instrumentos de efetividade: educação, 

normatização, tecnologia e tributação. Campinas, SP: Millennium, 2013.
4 MAGALHÃES, Nelsom J. Veiga de. Desenvolvimento sustentável de novos produtos. In: FLORES, Nilton 

Cesar (Org.). A sustentabilidade em suas múltiplas faces. Campinas, SP: Millennium, 2012. O termo 
“ciclo de produtação”, segundo o autor, consiste em todas as etapas de produção, desde o projeto até 
o descarte final.

5 ZEE, Bibi van der. Empresas ecológicas. Tradução Rosemarie Ziegelmaier. São Paulo: Publifolha, 2010. 
(Série Sucesso Profissional).
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que parcela significativa de jovens profissionais evita trabalhar em empresas que não 
se preocupam em atuar de forma ética, o que inclui os cuidados com a sustentabilidade 
ambiental.

Na linha de pensamento de Daniel Goleman,6 quando ressalta a importância 
da Ecologia Industrial e do princípio da transparência radical, defende-se o acesso 
universal às informações dos impactos ambientais das diferentes etapas dos produtos, 
abarcando desde a fase inicial de elaboração até seu consumo e descarte final, como 
uma das formas de o homem se educar ecologicamente, alterando radicalmente seu 
comportamento diante da Natureza.

José Renato Nalini7 vaticina que “se a humanidade continuar a dispor dos bens 
da terra como se eles fossem inesgotáveis, inexauríveis e a se servir da natureza como 
um imenso supermercado gratuito e sem dono, não haverá destino para a espécie”. 
Tais palavras soam pessimistas, mas, de fato, revelam uma dura realidade e uma 
preocupação constante.

A preocupação com o ecossistema em sentido lato e, por conseguinte, com as 
condutas antrópicas que lhe causam impactos negativos, tem sido um dos motes mais 
aventados nos discursos acadêmicos, sociais e econômicos quando o tema enfeixa 
Meio Ambiente, desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade.

No caso do ecossistema hídrico já há sinais evidentes, empíricos, de sua 
exaustão, seja pelo consumo em crescimento exponencial e desarrazoado, seja pela 
sua poluição constante, o que impõe mudanças prementes e necessárias por parte do 
Estado, como tutor e gestor do interesse público - o qual consagra o interesse comum da 
comunidade -, bem assim dos demais atores sociais no tocante ao seu modus vivendi.

I. A PROTEÇÃO DO OURO AZUL E A LEI NACIONAL DAS ÁGUAS: LEI Nº 9.433/97

“A água é o motor da economia verde”, acentua Zafar Adeel,8 diretor da UN Water. 
O líquido vital é mais do que isso, visto que suas múltiplas concepções e funções o 
tornam, indelevelmente, essencial à vida e ao desenvolvimento econômico, à medida 
que este microbem ambiental é essencial em todas as etapas de produção, seja como 
insumo direito na produção de um bem, a exemplo da cerveja (para cada 1 litro desta 
bebida é preciso, em média, de 155 litros de água),9 seja para outras funções, como 
resfriamento de máquinas etc.
6 GOLEMAN, Daniel. Inteligência ecológica: o impacto do que consumimos e as mudanças que podem 

melhorar o planeta. Tradução Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. Esclarece o autor 
que a Ecologia Industrial surgiu na década de 1990, idealizada por um grupo de estudiosos da National 
Academy of Engineering.

7 NALINI, José Renato. Ética e sustentabilidade no Poder Judiciário. In: MARQUES, José Roberto (Org.). 
Sustentabilidade e temas fundamentais de Direito ambiental. Campinas, SP: Millenium, 2009.

8 Palavras proferidas em sua palestra durante a Conferência na Espanha em 2011. Disponível em: <http://
www.unwater.org>. Acesso em: 16 fev. 2012.

9 Vide <http://ciclovivo.com.br>. Acesso em: 30 jun. 2013.
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Nesse contexto, a água, como todo ser vivo, segue processo natural de desen-
volvimento, o ciclo hidrológico, definido por Salatiel Venancio10 como:

Essencial para o desenvolvimento da vida na Terra e é composto 
de três fenômenos principais: evaporação para a atmosfera, 
condensação em forma de nuvens e precipitação, mais 
frequentemente em forma de chuva, sobre a superfície terrestre, 
onde ela se dispersa sobre as mais variadas maneiras, de 
acordo com a superfície receptora, escoando sobre a superfície, 
infiltrando-se e/ou evaporando-se.

O desenvolvimento de políticas no plano nacional, com reflexos no âmbito re-
gional e local, dos recursos hídricos é fundamental para proteção deste ciclo natural, 
sob pena de prejuízos qualitativos e quantitativos dessa riqueza, no presente e no 
futuro. Nesse contexto, a Lei nº 9.433/97, a Lei Nacional das Águas, estabelece como 
premissas inafastáveis para o implemento da Política Nacional dos Recursos Hídricos o 
reconhecimento de que a água é bem de domínio público; finito; dotado de valor econô-
mico; e seu uso deve ser prioritário ao consumo humano e dessedentação de animais.

O referido diploma normativo tem como escopo dar concretude ao disposto no 
art. 225 da Carta Maior de 1988, que estabelece como dever de todos a preservação 
do Meio Ambiente e determina ao Poder Público a obrigação de implementar políticas 
públicas, no sentido de gerir e proteger o macrossistema ecológico, do qual as águas 
fazem parte.

A água doce é essencial à existência da vida, fundamental ao desenvolvimento 
econômico e à produção de alimentos, imprescindível ao uso doméstico, especialmente 
no espaço urbano, construído artificialmente pelas cidades. Nesse contexto, a susten-
tabilidade dos recursos hídricos impõe à humanidade mudanças de paradigmas, com 
vistas a adequar seus interesses à preservação da Natureza. Nessa trilha, afirmam 
Yanko M. de Alencar Xavier e Lívia M. do Nascimento:11

10 VENANCIO, Salatiel. Notas de aula: a água na natureza. Disponível em: <http://www.dec.ufcg.edu.
br>. Acesso em: 14 dez. 2011. Esclarece o estudioso: “A cada ano, a energia do Sol faz com que um 
volume de aproximadamente 500.000 Km3 de água se evapore, especialmente dos oceanos, embora 
também de águas e rios. Essa água retorna para os continentes e ilhas, ou para os oceanos, sob a 
forma de precipitações: chuva ou neve. Os continentes e ilhas têm um saldo positivo nesse processo. 
Estima-se que eles ‘retirem’ dos oceanos perto de 40.000 Km3 por ano. É esse saldo que alimenta as 
nascentes dos rios, recarrega os depósitos subterrâneos, e depois retorna aos oceanos pelo deságue 
dos rios. A água é encontrada na atmosfera mais frequentemente sob a forma de vapor ou de partículas 
líquidas, embora não seja raro sob a forma de neve ou de gelo. Para que ocorra uma precipitação é 
necessário que o vapor atmosférico sofra condensação em gotículas que, ao atingir determinado peso, 
não podem continuar em suspensão, caindo em forma de chuva. Se durante essa precipitação essas 
gotas atravessarem camadas atmosféricas com temperaturas negativas poderá ocorrer o congelamento 
e a precipitação ocorrer na forma de partículas de gelo, o granizo. Se essa condensação ocorrer sob 
temperaturas de congelamento, a precipitação se dará em forma de neve”.

11 XAVIER, Yanko M. de Alencar; NASCIMENTO, Lívia M. do. Usos da água no Brasil. In: XAVIER, Yanko 
M. de Alencar; IRUJO, A. Embid; SILVEIRA NETO, Otacílio (Org.). O direito de águas no Brasil e na 
Espanha: um estudo comparado. Fortaleza, CE: Konrad Adenauer, 2008.
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Alterações substanciais devem ser verificadas no âmbito dos 
mecanismos e legislação sobre os usos da água, da avaliação 
dos impactos, da disponibilidade de água per capita e das 
necessidades de gerenciamento integrado, tendo-se em vista 
a urgência na implementação de uma sustentabilidade dos 
recursos hídricos e do desenvolvimento.

A esse respeito não se pode ignorar que o quantitativo de água doce no mundo 
chega a 2,8%, sendo o restante de 97,2% de água salgada, a qual, para ser passível 
de consumo humano, depende de oneroso processo de dessalinização.

A Política Nacional dos Recursos Hídricos brasileira, conforme sublinhado, funda-
-se na premissa de que a água é recurso natural finito e indispensável à sobrevivência 
das pessoas, da fauna e da flora. Assim, é condição necessária à sua preservação a 
efetividade de gestão séria, descentralizada e participativa, envolvendo todos os ato-
res sociais no compromisso com uma governança sustentável. Nessa senda, a Lei nº 
9.433/97, além de instituir a Política Nacional, regulamenta e sistematiza as diversas 
formas de tutela dos mananciais de águas no território brasileiro.

É oportuno frisar que também em âmbito internacional, nos vários eventos 
organizados, a preocupação em encontrar caminhos que levem à preservação do que 
ainda resta de água - especialmente a doce, que é para consumo - tem sido a tônica 
dos trabalhos apresentados e dos debates. Nesse sentido, vale ressaltar a Conferência 
sobre Água e Economia Verde,12 realizada na Espanha em outubro de 2011, preparatória 
para a Rio+20, sob os auspícios da United Nations Water.

No que diz respeito à Lei das Águas brasileiras, assevera José Afonso da Silva13 
que ela visa a “dar organicidade e sistemática às formas de proteção dos recursos 
hídricos brasileiros para além da simples proteção contra a poluição”. Em seu art. 
1º, o diploma em tela expõe alguns princípios basilares - os quais merecem algumas 
considerações:

I - a água é um bem de domínio público; II - a água é um recurso 
natural limitado, dotado de valor econômico; III - em situações 
de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais (sem grifo no original).

12 A expressão “economia verde” não encontra consenso quanto ao seu sentido e alcance. Apenas à guisa 
de informação, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA a define como “uma 
economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo 
em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica”. Disponível em: <http://www.
unep.org.br>. Acesso em: 16 fev. 2012. Já o sítio da Organização Vitae Civilis informa que a economia 
verde vem gradualmente assumindo o sentido de ecodesenvolvimento. Segundo os pesquisadores da 
referida ONG, a expressão “economia verde” consubstancia “o conjunto de processos produtivos da 
sociedade e as transações deles decorrentes que contribuem cada vez mais para o Desenvolvimento 
Sustentável, tanto em seus aspectos sociais quanto ambientais”. Disponível em: <http://www.vitaecivilis.
org.br>. Acesso em: 16 fev. 2012.

13 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
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O princípio esculpido no inciso I do dispositivo em referência, segundo o qual a 
“água é um bem de domínio público”, revela uma série distinta de aspectos relevantes, 
na opinião de Paulo Affonso Leme Machado,14 para quem a expressão “domínio”, utili-
zada pela Lei em comento, não torna a União e os Estados-membros proprietários do 
ouro azul.15 Conforme interpretação do referido ambientalista pátrio: “a dominialidade 
pública da água, afirmada na Lei 9.433/97, não transforma o Poder Público federal 
e estadual em proprietário da água, mas o torna gestor desse bem, no interesse de 
todos”. Na mesma linha de pensamento, Celso Pacheco Fiorillo16 esclarece:

[...] a aludida lei, no seu art. 1º, ao estabelecer os fundamentos da 
Política Nacional dos Recursos Hídricos, refletiu uma improprieda-
de. No inciso I, desse artigo, preceituou-se que a água é um bem 
de domínio público. Tal assertiva padece de inconstitucionalidade, 
porquanto, conforme demonstrado, a água é um bem tipicamente 
ambiental, sendo, portanto, de uso comum do povo [...], bem difuso.

Coerente com o pensamento dos mencionados autores, pontua Luciana Cordeiro 
de Souza17 que o disposto no art. 1º da Lei nº 9.433/97 não se coaduna com a normativa 
constitucional, esculpida no art. 225, que trata a água - microbem ambiental - como bem 
de uso comum do povo, tratando-se de “um bem difuso”, o que importa em arguição 
de vício de inconstitucionalidade desse inciso, pontua a autora.

João Marcos Adede y Castro18 também contesta a expressão “domínio público”, 
ao argumentar que o legislador, ao tratar os mananciais de águas (rios, lagos, lagoas 
etc.) como bens da União e dos Estados, não os qualifica como bens de “governos 
ou de administrações”, mas a exegese correta é a de que se trata de bens públicos, 
cabendo aos representantes do povo (governos e parlamentares) tão somente o dever 
de preservar os recursos naturais, que são de todos.

Para a administrativista brasileira Odete Medauar,19 a dominialidade pública não 
se confunde com o domínio privado. E acrescenta:

Os bens públicos têm titulares, mas os direitos e os deveres daí 
resultantes, exercidos pela Administração, não decorrem do direito 
de propriedade no sentido tradicional. Trata-se de um vínculo es-
pecífico, de natureza administrativa, que permite e impõe ao poder 
público, titular do bem, assegurar a continuidade e regularidade da 
sua destinação, contra quaisquer ingerências.

14 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
15 Expressão extraída da obra Ouro azul: como as grandes corporações estão se apoderando da água 

doce do nosso planeta, de Maude Barlow e Tony Clarke.
16 FIORILLO, Celso Pacheco. Curso de Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000.
17 SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas e sua proteção. Curitiba: Juruá, 2006.

UN WATER - UNITED NATIONS WATER. Water in the Green Economy in Practice: Towards Rio+20. 
Disponível em: <http://www.unwater.org>. Acesso em: 16 fev. 2012.

18 CASTRO, João Marcos Adede y. Água: um direito humano fundamental. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2008.
19 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004.
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Na linha de pensamento esposada pelos mencionados estudiosos, entende-
-se que, de fato, os bens quando adjetivados do vocábulo “público” consubstanciam 
bens da coletividade, porquanto o Estado constitui figura jurídica, cujo desiderato é 
articular racionalmente os interesses da sociedade. No entendimento de Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto,20 o Estado, fundado no princípio da soberania nacional (art. 
1º, p.u., CF/88), tem o domínio eminente sobre todos os bens inseridos no respectivo 
território. Assim explica o administrativista: “o domínio eminente se manifesta, porém, 
diferentemente, sobre cada uma das mencionadas categorias de bens: sobre os bens 
públicos, sobre os bens privados21 e sobre os bens de ninguém (res nullius)”.

Nesse sentido, os bens públicos têm a função social de atender às finalidades 
institucionais de interesse público, enquanto os bens de ninguém (os bens adéspotas) 
seriam aqueles “sobre os quais o Estado não pode ou não quer reconhecer, nem 
instituir qualquer tipo amplo de disposição, pública ou privada”, assevera Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto.

Ainda, segundo o mencionado administrativista pátrio, alguns bens adéspotas, 
sob certas condições, podem ser apropriáveis. São aqueles sobre os quais o Estado 
exerce domínio eminente, por meio de “regimes especiais que disciplinam sua apro-
priação ou sua utilização, como o são os regimes das águas, do subsolo, da energia, 
do espaço aéreo, da fauna e da flora”.

Como se depreende desta vertente de pensamento, há bens que, por essência 
e finalidade, pertencem a todos e, paradoxalmente, não são de ninguém. A água e o 
ar são exemplos clássicos dessa ordem de raciocínio. Esses dois elementos da Natu-
reza, por serem vitais aos seres vivos, não podem submeter-se à ideia tradicional de 
propriedade, da qual são extraídos os direitos, em regra, incontestes, de uso, gozo e 
disposição do titular, tampouco, deixados à mercê dos desejos e da negligência indi-
viduais, donde se infere a importância de a Constituição reservar aos Entes Políticos 
as prerrogativas de gerir, controlar e fiscalizar os mananciais de água.

Paulo Affonso Leme Machado,22 ao se debruçar sobre o quadro normativo da 
Lei nº 9.433/97, assinala que a Lei das Águas delineia a sustentabilidade dos recursos 
hídricos, a partir de três perspectivas: “disponibilidade de água”, “utilização racional” 
e “utilização integrada”.

A disponibilidade da água, a que se refere o autor, é equitativa, eis que o direito 
ao acesso ao líquido vital deve ser exercido por todos. A utilização racional do ouro 
azul, a seu turno, depende de uma série de variáveis, desde a formulação de políticas 
públicas, por meio de instrumentos jurídicos e econômicos (a exemplo da outorga do 
direito de uso e da cobrança de tributo em caso de necessidade de restrição do uso 
quando excessivo) até o desenvolvimento de atividades que fomentem a educação 

20 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
21 Esclarece o autor, sobre os bens privados: “o domínio eminente se revela pelo estabelecimento de 

regras de Polícia, limitando o exercício de direitos inerentes à propriedade privada”.
22 MACHADO, op. cit., passim.
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ambiental e as inovações tecnológicas, com vistas à preservação desta riqueza e de 
outras. Por fim, sustenta o estudioso em tela que a utilização integrada dos mananciais 
de águas é parte elementar de sua sustentabilidade, cujas diretrizes estão estabelecidas 
no art. 3º da Lei das Águas:

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos 
aspectos de quantidade e qualidade;
II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, 
bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas 
regiões do País;
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos 
setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 
estuarinos e zonas costeiras.

A Lei Nacional das Águas também estabelece um conjunto de instrumentos 
à implementação efetiva da gestão do ouro azul, consoante se extrai do seu art. 5º. 
A rigor, o diploma legal em análise tem a finalidade precípua de disciplinar a criação 
de um sistema integrado, entre órgãos de âmbitos federal, estaduais, municipais, as 
comunidades locais e demais usuários, com vistas ao desenvolvimento de uma gestão 
cooperativa, solidária e racional dos mananciais de água, garantindo o líquido vital para 
esta e para as futuras gerações.

Reconhece-se a importância da Lei das Águas brasileira, no entanto admite-se 
que ainda há lacunas no tocante à sua eficácia, pois, apesar de prever a gestão parti-
cipativa com a atuação das comunidades interessadas, no mundo da práxis verifica-se 
que as iniciativas são pontuais, o que pode ser reflexo da “centralização do poder defi-
nitivo de decisão em órgãos públicos e administrativos, que vão de encontro à ideia de 
gestão descentralizada e participativa”, como conclui Manuela Paradeda Montanari.23

Embora não se pretenda neste trabalho discorrer sobre a previsão normativa da 
participação da população no processo de gestão do líquido precioso, vale destacar a 
relevância de se refletir sobre o tema.

II. OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

A Carta Constitucional brasileira de 1988, conforme já mencionado, elevou o 
Meio Ambiente à qualidade de “bem de uso comum do povo”. Sendo a água um de 
seus elementos, a ela estende-se tal natureza jurídica.
23 MONTANARI, Manuela Paradeda. Análise da aplicabilidade e efetividade da Lei nº 9.433, de 08 de 

janeiro de 1997 (Lei da Política Nacional e de Gestão dos Recursos Hídricos). Disponível em: <http://
www3.pucrs.br/pucrs>. Acesso em: 23 fev. 2012.
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No entanto, o uso desordenado, descompromissado e irresponsável desta 
riqueza finita gera impactos negativos que repercutem no bem-estar de todos os seres 
vivos e no desenvolvimento econômico. Assim, a gestão das águas - fundamental para 
sua proteção - precisa de instrumentos efetivos. Nesse sentido, a Lei nº 9.433/97 (Lei 
das Águas) contempla os mecanismos para a consecução da Política Nacional dos 
Recursos Hídricos, os quais são importantes à administração dos usos múltiplos do 
ouro azul, consoante dispõe o art. 5º:

I - os Planos de Recursos Hídricos;
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 
os usos preponderantes da água;
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - a compensação a municípios;
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Seguindo a lógica normativa acima, destacam-se os Planos de Recursos Hídri-
cos, os quais contribuem sensivelmente para a implantação de programas e projetos 
relacionados com a gestão dos usos das águas, à medida que apontam estatísticas, 
diagnósticos, metas de racionalização de uso e ações necessárias para sua realização, 
bem como contemplam situações que exigem prioridade para outorga de direitos de 
uso de recursos hídricos, critérios para a cobrança pelo uso das águas, entre outras 
diretrizes, nos termos do art. 7º do diploma legal em tela.24

Vale dizer, o art. 6º da Lei das Águas conceitua o referido instrumento de gestão 
como “planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos”. Nesse sentido, 
a Agência Nacional de Águas apresenta uma lista de planos de recursos hídricos, a 
saber: Bacia do Rio Doce, Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba, Guarda 
e Guandu Mirim-PBH-Guandu,25 Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia 
Amazônica - Afluentes da Margem Direita, São Francisco Tocantins-Araguaia, Verde 
Grande e Plano Nacional de Recursos Hídricos.

A propósito, na América do Sul, o Brasil é pioneiro na elaboração de um plano 
para garantir o uso sustentável das águas até 2020, informa o Relatório de Gestão 
2003/2006 do Ministério do Meio Ambiente.
24 Dispõe o art. 8º da Lei nº 9.433/97: “Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia 

hidrográfica, por Estado e para o País”.
25 Conforme dados da ANA, “as Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim 

possuem cerca de 1.400 km², incluindo o Ribeirão das Lajes como seu formador, sendo o curso d’água 
contribuinte da Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, de maior importância. Ele recebe as águas advindas 
da transposição do Rio Paraíba do Sul, em Santa Cecília, e é a principal fonte de abastecimento de 
água para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O Plano visa a identificar e propiciar a redução 
dos principais problemas e conflitos nessa complexa bacia, além de ordenar ações e programas para 
possibilitar a oferta de água, em qualidade e quantidades adequadas, e a melhoria da qualidade de 
vida da população”. Disponível em: <http://www2.ana.gov.br>. Acesso em: 07 maio 2012.
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O segundo instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, contempla-
do no art. 5º da Lei das Águas, é o enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água. Este mecanismo de gestão tem como 
objetivo assegurar a qualidade das águas de acordo com seus variados usos, além 
de propiciar a diminuição dos custos relativos ao controle da poluição do líquido vital, 
por meio de ações de caráter preventivo.

A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece uma classificação das águas 
doces levando em conta seus múltiplos usos. Nesse sentido, merece destaque a 
classe especial, que compreende as águas destinadas ao consumo humano, com 
desinfecção, e aquelas destinadas à preservação do equilíbrio natural do ambiente e 
das espécies aquáticas. Na sequência, podem-se identificar as classes 1, 2, 3 e 4. A 
primeira classe, de acordo com a normativa em tela, destina-se ao consumo humano, 
após processo simplificado de tratamento;26 à proteção das comunidades aquáticas; 
à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho) e à irrigação de 
hortaliças e frutas. A segunda classe de águas baseia-se em tratamento convencional,27 
26 Conforme ensinam Nayara de Oliveira Pinto e Luiz Carlos Hermes: os processos simplificados de 

purificação da água exigem métodos fáceis e baratos, a exemplo: a) leitos cultivados, os quais “são 
baseados nos alagados, nas várzeas, ou wetlands naturais, que são áreas de solo hidromórfico 
permanentemente inundados ou saturados por águas superficiais ou subterrâneas, onde vegetam 
várias espécies de plantas que são diretamente dependentes da hidrologia, do meio suporte e dos 
nutrientes característicos da região onde se encontram”; b) a desinfecção por radiação solar (SODIS 
- Solar Water Desinfection) cuida de “uma metodologia simples de tratamento de água desenvolvida 
por uma agência de pesquisa em tecnologia ambiental da Suíça e está sendo estudada e adaptada 
às condições do Brasil, que utiliza a radiação solar UV-A e a temperatura para inativar os patógenos 
que causam diarreia (SODIS, 2004)”; c) a filtração lenta de areia, segundo os estudiosos, trata de 
sistema que não requer o uso de coagulantes ou de outro produto químico, é de simples construção, 
operação e manutenção, não requer mão de obra qualificada para sua operação, produz águas com 
características menos corrosivas e apresenta custos geralmente acessíveis a pequenas comunidades, 
principalmente de países em desenvolvimento, além de ser um dos processos de tratamento de águas 
de abastecimento que produz menos quantidade de lodo e esse lodo pode ser utilizado na agricultura e 
na piscicultura; d) sistema com o uso de sementes da árvore da moringa oleífera; segundo os autores, 
“as sementes da Moringa oleifera contêm quantidades significativas de proteínas solúveis com carga 
positiva. Quando o pó das sementes é adicionado a água turva, as proteínas liberam cargas positivas 
atraindo as partículas carregadas negativamente, como barro, argila, bactérias, e outras partículas 
tóxicas presentes na água. O processo de floculação ocorre quando as proteínas se ligam com as 
cargas negativas formando flocos, agregando as partículas presentes na água”. Com efeito, há outros 
métodos simplificados de água, a exemplo da água fervida, muito utilizada em ambiente doméstico. In: 
PINTO, Nayara Oliveira; HERMES, Luiz Carlos. Sistema simplificado para melhoria da qualidade da 
água consumida nas comunidades rurais do Semiárido do Brasil. Disponível em: <http://www.cnpma.
embrapa.br>. Acesso em: 14 dez. 2011.

27 Ensinam os pesquisadores Amanda Alcaide Francisco, Paulo Henrique Mazieiro Pohlmann e Marco 
Antônio Ferreira que o tratamento convencional compreende um “conjunto dos processos sequenciais 
de Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração, Desinfecção, Fluoretação e Correção da acidez”. 
In: FRANCISCO, Amanda Alcaide; POHLMANN, Paulo Henrique Mazieiro; FERREIRA, Marco Antônio. 
Tratamento convencional de águas para abastecimento humano: uma abordagem teórica dos processos 
envolvidos e dos indicadores de referência. Disponível em: <http://www.ibeas.org.br>. Acesso em: 14 
dez. 2011.
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destinada ao consumo humano, à proteção das comunidades aquáticas, à aquicul-
tura, às atividades pesqueiras etc. A terceira classe de águas compreende aquelas 
que recebem tratamento convencional ou avançado, sendo utilizadas “à irrigação de 
culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato 
secundário e à dessedentação de animais”. Por fim, a quarta classe de águas doces 
destina-se à navegação e à harmonia paisagística.

A aludida Resolução do CONAMA também contempla outros dois grupos de 
águas: as águas salinas e as águas salobras. As águas salinas dividem-se em duas clas-
ses: a classe 5 compreende aquelas destinadas à recreação, à proteção das espécies 
aquáticas e à aquicultura, enquanto a classe 6 está voltada à navegação, à harmonia 
paisagística e à recreação de contato secundário. O grupo das águas salobras também 
é segmentado em duas espécies: a classe 7 tem como funções a recreação primária, 
a proteção das espécies aquáticas e aquicultura; já a classe 8 de águas salobras 
destina-se à navegação comercial, à estética paisagística e à recreação secundária.

Há outras classificações de água, como revela o professor Paulo Cesar Lima 
Azevedo,28 que confere ênfase à “água natural; água mineral; águas subterrâneas; 
águas superficiais; água do mar; água da chuva; água pura ou destilada; água deio-
nizada e à água potável ou doce”.

A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos,29 por sua vez, é um dos 
mais eficientes mecanismos de controle do uso das águas. A Constituição Federal de 
1988 reza em seu art. 21, inciso XIX, ser da competência da União o estabelecimento 
dos critérios para concessão de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos. A 
Lei nº 9.433/97, a seu turno, consagra, em seu art. 11, os objetivos do regime de ou-
torga, quais sejam, “assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água 
e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”. Essas diretrizes são normas de 
observância obrigatória por parte de todos os Entes da Federação e por aqueles que 
receberam a outorga.

Assim, ao concederem a outorga do direito de uso do líquido precioso, a União 
e os Estados não apenas atuam como gestores desta riqueza natural - logo são fis-
calizadores do seu uso -, como também estão declarando que aqueles beneficiários 
(concessionários) preencheram os requisitos necessários para o recebimento da 
concessão. Por outro lado, os outorgados do direito de uso das águas assumem a 
responsabilidade de usá-la de forma sustentável.

Não somente ao Poder Público cumpre a função fiscalizadora, à medida que 
a água é, ao mesmo tempo, bem de uso comum do povo - ou seja, um direito funda-
mental difuso - e sujeito de direitos, mas também cabe a qualquer cidadão (no sentido 
28 AZEVEDO, Paulo Cesar Lima. Portal de estudos em Química. Disponível em: <http://www.

profpc.com.br>. Acesso em: 14 dez. 2011.
29 A rigor, a legislação brasileira prevê dois tipos de outorga, o direito de uso e a preventiva, nesse sentido, 

disciplina a Resolução nº 135/2002 da Agência Nacional de Águas.
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lato do termo, isto é, abarcando todos aqueles indivíduos que estão domiciliados em 
território brasileiro) representar junto aos órgãos públicos quando verificar qualquer 
irregularidade no uso do ouro azul no regime de outorga.

A Lei nº 9.433/97 apresenta a finalidade da cobrança, por meio do instituto da 
outorga pelo uso da água. Assim, em seu art. 19 elenca os fundamentos sociojurídicos 
da imposição do ônus financeiro sobre os usuários do líquido vital:

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:
I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário 
uma indicação de seu real valor;
II - incentivar a racionalização do uso da água;
III - obter recursos financeiros para o financiamento dos pro-
gramas e intervenções contemplados nos planos de recursos 
hídricos (sem grifo no original).

Embora as três razões insculpidas no citado artigo sejam extremamente impor-
tantes para a gestão das águas, apregoa-se, em um primeiro momento, o incentivo 
à racionalização do uso da água como o mais relevante dos fundamentos, pois dele 
se pode extrair o princípio da sustentabilidade hídrica, sendo o primeiro objetivo - re-
conhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 
valor - corolário daquele. No tocante à terceira finalidade da cobrança pelo uso da 
água, considera-se importante sob a perspectiva funcional, visto que os programas e 
projetos voltados à preservação das águas dependem de recursos.

A Lei das Águas brasileira estabelece em seu art. 12 as hipóteses de usos de 
recursos hídricos sujeitos à outorga, a saber:

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um 
corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento 
público, ou insumo de processo produtivo;
II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo 
final ou insumo de processo produtivo;
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos 
líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 
transporte ou disposição final;
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 
da água existente em um corpo de água (sem grifo no original).

Conforme se verifica no inciso III do dispositivo acima transcrito, a Lei das 
Águas ainda admite o lançamento em corpos de água de esgotos não tratados. 
Entende-se, porquanto, que esta norma encontra-se em estado de inconstitucionalidade 
progressiva,30 pois à medida que houver a implantação plena dos sistemas de tratamento 

30 A inconstitucionalidade progressiva (a lei é ainda constitucional) “é a que decorre da falta de 
implementação das estruturas normativas previstas na Constituição”, ensina Uadi Lammego Bulos, in: 
BULOS, Uadi Lammego. Curso de Direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 158.
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de esgoto em todos os Municípios, não haverá mais espaço normativo permissivo para 
lançamento de esgoto não tratado nos mananciais de água. Por hora, o dispositivo em 
tela ainda é constitucional, embora viole o disposto no art. 225 da CF/88, que impõe a 
tutela do Meio Ambiente ao Estado por meio de ações legislativas e materiais.

Retomando a análise do instrumento de outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos, faz-se mister realçar que o mencionado art. 12 da Lei das Águas traz também 
algumas situações em que é dispensado o regime de outorga dos recursos hídricos, 
isso por conta da observância do princípio do mínimo existencial. Assim, independem 
de outorga:

O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades 
de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; 
as derivações, captações e lançamentos considerados insigni-
ficantes e as acumulações de volumes de água consideradas 
insignificantes.

Não é demais repisar que o compromisso de garantir o pleno exercício do direito 
ao acesso à água potável está diretamente relacionado aos princípios da dignidade 
humana e do mínimo existencial, razão pela qual o Diploma Nacional das Águas es-
tabelece, em algumas situações, a dispensa de outorga, o que não implica dizer que 
os seus beneficiários estão dispensados de observar o princípio da sustentabilidade 
no uso do ouro azul.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em suas Resoluções 
16/2001 e 65/2006, conceitua o instituto da outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos da seguinte forma:

Ato administrativo31 mediante o qual a autoridade outorgante 
faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de 
uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e 
nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as 
legislações específicas vigentes (sem grifo no original).

De fato, a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, como instrumento de 
gerenciamento dos mananciais de água, compreende, conforme lições de Talden Farias 
(2012), “um conjunto de ações e de metas que têm por objetivo garantir a distribuição 
quantitativa, a distribuição qualitativa e o acesso equitativo a esse recurso”, razão pela 
qual o ato administrativo que materializa a outorga deve ser de natureza precária, ou 
seja, passível de revogação diante de mudanças geo-hidrológicas, ou mesmo objeto de 
cassação quando os outorgados não estiverem utilizando os recursos hídricos dentro 

31 É importante salientar que se trata de um ato administrativo precário, passível de revogação a qualquer 
tempo, pois a sua manutenção está condicionada às condições hidrológicas, conforme se extrai do 
§ 2º do art. 1º da Resolução nº 16/2001, in verbis: “A outorga confere o direito de uso de recursos 
hídricos condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado 
à suspensão da outorga”.
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do que foi estabelecido no ato de outorga, ou ainda com abuso no que diz respeito à 
inobservância do princípio da sustentabilidade ambiental.32

No que pertine aos recursos hídricos de domínio da União, a Lei das Águas 
permite a delegação da concessão de outorga aos Estados e ao Distrito Federal, desde 
que estes Entes Políticos tenham condições materiais para exercer tal atividade (art. 
14, § 1º, da Lei nº 9.433/97). Paulo Affonso Leme Machado (op. cit., p. 507) sustenta 
a adoção de um “sistema integrado de outorgas”, nas hipóteses em que numa mesma 
região hidrográfica houver mais de um titular do domínio das águas, considerando o 
regime constitucional dos recursos hídricos no Brasil, que estabelece a sua titularidade 
múltipla - águas de domínio da União e águas de domínio dos Estados e do Distrito 
Federal.

O Estado do Rio de Janeiro, em sua Política Estadual de Recursos Hídricos, 
adota a outorga de uso das águas como um dos principais mecanismos de gestão 
desta riqueza natural e finita. A Lei nº 3.239/99, que instituiu a mencionada política 
estadual, estabelece, com base na legislação federal, a Bacia Hidrográfica como uni-
dade de gerenciamento e os Comitês de Bacia como locus social de participação de 
outros atores sociais, e apresenta como instrumentos de gestão das águas, a título 
de exemplo: o Plano Estadual de Recursos Hídricos; a outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos e a cobrança aos usuários pelo uso dos recursos hídricos, seguindo 
a lógica sistemática nacional.

Nos Estados-membros, o ato concessivo de outorga de uso das suas águas 
fica a cargo de seu órgão ambiental, no caso do Estado do Rio de Janeiro compete à 
Diretoria de Licenciamento Ambiental do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) editar 
atos administrativos de outorga de uso de recursos hídricos, nos termos do art. 25 do 
Decreto Estadual nº 41.628/2009, bem como arrecadar, distribuir e aplicar as receitas 
advindas da cobrança pelo uso das águas, ex vi do art. 3º da Lei Estadual nº 4.247/2003.

Já no âmbito federal, compete à Agência Nacional de Águas (ANA), a concessão 
de outorga de uso dos mananciais de águas, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.984/2000, 
cujas receitas oriundas da cobrança em razão da concessão são mantidas na Conta 
Única do Tesouro Nacional, enquanto a mencionada entidade não lhe der destinação 
específica em algum programa, conforme dispõe o art. 21 da Lei nº 9.984/2000. 
Discorda-se, entretanto, desta norma, pois à medida que cabe a esta Autarquia Federal 
gerir em âmbito nacional os mananciais de águas de domínio da União, fiscalizar o 
cumprimento da legislação federal pertinente, bem como disciplinar, em caráter nor-
mativo, a implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
nada mais razoável do que tais recursos ficarem sob seu controle e administração.

As receitas arrecadadas como contraprestação da concessão de outorga de 
uso das águas pelo órgão ambiental, do exemplo regional aqui destacado, o Rio 
32 O art. 15 da Lei nº 9.433/97 contempla as situações que dão ensejo à suspensão da outorga.



45EDUCAÇÃO AMBIENTAL

de Janeiro, diferentemente do que ocorre na seara federal, são mantidas no Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) em subcontas, cada uma de titularidade 
de uma Região Hidrográfica, sendo uma subconta específica em nome do Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA), conforme dispõe a Resolução nº 27/2010, da referida 
Entidade Estadual.

Outra questão que merece realce diz respeito à natureza jurídica33 da cobrança 
pelo uso da água no regime de outorga. Vale lembrar, sob a perspectiva do Direito 
Financeiro/Tributário, que o Estado arrecada receitas originárias, ou seja, aquelas 
advindas de seu próprio patrimônio, a exemplo de um aluguel auferido pela Fazenda 
Pública em razão de contrato de um imóvel seu, e receitas derivadas, aquelas que, 
como o nome mesmo diz, decorrem do patrimônio do particular.

Nesse sentido, as receitas derivadas, consoante lições de Leonardo de Andrade 
Costa,34 podem ser analisadas a partir de duas perspectivas: financeira e tributária. 
No que diz respeito às finanças públicas, as receitas derivadas são aquelas obtidas 
do particular de forma impositiva para manutenção da máquina administrativa pública. 
Enquanto para o Direito Tributário, tais receitas decorrem do Poder de Tributar do 
Estado, ou seja, são aquelas oriundas dos tributos.

As receitas decorrentes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no regime de 
outorga seriam receitas originárias, pois decorrem de um bem que está sob o domínio 
do Estado, a água. Nesse sentido, preleciona Cid Tomanik Pompeu:35

A contraprestação pela utilização das águas públicas não 
configura imposto, porque neste a vantagem do particular é 
puramente acidental [...]; não é taxa, pois não se está diante de 
exercício de poder de polícia - taxa de polícia - ou da utilização 
efetiva de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição [...]. Sendo assim, e por 
exclusão, está-se diante de preço, que pode ser denominado 
de preço público e é parte das receitas originárias.

Nesse diapasão, concorda-se que a cobrança pela concessão do direito de 
uso de manancial de água tenha natureza jurídica de preço público, porquanto se 
está diante de um bem - repise-se - de domínio do Estado em sentido lato. Entre-
tanto, considerando ser o instituto da concessão do direito de uso do líquido vital um 
instrumento de gestão, entende-se que não se pode afastar o elemento de controle, 
em que o poder de polícia está implícito. Afinal, a ratio subjacente de o domínio das 

33 Apenas para relembrar, em singela síntese, a diferença entre natureza jurídica e regime jurídico de 
um instituto: aquela mostra a posição que o instituto ocupa na seara jurídica, enquanto este (o regime 
jurídico) consubstancia o conjunto de normas que disciplina o instituto.

34 COSTA, Leonardo de Andrade. Material didático de Direito Tributário e Finanças Públicas I. Escola de 
Direito FGV-Rio. Colaboradora Ana Alice de Carli. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://academico.
direito-rio.fgv.br>. Acesso em: 08 maio 2012.

35 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de águas no Brasil. 2. ed. São Paulo: RT, 2010.
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águas ser do Estado é porque este, como criação do Direito, encontra sua finalidade 
existencial, na linha de pensamento de John Locke, na tutela dos direitos fundamentais 
e na gestão do interesse público.

Segundo Antonio Eduardo Lanna,36 no Brasil adotam-se, basicamente, três 
modalidades de outorga, que seriam:

1. Concessão de uso: concedida em todos os casos de utilidade 
pública. A outorga das concessões é dada pelo prazo de 10 a 35 
anos, ficando sem efeito se, durante um número predeterminado 
de anos consecutivos, geralmente 3, o concedido deixar de fazer 
uso privativo das águas;
2. Licença de uso: quando não se verificar a utilidade pública. É 
o caso do uso para fins de indústria, agricultura, comércio e pis-
cicultura. As licenças são outorgadas pelo prazo de 5 a 10 anos, 
podendo ser revogadas a qualquer tempo, independentemente 
de indenização, desde que o interesse público assim o exija e 
ficando sem efeito se durante um número pré-determinado de 
anos consecutivos, geralmente de 1 a 3, o licenciado deixar de 
fazer uso das águas;
3. Autorização ou permissão de uso: são geralmente outorga-
das em caráter precário podendo a qualquer momento serem 
revogadas, independentemente de indenização, desde que o 
interesse público assim o exigir. Se durante períodos que de 
1 a 2 anos o autorizado deixar de fazer uso das águas, fica a 
respectiva autorização ou permissão sem efeito. Atendem a usos 
com pequenas derivações relativamente às disponibilidades 
de água de acordo com critérios a serem definidos pelo órgão 
estadual com atribuição de realizar a outorga.

No que diz respeito à outorga de recursos hídricos para fins de geração de 
energia, cabe também à Agência Nacional de Águas a prerrogativa de outorgar direitos 
à utilização de mananciais de água para produção de energia elétrica, a qual deve 
observar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, conforme prescreve o art. 12, § 2º, da 
Lei nº 9.433/97. É oportuno destacar também a disciplina da Resolução nº 16/2001, do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que dispõe em seu art. 11, in verbis:

Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de ener-
gia hidráulica, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
deverá promover, junto à autoridade outorgante competente, a 
prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade 
hídrica, observando o período de transição conforme estipulado 
na Lei nº 9.984, de 2000.

36 LANNA, A. Eduardo. Capítulo 5: instrumentos de gestão das águas: outorgas. Disponível em: <http://
www.iph.ufrgs.br>. Acesso em: 09 maio 2012.
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Por força do disposto na mencionada Resolução, a empresa ou entidade que 
receber da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a concessão ou autorização 
para utilizar potencial de energia elétrica terá sua declaração de reserva de disponibi-
lidade hídrica transformada em outorga de direito de uso de recursos.

Por fim, sem a pretensão de esgotar o assunto, a cobrança pela utilização 
das águas, na trilha da Política Nacional de Recursos Hídricos, alcança tanto os usos 
consuntivos quanto os usos não consuntivos. Conforme lições de Yanko Xavier e Livia 
Nascimento,37 o uso consuntivo do ouro azul consubstancia “a redução do volume de 
água de um corpo d’água, resultando em alteração da disponibilidade”, a exemplo do 
que ocorre com a produção industrial, a irrigação (hipóteses de água virtual) e o uso 
doméstico. Por seu turno, os usos não consuntivos “referem-se aos usos que retornam 
à fonte de suprimento praticamente na totalidade da água utilizada, podendo haver 
alguma modificação no padrão temporal da disponibilidade”. São exemplos a hidroe-
letricidade, a recreação, a piscicultura e a navegação.

Ainda, cabe trazer à baila outro instrumento da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, o qual revela a neces-
sidade de cooperação técnica e cognitiva entre todos os envolvidos na gestão das 
águas. Tal sistema é norteado pelos seguintes princípios, nos termos do art. 26 da Lei 
das Águas (Lei nº 9.433/97): “descentralização da obtenção e produção de dados e 
informações; coordenação unificada do sistema; e acesso aos dados e informações 
garantido a toda a sociedade”.

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos tem como meta fornecer 
bases cognitivas para a elaboração dos Planos nesta área, além de promover a divul-
gação de dados referentes à disponibilidade, demanda e qualidade do ouro azul. O 
art. 25 da Lei das Águas define-o como “um sistema de coleta, tratamento, armazena-
mento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes 
em sua gestão”.

Nesse sentido Fernando Maciel Lima e Sousa, Valdevino Siqueira Campos Neto, 
Wilfredo Enrique Pacheco e Sérgio Augusto Barbosa38 esclarecem que o Sistema de 
Informações sobre Recursos Hídricos realiza-se a partir de uma série de elementos, 
a saber:

Por meio da sistematização conceitual de partes subsistêmicas e 
modulares, transacionais, gerenciais ou de natureza processual, 
predefinidas pelos dispositivos legais; pela identificação e de-
finição clara das necessidades funcionais inerentes à gestão 
de recursos hídricos, sejam essas necessidades de natureza 
técnica, especialista ou administrativa; pelo requisito de integra-
ção e compartilhamento, tanto de informações quanto de ações 
complexas, com parceiros e órgãos intervenientes da gestão 

37 XAVIER et al., op. cit.
38 SOUSA, Fernando Maciel Lima e et al. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos: 

sistematização conceitual e modelagem funcional. Disponível em: <http://www.ana.gov.br>. Acesso em: 
11 maio 2012.
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integrada de recursos hídricos e, ainda, pela preocupação basilar 
com a qualidade e a quantidade da água e dos ecossistemas 
brasileiros.

Conforme lições dos autores suprarreferidos, o instrumento da Política Nacional 
de Recursos Hídricos em comento contempla um conjunto de subsistemas39 que se 
interconectam com o propósito de apoiar e facilitar a implementação de outros instru-
mentos de gestão, a exemplo dos já mencionados, como a outorga do direito de uso; a 
cobrança pela utilização de recursos hídricos; o apoio à elaboração e o desenvolvimento 
de planos e estudos de recursos hídricos em bacia hidrográfica e o enquadramento 
de corpos de água.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática da água, conforme é possível extrair deste sucinto trabalho, é extre-
mamente complexa, porquanto cuida de um bem de múltiplas funções, cuja principal, 
pode-se destacar sem medo de errar, é a de elemento essencial à própria existência 
de todos os seres vivos, incluindo neste rol a Mãe Terra, mencionando a expressão 
utilizada para fundamentar o projeto votado para transformar o Dia Internacional da 
Terra em Dia Internacional da Mãe Terra. O referido projeto foi acolhido por unanimidade 
pelos 192 representantes dos povos, esclarece o ecofilósofo brasileiro Leonardo Boff.40

É imperioso destacar que os indigitados instrumentos jurídico-econômicos, con-
sagrados na Lei das Águas Brasileiras (Lei nº 9.433/97), são extremamente relevantes 
no processo de gestão dos recursos hídricos, e sua consequente proteção dessa riqueza 
finita, natural e fundamental à existência e ao desenvolvimento econômico. Entretanto, 
a sua efetividade depende de outro fator extremamente relevante, que é a promoção 
do direito à educação ambiental, o qual, sem dúvida, é condição de possibilidade à 
concretização das diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Resguardar os mananciais de águas significa não apenas observar os planos 
normativos constitucionais e infraconstitucionais de manutenção da sadia qualidade 
deste recurso - repise - finito e essencial à vida, mas, sobretudo, tornar reais, no 
mundo da vida, o direito fundamental ao acesso sustentável à água com qualidade e 
o direito fundamental das águas de serem protegidas contra as investidas prejudiciais 
da humanidade.
39 Cf. os autores “os subsistemas componentes do SNIRH correspondem ao conjunto de aplicações 

computacionais que executam as funções concebidas para atender aos diversos processos de gestão 
de recursos hídricos”. Ainda, apresentam alguns exemplos: “os subsistemas finalísticos são aqueles 
subsistemas do SNIRH que estão diretamente relacionados com a gestão e a informação sobre os 
recursos hídricos; são eles: o subsistema de Planejamento e Gestão, cuja sigla é PLANN; o subsistema 
Quali-Quantitativo, que trata de dados e operações relacionados à qualidade e à quantidade de água, 
da oferta hídrica e da operação hidráulica e é identificado por QUALT; e o subsistema de Regulação 
de uso, que recebeu o acrônimo REGLA”.

40 BOFF, Leonardo. Discurso na ONU: por que a Terra é nossa mãe. Disponível em: <http://leonardoboff.
wordpress.com/>. Acesso em: 01 mar. 2013.
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Há que se pensar sobre o que queremos para as nossas vidas, para o Planeta 
Terra e para aquelas que estão por vir.
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INTRODUÇÃO

Uma das mais discutidas questões da dogmática atual diz respeito a saber se 
as disposições de direitos fundamentais consubstanciam normas que conferem direitos 
a prestações, notadamente aquelas que se referem aos direitos fundamentais sociais, 
como os direitos à saúde, ao meio ambiente, à assistência social, ao trabalho, à habita-
ção e à educação. Na formulação clássica do Estado liberal, os direitos fundamentais 
são pensados apenas na perspectiva de assegurar a esfera de liberdade do indivíduo 
ante as intervenções do poder estatal, consubstanciando posições jurídicas de defesa 
do indivíduo frente ao Estado e, portanto, direitos públicos subjetivos a ações negativas 
do Estado. Tomada a teoria do status de Jellinek,3 com a reconstrução proposta por 
Alexy,4 esses direitos públicos subjetivos a ações negativas integram o status negativo 
considerado em sentido amplo. Por sua vez, os direitos a ações positivas do Estado 
integram o status positivo em sentido estrito.

Em um conceito amplo de prestação, todos os direitos a ações positivas do 
Estado podem ser qualificados como direitos a prestações do Estado, isto é, como 
direitos a prestações em sentido amplo.5 Os direitos a prestações em sentido amplo 
podem ser divididos em direitos à proteção, direitos à organização e ao procedimento 
e direitos a prestações em sentido estrito. O objeto da presente investigação propõe 
um recorte na tipologia dos direitos a prestações em sentido amplo no sentido de uma 
análise específica dos direitos à organização e ao procedimento.

3 JELLINEK, Georg. Sistema dei diritti pubblici subbietivi. Tradução Gaetano Vitagliano. Milano: Societá 
Editrice Libraria, 1912.

4 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Tradução Ernesto Garzón Valdez. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. p. 247-266.

5 ALEXY, op. cit., p. 419.
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O desenvolvimento do tema tem como ponto de partida e o seu próprio substrato 
teórico a consideração de algumas anotações gerais referentes aos direitos fundamen-
tais a prestações positivas. Nessa primeira parte, será considerada a questão atinente 
à problemática dos direitos fundamentais a prestações positivas ante a ausência de 
um catálogo expresso de direitos fundamentais a prestações positivas na ordem 
constitucional, especialmente em atenção à previsão da cláusula do Estado social. 
Ainda nessa parte inicial da investigação, serão delineados os contornos mais espes-
sos da tríplice divisão dos direitos fundamentais a prestações em direitos à proteção, 
direitos à organização e ao procedimento e direitos a prestações em sentido estrito. O 
fechamento dessas considerações gerais está assentado na concepção formal ampla 
dos direitos fundamentais como posições jurídicas que não podem ficar à disposição 
do livre arbítrio do legislador, proposição que é central para a resolução das mais 
importantes questões relativas aos direitos fundamentais, especialmente quando se 
trata dos direitos fundamentais a prestações.

Desde já, observa-se que a presente investigação não comporta um profundo 
exame da problemática questão relativa aos direitos fundamentais a prestações, restrin-
gindo-se a chamar atenção para alguns aspectos relativos aos direitos à organização 
e ao procedimento como um dos tipos de direitos fundamentais a prestações. É nesta 
segunda parte do trabalho que será analisada uma das mais importantes discussões 
da atualidade em torno dos direitos fundamentais, que é a relativa à conexão entre 
os direitos fundamentais, a organização e procedimento. A partir do exame do grau 
de densidade da relação de interação entre os direitos fundamentais, a organização e 
procedimento, seguir-se-á uma preocupação conceitual a respeito dos direitos proce-
dimentais. A questão mais delicada desses direitos fundamentais é a que se propõe 
examinar se ao dever de o legislador pôr normas de organização e de procedimento 
correspondem direitos subjetivos aos titulares dos direitos fundamentais e se esses di-
reitos são passíveis de exigibilidade ou justiciabilidade direta perante os órgãos judiciais. 
O que deve ser respondido é se os direitos procedimentais consubstanciam posições 
fundamentais jurídicas subjetivas exigíveis judicialmente ou caracterizam deveres do 
legislador que não correspondem a direitos dos titulares dos direitos fundamentais, pois 
são reflexos da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Por fim, após inserir-se 
o tema no âmbito das reflexões sobre a teoria do status de Jellinek, será feita analise 
da tipologia dos direitos procedimentais.

I. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS A PRESTAÇÕES

1. A ausência de um catálogo de direitos fundamentais a prestações e a 
interpretação da cláusula do Estado social

A discussão em torno da possibilidade de reconhecimento de direitos a pres-
tações sem a existência de um catálogo de direitos fundamentais a prestações na 
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Constituição pode ser desenvolvida a partir do exemplo da Lei Fundamental de Bonn, 
que não contém um catálogo expresso de direitos fundamentais a prestações. Contra-
riamente, as Constituições de vários Estados da Federação da Alemanha apresentam, 
ao lado dos clássicos direitos de defesa, os direitos a prestações, tais como direito ao 
trabalho, à educação, à habitação, entre outros. Igualmente, podem ser encontrados 
catálogos de direitos fundamentais sociais quer em Constituições de Estados do primeiro 
mundo como, por exemplo, a Constituição da Itália de 1947,6 quer nas Constituições 
de Estados do terceiro mundo como, por exemplo, a Constituição da Índia de 19497 
e a própria Constituição do Brasil de 1988. No mesmo sentido, o Pacto Internacional 
sobre direitos econômicos, sociais e culturais, de 19 de dezembro de 1966, apresenta 
um catálogo dos direitos fundamentais sociais.

A relação de direitos fundamentais da Lei Fundamental de 1949 é restrita 
aos clássicos direitos humanos e civis, tendo isso resultado da clara intenção dos 
constituintes em não formular um catálogo de direitos fundamentais sociais como os 
relativos à vida econômica, social e cultural, nos moldes da Constituição de Weimar 
de 1919. Seguindo-se o da Lei Fundamental de Bonn, formulado explicitamente como 
um direito subjetivo à prestação, encontra-se somente o direito da mãe à proteção e 
assistência por parte da comunidade.8 Contudo, o fato de o legislador constitucional 
ter renunciado expressamente à formulação de um catálogo de direitos fundamentais 
sociais com normas que confiram direitos subjetivos a prestações é tão somente um 
lado da questão. O outro é que a Lei Fundamental contém uma série de pontos de 
apoio objetivamente formulados para uma interpretação que sustenta o reconhecimento 
de direitos a prestações.9 Sobre essa questão, Alexy expressa claramente sua opinião 
no sentido de que a Lei Fundamental contempla direitos a prestações para além do 
expressamente previsto no art. 6º, alínea 4, da Lei Fundamental. Essa conclusão en-
contra assentamento na própria Lei Fundamental, em primeiro lugar, pela obrigação que 
impõe ao poder público de proteger a dignidade da pessoa humana10 e, em segundo 
lugar, pela cláusula do Estado social.11 Sobre essa questão, em outro sentido está a 
6 A Constituição da Espanha e a Constituição de Portugal também contêm um catálogo de direitos 

fundamentais sociais.
7 ALEXY, op. cit., p. 420.
8 Cf. art. 6º, alínea 4, da Lei Fundamental, segundo o qual “as mães têm direito à proteção e a assistência 

da comunidade”.
9 ALEXY, op. cit., p. 421.
10 Cf. art. 1º, alínea 1, da Lei Fundamental, segundo o qual “a dignidade do homem é intangível” e “os 

poderes públicos estão obrigados a respeitá-la e protegê-la”. O princípio da dignidade da pessoa 
humana é acolhido expressamente na ordem constitucional brasileira, conforme se depreende do art. 
1º, III, da Constituição Federal de 1988. Sobre a dignidade humana como norma (princípio e valor) 
fundamental para a ordem jurídico-constitucional brasileira, ver SARLET, Ingo. Dignidade da pessoa 
humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 61-78.

11 Cf. art. 20, alínea 1, da Lei Fundamental, “a República Federal da Alemanha é um Estado federal, 
democrático e social”. Cf. art. 28, alínea 1, frase 1, da Lei Fundamental, “a ordem constitucional dos 
Länder responderá aos princípios do Estado de Direito republicano, democrático e social conforme a 
Lei Fundamental”. Contudo, deve-se reconhecer o fato de que a Lei Fundamental, do ponto de vista 
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opinião de Hesse, para quem a Lei Fundamental renuncia aos direitos fundamentais 
sociais, como eles foram relacionados em várias Constituições dos Länder.12 Ao invés, 
adotou-se a opção pela “normalização do Estado de direito social”, que não funda-
menta diretamente pretensões individuais.13 Essa discussão a respeito da cláusula do 
Estado de direito social deve ser aprofunda a fim de que se possa verificar com mais 
segurança se efetivamente é possível inferir-se de sua concretização a existência de 
direitos a prestações.

Nas concepções publicistas iniciais, a cláusula do Estado de direito social foi 
tomada como um conceito em branco, carente de substantividade, vazio de conteúdo 
e, na melhor das hipóteses, como uma norma de caráter meramente programático.14 
O reconhecimento da vinculatividade normativa da cláusula do Estado de direito so-
cial encontrou sérias dificuldades, muito especialmente em atenção às experiências 
da Constituição de Weimar e de algumas Constituições dos Estados Federados que 
continham amplos catálogos de normas programáticas de políticas econômicas e 
sociais das quais não se inferiam efeitos jurídicos concretos, chegando Forsthoff a 
sugerir o esquecimento da adjetivação social do Estado de Direito. A compreensão de 
um conceito normativo de Estado de Direito social, afora corresponder a uma mera 
descrição da moderna sociedade industrial, seria a de um projeto impossível de ser 
realizado, limitado ao total do “produto social bruto”, pois o Estado distribuidor está 
constrangido a que exista algo para distribuir.15 A concepção do Estado social que foi 
acolhida na Constituição de Weimar, por exemplo, não escapou à crítica de Carl Schmitt 
e seu discípulo Forsthoff. A essência desse pensamento é que o elemento definitório do 
Estado de Direito aparece ligado à Constituição e que a função social do Estado está 
vinculada às tarefas próprias da Administração. Há, ademais, contradição entre Estado 
de Direito e Estado social. O primeiro, destina-se a garantir a liberdade dos cidadãos 
ante ingerências do Estado a fim de assegurar o statu quo econômico-social. O segundo 
busca uma transformação econômico-social para proteção dos menos favorecidos 
por intermédio de uma política de redistribuição de riquezas. Por isso, o programa de 
inclusão social é inadmissível no Estado de Direito. A conclusão de Schmitt e Forsthoff 
é que o princípio social somente pode ser admitido como programa de atuação dirigido 
ao legislador e aos órgãos de Estado.16

de seu texto e de sua gênese, tem primariamente o caráter de uma Constituição burguesa e de Estado 
de Direito orientado para os direitos de defesa (ALEXY, op. cit., p. 421).

12 Conforme, por exemplo, a Constituição da Baviera (art. 166 e seguintes) e a Constituição de Hesse 
(art. 27 e seguintes) (apud HESSE, Konrad. Elementos de Direito constitucional da República Federal 
da Alemanha. Tradução Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 170).

13 HESSE, Konrad. Elementos de Direito constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução 
Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 237.

14 BENDA, Ernst. El Estado social de Direito. In: BENDA et al. Manual de Derecho constitucional. 2. ed. 
Tradução Antonio López Pina. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 521.

15 Apud BENDA, op. cit., p. 523.
16 SCHMITT, Carl. Teoria de la constitución. Tradução Francisco Ayala. Madrid: Alianza, 1996. p. 164-185; 

LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, Estado de Derecho e constitución. 6. ed. Madrid: 
Tecnos, 1999. p. 225.
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Atualmente, há certo consenso no sentido de que a cláusula do Estado de Direito 
social é um princípio dirigente e vinculante para os poderes públicos no sentido de uma 
configuração social das tarefas do Estado. Segundo Benda, a mais importante tarefa 
de configuração social do Estado é a defesa dos interesses gerais ante aos interesses 
de grupos na medida em que é da essência da cláusula do Estado social que o bem 
comum não pode ser resultado do livre jogo das forças sociais, sendo necessária a 
intervenção da autoridade do Estado para arbitrar uma compensação de interesses.17 
Nesse sentido, o Estado social está orientado à igualdade, mas não despreza a liber-
dade, porque também é Estado de Direito. Em verdade, é a liberdade que deve ser 
tomada em conta para os fins de compensação dos interesses no momento em que 
se busca a igualdade de oportunidades. Em essência, compete ao legislador definir as 
ações públicas necessárias a uma configuração da ordem social justa, isso devendo 
ser atendido pela concretização do mandado de igualdade.

A teoria dos direitos fundamentais do Estado social tem por objetivo superar 
a distância entre a liberdade jurídica e a liberdade fática. Por essa razão, os direitos 
fundamentais são considerados não apenas sob o ângulo delimitador-negativo, mas 
também como elementos que autorizam a dedução de pretensões a prestações frente 
ao Estado. O conteúdo não se restringe à liberdade juridicamente abstrata, mas tam-
bém à real. Segundo análise de Böckenförde, a teoria dos direitos fundamentais do 
Estado social pressupõe dois elementos: de um lado, a obrigação do Estado derivada 
dos direitos fundamentais para atuar no sentido da obtenção dos pressupostos sociais 
necessários à realização da liberdade dos direitos fundamentais, isso consubstanciando 
uma posição de garante para a implantação da liberdade na realidade constitucional; 
de outro lado, a atuação do Estado para o atendimento das próprias pretensões de 
direito fundamentais a tais prestações estatais.18 A crítica de Böckenförde à teoria dos 
direitos fundamentais do Estado do Estado social está centrada em três aspectos 
fundamentais: I) a concreta realização dos direitos fundamentais depende dos meios 
financeiros estatais disponíveis, disso resultando o “abandono da incondicionalidade 
das pretensões de direitos fundamentais”; II) as decisões sobre a distribuição e o 
emprego dos meios financeiros estatais disponíveis deixam de ser uma questão de 
“discricionariedade política” para configurar uma questão de interpretação de direitos 
fundamentais, isso significando deslocamento da competência do Legislativo e da 
Administração para a competência dos órgãos judiciais com a consequência de uma 
“juridificação das disputas políticas”; III) em face da impossibilidade de resolver esses 
conflitos pela via da aplicação judicial do Direito, os direitos fundamentais se reduzem 
a incumbências constitucionais (Verfassungsaufträge), vinculando o legislador apenas 
17 BENDA, op. cit., p. 521.
18 BÖCKENFÖRDE, Ernest-Wolfgang. Escritos sobre direitos fundamentais. Tradução Juan Luis Pagés 

e Ignacio Villaverde Menéndez. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993. p. 64.
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objetivamente sem fundamentar qualquer pretensão diretamente exigível aos órgãos 
judiciais, afora a “defesa ante uma inatividade abusiva ao extremo”.19

Contudo, para alcançar as situações de igualdade de oportunidades e de distri-
buição social justa, o Estado de Direito social depende de sua própria condição econô-
mica. O Estado somente logrará cumprir adequadamente a sua tarefa de configuração 
social se contar com uma economia estável, razão pela qual se lhe incumbe também o 
dever de promover não só o seu crescimento, mas a sua estabilidade. Não há dúvida 
quanto ao fato de que as tarefas de configuração social do Estado estão limitadas à 
sua capacidade financeira. Conforme Benda, também as demandas que correspondem 
a objetivos do Estado social estão constitucionalmente condicionadas à cláusula da 
“reserva do possível” no sentido daquilo que um indivíduo pode razoavelmente exigir 
da sociedade.20 Esse aspecto bem revela as limitações para o cumprimento da tarefa 
de configuração social atribuída ao Estado de Direito e à sua dependência direta de 
uma economia privada de alto rendimento. É por essa razão que o Estado social não 
pode se limitar tão somente a um Estado de distribuição de prestações, mas deve 
promover o desenvolvimento de uma política de integração social a fim de que todos 
busquem reduzir as desigualdades sociais.

Na linha de interpretação do Tribunal Constitucional alemão, a cláusula do Estado 
social passou a ser entendida como um mandado dirigido ao legislador no sentido de 
que se interesse pelos assuntos sociais, correspondendo-lhe a tarefa de construir uma 
ordem social justa. Somente em situações excepcionais21 pode-se extrair da obrigação 
do legislador de configuração da ordem social a existência de uma “expectativa jurídica 
diretamente” invocável perante a atividade jurisdicional.22 Observa Benda que seria 
prematuro falar-se na existência de uma ideia de “política ativa de direitos fundamen-
tais”, considerando-se que tal dever constitucional do Estado implicaria colisão com a 
liberdade de configuração do legislador que tem a competência para decidir sobre as 
prioridades realizáveis com os já limitados recursos públicos.23 Desse modo, cumpre-se 
a tarefa de configuração social do Estado com a sua intervenção para que haja uma 
compensação dos interesses em jogo, isso significando que cabe ao Estado compen-
sar os efeitos desintegradores resultantes das diferenças sociais. Está no âmbito da 
discricionariedade do legislador democraticamente legitimado a decisão política sobre 
os interesses prioritários que devem ser compensados, somente admitindo-se correção 
jurisdicional em situações de excepcional arbitrariedade.
19 BÖCKENFÖRDE, op. cit., p. 65. A conclusão é que o Estado social requer para sua realização a 

interpositio legislatoris.
20 BENDA, op. cit., p. 551. Também para Hesse a realização dos direitos de participação está condicionada 

à reserva do possível (HESSE, Konrad. Significado de los derechos fundamentales. In: BENDA, Ernst 
et al. Manual de Derecho constitucional. Tradução Antonio López Pina. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 
2001. p. 97).

21 Cf. a sempre citada primeira decisão sobre o numerus clausus, BverfGE 33,303.
22 BENDA, op. cit., p. 525.
23 BENDA, op. cit., p. 545. Nesse sentido, conforme Benda, está a crítica de Häberle.
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O Estado de Direito social tem em sua essência a realização do bem comum, 
competindo-lhe a proteção dos valores constitucionais, a superação racional dos con-
flitos sociais, a compensação dos interesses individuais e de grupos, a proteção dos 
necessitados e a previsão dos problemas futuros. Compete ao legislador democrati-
camente legitimado cumprir a tarefa de configuração social, somente admitindo-se a 
imposição jurídica de uma forma de atuar em situações excepcionais.24 A cláusula do 
Estado social não contém conteúdos concretos, mas descreve a tarefa e a legitimação 
do Estado, bem como apresenta uma ferramenta metodológica para a compensação das 
desigualdades e solução dos conflitos. Disso resulta o cumprimento da tarefa estatal de 
integração no sentido de Smend. Essa integração pressupõe que é função essencial da 
Constituição zelar pela unidade do Estado e por uma contínua renovação da comunida-
de.25 No pensamento de Smend, o Estado é construído por intermédio de um processo 
de integração pessoal e funcional no qual a integração pessoal e funcional, de um lado, 
e a integração material ou real, de outro, exercem papéis importantes. Nesse contexto, 
os direitos fundamentais constituem um sistema cultural de bens e valores que faz 
nascer para os indivíduos um estatuto material integrador, inserindo-os na continuidade 
espiritual que constitui o Estado.26 A teoria da integração de Smend constituiu a base 
para a formulação da teoria axiológica dos direitos fundamentais, pois assim como o 
Estado se apresenta em permanente processo de integração em uma comunidade de 
valores, de culturas e de vivências, também os direitos fundamentais aparecem como 
24 BENDA, op. cit., p. 558.
25 SMEND, Rudolf. Constitución y Derecho constitucional. Tradução José Mª Beneyto Pérez. Madrid: 

Centro de Estudios Constitucionales, 1985. p. 132. Na teoria constitucional de Smend, a Constituição 
é a ordenação jurídica da dinâmica vital na qual se desenvolve a vida do próprio Estado, isto é, de 
seu processo de integração. A vida do Estado não se limita àqueles limites da realidade contemplados 
na Constituição, pois para que tenha vigência a Constituição deve tomar em conta os impulsos e as 
motivações sociais da dinâmica política, integrando-os progressivamente. A Constituição não pode 
apreender e normalizar plenamente em seus artigos a totalidade da dinâmica da vida política, contudo 
as normas constitucionais atuam como inspiradoras da dinâmica política, nisso de revelando a finalidade 
integradora da própria Constituição. Segundo Smend, a Constituição não tende a regular hipóteses 
concretas, mas alcançar a “totalidade do Estado e a totalidade do processo integrador” (SMEND, op. 
cit., p. 133). Para Smend, enquanto direito positivo, a Constituição é norma, mas também realidade; 
“enquanto Constituição, é também realidade integradora” (SMEND, op. cit., p. 135-136). Mais recente-
mente, a ideia de Constituição como um “programa de integração nacional” e como um “programa de 
representação nacional” aparece em Krüger. Nesta compreensão, a Constituição somente cumprirá 
sua missão “entrando na consciência de todos os cidadãos”, não se devendo orientar pela ideia de que 
quanto maior a constitucionalização das matérias melhor será a Constituição. Em Krüger, a Constituição 
somente deve conter aquilo que diz com a ideia de comunidade, nação, totalidade política, porque 
outorgar dignidade constitucional à “subconstituições” implicaria uma perda da capacidade de ação 
do Estado, revelando-se uma “constituição de necessidade” (notstandsverfassung). Ao contrário, o 
poder estatal deve apresentar-se como um “poder geral” em “branco” a fim de que seja possível uma 
adaptação à vida político-social (apud CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e 
vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. p. 110).

26 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 1998. p. 62.
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“fatores determinantes deste processo”, elementos e meios de criação do Estado. 
Para a teoria axiológica, os preceitos de direitos fundamentais consubstanciam normas 
objetivas, não agasalhando pretensões subjetivas, pois recebem seu conteúdo objetivo 
como emancipação do fundamento axiológico da comunidade estatal e como expres-
são de uma decisão axiológica que a própria comunidade concebe para si mesma.27

Analisando o conteúdo e o significado do princípio do Estado de Direito social, 
Hesse observa que ele representa a atuação do Estado em atividades tradicionalmente 
deixadas a cargo da autorregulação, isso significando uma elevação da expressão do 
Estado para a vida econômica e social em decorrência do aumento da dependência 
do indivíduo em relação às atividades estatais.28 O princípio do Estado de Direito social 
concretiza-se a partir de uma transformação do Estado não somente em relação ao 
modo de formação de sua unidade e vontade política, mas também quanto à própria 
administração. O Estado de Direito social expressa a passagem para uma administração 
intervencionista e, notadamente, para uma administração prestacionista, tendente a 
tarefas de configuração da vida social e política dos indivíduos. Nessa concepção, a 
atuação do Estado não mais se restringe à proteção e conservação, pois se lhe incumbe 
planificar, guiar, prestar, possibilitando não tão somente a vida individual, mas também 
a vida social e coletiva. Essa tarefa consubstancia não apenas uma “obrigação social” 
da coletividade diante de seus membros (obrigação para assistência social, assistência 
vital e satisfação social), mas também obrigações sociais dos membros da coletividade 
entre si.29 Até que sejam colmatadas pela legislação ordinária e realizadas, essas obri-
gações sociais permanecem, pelo princípio constitucional do Estado de Direito social, 
obrigando o legislador legitimado democraticamente. Sem embargo, Hesse adverte 
que isso não fundamenta pretensões individuais a um atuar de ações concretas, pois 
o Estado social de direito garante apenas aqueles âmbitos jurídicos que pertencem 
à sua essência, como, por exemplo, “o direito de proteção dos trabalhadores e direi-
to de horário do trabalho, o direito de ajuda social, direito de provisão ou direito de 
seguro social, o direito de organização de empresa ou direito do contrato coletivo do 
trabalho”.30 Conclusivamente, conforme Hesse, a fórmula do Estado de direito social 
contém um encargo obrigatório para o legislador, mas não “diretrizes obrigatórias para 
o cumprimento desse encargo”.31 A cláusula do Estado social fundamenta a obrigação 
de o Estado procurar uma ordem social justa, confiando a realização de seus objetivos 
concretos à decisão que fora tomada no processo democrático. Nesse sentido, então, 
a cláusula do Estado social não fundamenta a priori pretensões individuais.32 Na lição 
27 BÖCKENFÖRDE, op. cit., p. 57.
28 HESSE, op. cit., p. 173.
29 HESSE, op. cit., p. 174.
30 HESSE, op. cit., p. 176.
31 HESSE, op. cit., p. 177.
32 HESSE, Konrad. Significado de los derechos fundamentales. In: BENDA, Ernst et al. Manual de Derecho 

constitucional. Tradução Antonio López Pina. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 100.
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de Rupp, o princípio do Estado social se reveste, enquanto princípio constitucional, 
de caráter obrigatório e habilita o legislador e o Poder Executivo a adotar as tarefas 
correspondentes à própria natureza do Estado social, sem que disso se possam deduzir 
direitos do indivíduo a reclamar intervenção do Estado.33 Não é diferente a opinião de 
Heck quando analisa o princípio do Estado social à luz da jurisprudência do Tribunal 
Constitucional alemão, referindo que o aludido princípio “não contém regularmente, 
em consequência de sua amplitude e indeterminação, instruções de ações imediatas, 
que poderiam, pelos tribunais, sem base legal, ser convertidas em simples direito”.34

Entender os direitos fundamentais sociais como direitos originários a prestações, 
segundo Hesse, implicaria contrariedade ao princípio da divisão dos poderes. As pre-
tensões individuais a prestações devem ser suficientemente precisas e pressupõem 
concreção por intermédio de legislação ordinária que não pode ser substituída pelas 
decisões judiciais. Se a Constituição impõe ao processo de formação da vontade 
estatal não somente objetivos e diretrizes, mas obrigações concretas determinadas, 
a ordem constitucional resulta violada na medida em que a política resulta substituída 
pela própria execução do posto na Constituição. Isso implicaria decisiva restrição ao 
campo da ação parlamentar como fundamento de uma ordem democrática aberta.35

Essa compreensão a respeito do princípio constitucional do Estado de Direito 
social faz com que os chamados direitos fundamentais sociais sejam tomados como 
“determinações de objetivos estatais” e, assim, não possam fundamentar pretensões 
individuais a ações imediatas judicialmente admissíveis.36 Essas determinações de 
objetivos estatais correspondem a normas que estabelecem as tarefas, presentes e 
futuras, da atuação estatal, disso resultando uma vinculação jurídica e constitucional 
do legislador democraticamente legitimado. Servem, também, no âmbito da adminis-
tração e da prestação jurisdicional, à interpretação de conceitos indeterminados e 
discricionários. Desse modo, os direitos fundamentais sociais,37 isto é, as determinações 
de objetivos estatais, atuam como diretivas de vinculação obrigatória à atividade de 
colmatação do legislador ordinário.38 Segundo Hesse, as determinações de objetivos 
33 RUPP, Hans G. El Tribunal Constitucional Federal Alenan. In: FAVOREU et al. Tribunales constitucionales 

europeos y derechos fundamentales. Tradução Luis Aguiar de Luque y Maria Gracia Rubio de Casas. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984. p. 324.

34 HECK, Luís Afonso. O Tribunal Constitucional Federal e o desenvolvimento dos princípios constitucionais. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1995. p. 237.

35 HESSE, op. cit., p. 97.
36 HESSE, op. cit., p. 170.
37 A respeito, Benda (op. cit., p. 546) parece sugerir que os direitos fundamentais sociais não seriam 

“autênticos direitos fundamentais”.
38 O art. 26 do projeto de revisão da Constituição da Suíça prevê direitos sociais, contudo limita-se a defini-

-los como “mandados de configuração social” dirigidos ao legislador (BENDA, op. cit., p. 546). O art. 56 
da Constituição da Turquia, segundo Böckenforde, apresenta uma fórmula muito clara e concisa, pois 
após estabelecer em numerosos artigos direitos fundamentais sociais e mandado de atuação, dispõe 
que o Estado somente levará a cabo suas tarefas para a consecução dos objetivos sociais e econô-
micos expostos na medida do que permitam o desenvolvimento econômico e os recursos financeiros 
disponíveis (BÖCKENFÖRDE, op. cit., p. 80).
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estatais não constituem direitos imediatos; somente poderão sê-lo após a necessária 
colmatação do legislador ordinário39 e observadas “as possibilidades da época”.40 A 
respeito, Hesse é expresso quanto à sua preocupação com o “efeito integrador” da 
Constituição, pois a realização das determinações de objetivos estatais depende das 
condições de meio para tanto. O ferimento ao efeito de integração da Constituição 
é significativo se o Estado, na sua Constituição, promete o que não pode cumprir e 
realizar. A Lei Fundamental, ao invés de relacionar objetivos estatais em particular, por 
intermédio da fórmula do Estado de Direito social, restringiu-se a uma determinação 
de objetivo estatal geral.41 A proteção do meio ambiente, por exemplo, foi inserida na 
Lei Fundamental como uma nova determinação estatal pela 42ª Lei Modificadora.42 
De todo modo, a proteção ambiental se inclui como uma das principais diretrizes da 
cláusula do Estado social, especialmente em atenção ao direito à vida e à integridade 
a cuja proteção resulta o Estado obrigado.

2. A tríplice divisão dos direitos a prestações

A polêmica sobre os direitos a prestações está caracterizada por diferenças de 
opinião sobre o caráter e as tarefas do Estado, do Direito e da Constituição, inclusive 
sobre os direitos fundamentais, como também sobre a evolução da situação atual da 
sociedade. Em nenhum outro campo é tão clara a conexão entre o resultado jurídico 
e as valorações gerais práticas ou políticas.43 Não é por outra razão que Wildhaber 
fala em “desdemonizar, desideologizar y desemotivizar el concepto” dos direitos fun-
damentais sociais.44 Afora as discussões em torno das concepções de conteúdo dos 
direitos fundamentais a prestações, as divergências também resultam acentuadas 
pelas frequentes confusões conceituais e dogmáticas.

A respeito, a formulação de Alexy está assentada, quanto aos problemas con-
ceituais, em uma tripla divisão dos direitos à prestação e, em relação à existência e ao 
conteúdo dos direitos a prestações, sob a base de uma ideia central.

O primeiro marco metodológico da proposição é que o conceito de direito a 
prestações deve ser entendido em sentido amplo. Assim, todo direito é um direito a 
um ato positivo, isto é, todo direito a uma ação do Estado é um direito a prestações. 
Desse modo, o direito a prestações é a contrapartida exata do direito de defesa, pois 
este é um direito a uma ação negativa do Estado, isto é, um direito a uma omissão por 
39 Nessa hipótese, isto é, após a regulação ordinária, tem-se o que Hesse (op. cit., p. 96) chama de 

“direitos derivados de participação” ou direitos derivados de prestação.
40 HESSE, op. cit., p. 171.
41 HESSE, op. cit., p. 172.
42 HESSE, op. cit., p. 172. Pelo art. 20a, “protege o Estado, também em responsabilidade pelas gerações 

futuras, as bases da vida naturais no quadro da ordem constitucional pela legislação e, conforme a lei, 
e direito, pelo Poder Executivo e Poder Judiciário” (HESSE, op. cit., p. 172).

43 ALEXY, op. cit., p. 426.
44 Apud ALEXY, op. cit., p. 427.
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parte do Estado. Em razão disso, a escala de ações positivas do Estado que podem ser 
objeto de um direito a prestações vai desde a proteção do indivíduo frente aos outros 
indivíduos por meio de normas de Direito penal, passando pela edição de normas de 
organização e procedimento, até as prestações em dinheiro e bens.45 Essa concepção 
ampla do direito a prestações, reconhece Alexy, não é habitual, pois, geralmente, a 
expressão “direito a prestações” significa um direito a algo que o titular do direito, 
no caso de dispor de recursos financeiros suficientes e poder encontrar no mercado 
uma oferta suficiente, poderia obter também de pessoas privadas. Contudo, há duas 
razões para reconhecer-se a extensão do conceito de direito a prestações para além 
de direito a prestações fáticas e a prestações normativas, ampliando-se para alcançar 
também a proteção por meio das normas de Direito penal e pela edição de normas de 
organização e procedimento.46

A primeira razão é que em muitos dos chamados direitos fundamentais sociais, 
típicos direitos a prestações, trata-se de um feixe de posições que apontam em parte a 
prestações fáticas e em parte a prestações normativas. Isso se vê muito claramente no 
direito fundamental ambiental, que bem se distingue do direito à assistência social ou 
do direito à saúde, por exemplo, que se exaurem em uma simples prestação fática.47 
Segundo Alexy, o direito fundamental ambiental, por exemplo, corresponde bem à ideia 
de “direito fundamental como um todo”, posto que é constituído por um conjunto de po-
sições jurídicas de tipos bem diferentes. Assim, quem propõe o estabelecimento de um 
direito fundamental ambiental ou sua vinculação interpretativa às disposições de direito 
fundamental já existentes pode, por exemplo, incluir nesse feixe de posições jurídicas 
um direito a que o Estado omita determinadas intervenções no meio ambiente (direito 
de defesa), um direito a que o Estado proteja o titular do direito fundamental frente à 
intervenção de terceiros lesiva ao meio ambiente (direito à proteção), um direito a que o 
Estado permita ao titular do direito participar em procedimentos relevantes para o meio 
ambiente (direito ao procedimento) e um direito a que o próprio Estado realize medidas 
fáticas tendentes a melhorar o meio ambiente (direito a prestação fática).48 Afora isso, 
essas posições jurídicas podem referir-se a direitos prima facie ou a direitos definitivos.

A segunda razão está vinculada ao aspecto de que os direitos a ações negativas 
impõem limites ao Estado na persecução de seus fins, nada dizendo quanto a esses 
fins, ao passo que os direitos a ações positivas impõem ao Estado a persecução de 
determinados objetivos. Por essa razão, em todos os direitos a ações positivas do 
Estado se coloca o problema de saber se e em que medida se pode e se deve impor 
a persecução dos fins do Estado por intermédio da realização dos direitos subjetivos 
45 ALEXY, op. cit., p. 427.
46 ALEXY, op. cit., p. 428.
47 A jurisprudência brasileira apresenta numerosos precedentes em que o direito à saúde, previsto no 

art. 196 da Constituição Federal, tem servido como fundamento ao fornecimento de medicamentos e, 
inclusive, à realização de intervenções cirúrgicas.

48 ALEXY, op. cit., p. 429.
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constitucionais dos indivíduos. Considerando-se uma Constituição que submete os 
direitos constitucionais a amplo controle do Tribunal Constitucional, aflora o importante 
problema da distribuição de competência entre o próprio Tribunal Constitucional e o 
legislador. Essa é uma das mais importantes discussões que atingem em cheio a pro-
blemática dos direitos fundamentais e, mais diretamente, os direitos fundamentais a 
ações positivas do Estado. Não há espaço na presente investigação para uma análise 
à altura do tema, comportando apenas observar a necessária atenção para o fato de 
que o self-restraint judicial é consequência necessária da própria configuração jurídico-
-constitucional, devendo o Tribunal servir à Constituição, e não à política.49 O caráter 
fragmentário do Direito constitucional e a reduzida densidade normativa das normas de 
direitos fundamentais, notadamente aquelas que configuram os direitos a ações positi-
vas do Estado, recomendam, com mais razão, prudência ao juiz constitucional,50 pena 
de substituir-se o Estado de Direito pelo Estado judicial e dos juízes, transformando-se 
a política em execução judicialmente controlada da Constituição.51

É necessário compreender, pois, que os direitos a prestações não se resumem 
aos direitos a prestações fáticas, que é apenas um tipo de direito à prestação. A propo-
sição de Alexy é que os direitos a prestações sejam divididos em direitos a prestações 
em sentido amplo e direitos a prestações em sentido estrito. Assim, os direitos a pres-
tações em sentido amplo podem ser divididos em três grupos: I) direitos à proteção, 
II) direitos à organização e procedimento e III) direitos a prestações em sentido estrito.

Segundo Alexy, enquanto direitos subjetivos, todos os direitos a prestações 
apresentam relações trivalentes entre um titular do direito fundamental, o Estado e uma 
ação positiva do Estado.52 Cada vez que existe uma relação desse tipo entre o titular de 
um direito fundamental e o Estado, o titular do direito fundamental tem “competência” 
para “exigir judicialmente” o direito.53 Sem embargo dessa estrutura e da imponibilidade, 
que Wolf qualifica como “perfeita”,54 os direitos a prestações, bem como os direitos de 
defesa, têm um caráter prima facie, isto é, um caráter de princípios. A respeito, Alexy 
sustenta a compatibilidade entre o caráter de princípio e a imponibilidade perfeita tanto 
no âmbito dos direitos de defesa como em relação aos direitos a prestações.55

49 MAHRENHOLDZ, Ernest. Constitución y ley: acerca de la relación entre poder judicial y poder político. 
In: PINA, Antonio Lopez. División de poderes e interpretación. Madrid: Tecnos, 1987. p. 73.

50 SCHNEIDER, J. P. Continencia judicial y estructura normativa abierta del derecho constitucional. In: 
PINA, Antonio Lopez. División de poderes e interpretación. Madrid: Tecnos, 1987. p. 75.

51 BÖCKENFÖRDE, op. cit., p. 79.
52 ALEXY, op. cit., p. 431. Conforme Alexy, “si un titular de un derecho fundamental a tiene un derecho 

frente al Estado (e) a que éste realice la acción positiva h, entonces, el Estado tiene frente a el deber 
de realizar h” (ALEXY, op. cit., p. 431).

53 ALEXY, op. cit., p. 431.
54 Apud ALEXY, op. cit., p. 431.
55 ALEXY, op. cit., p. 431. Cabe ser observado que “si a las normas que confieren derechos prima facie 

se las dota de cláusulas restrictivas, adquieren el carácter de normas que ciertamente - sobre todo a 
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De um ponto de vista teórico-estrutural, essas as normas de direitos fundamen-
tais podem ser divididas segundo três critérios: I) são normas que conferem direitos 
subjetivos ou são normas que tão somente objetivamente obrigam o Estado; II) são 
normas vinculantes ou são normas não vinculantes que se constituem em apenas enun-
ciados programáticos; III) são normas que fundamentam direitos e deveres definitivos 
ou são normas que fundamentam direitos e deveres prima facie.56 Com base nesses 
três critérios, Alexy formula oito tipos de normas com estruturas bem diferenciadas entre 
si: I) vinculante, constitutiva de direito subjetivo definitivo; II) vinculante, constitutiva de 
direito subjetivo prima facie; III) vinculante, constitutiva de dever objetivo do Estado 
definitivo; IV) vinculante, constitutiva de dever objetivo do Estado prima facie; V) não 
vinculante, constitutiva de direito subjetivo definitivo; VI) não vinculante, constitutiva 
de direito subjetivo prima facie; VII) não vinculante, constitutiva de dever objetivo do 
Estado definitivo; VIII) não vinculante, constitutiva de dever objetivo do Estado prima 
facie. Nesse esquema, as normas que alcançam maior proteção são as vinculantes, 
que garantem direitos subjetivos definitivos a prestações, e as normas com menor 
grau de proteção são as não vinculantes, que fundamentam apenas um dever objetivo 
do Estado prima facie de conferir prestações.57 É também a partir desse esquema de 
normas de tipo de estruturas bem diferenciadas que são formuladas várias teorias 
normativas a respeito dos direitos sociais fundamentais.

Conforme Hesse, os direitos fundamentais devem ser compreendidos como 
“normas objetivas supremas” que impõem ao legislador uma obrigação positiva para 
fazer tudo a fim de realizar os direitos fundamentais, mesmo não existindo um direito 
subjetivo individual,58 concepção que no esquema de Alexy integraria a norma do tipo 
vinculante, constitutiva de dever objetivo do Estado prima facie. No mesmo sentido está 
a posição de Böckenförde, referindo-se a “mandados constitucionais” configuradores 
de deveres jurídico-objetivos que têm como destinatários os órgãos estatais legislativo 
e judicial. É interessante observar que Böckenförde chega ao ponto de sugerir uma 
separação máxima entre os direitos fundamentais e os mandados constitucionais, 
concluindo que eles não podem tampouco ser formulados ou apresentados como di-
reitos fundamentais.59 Von Matius considera os “direitos de participação” analisados na 
primeira decisão sobre o numerus clausus como pretensões a prestações concebidas 
como legis imperfecta, ou seja, como “meros enunciados programáticos”,60 o que pode 
ser interpretado no esquema de Alexy como uma norma não vinculante constitutiva de 

través de ponderaciones - necesitan ser concretadas, pero confieren derechos definitivos. Si el supuesto 
de hecho es satisfecho y la cláusula restrictiva no está satisfecha, el titular tiene un derecho definitivo” 
(ALEXY, op. cit., p. 431).

56 ALEXY, op. cit., p. 484.
57 ALEXY, op. cit., p. 484.
58 HESSE, op. cit., p. 273.
59 BÖCKENFÖRDE, op. cit., p. 82.
60 Apud ALEXY, op. cit., p. 485.
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um direito subjetivo definitivo. Segundo Alexy, quando o Tribunal Constitucional fala do 
“direito a admissão ao estudo de sua escolha” que, “em si”, detém o cidadão, observada 
a “reserva do possível”, refere-se a um direito subjetivo prima facie vinculante.61 Por 
fim, o direito a um mínimo vital deve ser interpretado no sentido de um direito subjetivo, 
definitivo vinculante.62

Além dessas diferenças de tipo estrutural, Alexy justifica a necessidade de agre-
gar as diferenças de conteúdo. Um programa dos direitos sociais fundamentais com 
conteúdo mínimo contenta-se em assegurar ao indivíduo um espaço de vida mínimo 
pela realização dos “direitos mínimos” e dos “direitos sociais pequenos”, conforme 
refere J. P. Müller.63 Um programa dos direitos sociais com conteúdo máximo cogita de 
uma “realização plena” dos direitos fundamentais, conforme K. H. Friauf e W. Krebs.64 
A partir dessas diferentes concepções sobre os direitos fundamentais sociais, Alexy 
elabora uma proposta apoiada na teoria dos princípios sob o argumento de que as 
discussões em torno dos direitos fundamentais sociais não podem ser resolvidas como 
uma questão de “tudo ou nada”.65

Configuradas, ainda que em linhas gerais, as mais elementares questões re-
lativas aos direitos a prestações, na esteira do recorte metodológico proposto, segue 
análise mais detida a respeito dos direitos à organização e ao procedimento que se 
constituem em um dos tipos dos direitos a prestações. Como já referido, os direitos 
a prestações apresentam uma configuração tripla na medida em que podem ser di-
vididos em direitos à proteção, direitos à organização e ao procedimento e direitos a 
prestações em sentido estrito.

II. DIREITOS À ORGANIZAÇÃO E AO PROCEDIMENTO

1. Os direitos fundamentais, organização e procedimento

Uma das mais importantes discussões da atualidade em torno dos direitos fun-
damentais trata exatamente da conexão entre os direitos fundamentais, a organização 
e o procedimento. Há uma estreita relação de reciprocidade entre os direitos fundamen-
tais e as noções de organização e de procedimento. Por uma via, os próprios direitos 
fundamentais estão na dependência da organização e do procedimento; por outra, as 
estruturas organizacionais e procedimentais têm suas configurações orientadas a partir 
de uma interpretação que deve ser conforme os direitos fundamentais. As normas sobre 
organização e procedimentos são aplicadas e interpretadas em consonância com os 
direitos fundamentais. Aí, então, está a relação de influência recíproca entre os direitos 
fundamentais e as noções de procedimento e de organização.
61 Apud ALEXY, op. cit., p. 485.
62 ALEXY, op. cit., p. 485.
63 Apud ALEXY, op. cit., p. 485.
64 Apud ALEXY, op. cit., p. 485.
65 ALEXY, op. cit., p. 486.
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Essa relação entre os direitos fundamentais, organização e procedimento, 
muito embora não tenha merecido a devida atenção da doutrina e da jurisprudência, 
tem destacada importância para a efetividade e garantia dos próprios direitos funda-
mentais. Aliás, no sentir de Hesse, em termos de proteção e efetividade dos direitos 
fundamentais, a organização e o procedimento têm relevância superior à ideia dos 
direitos fundamentais de participação e dos direitos fundamentais sociais que teriam 
apenas uma “importância limitada” para eficácia e proteção dos direitos fundamentais. 
Isso porque, melhor que os direitos de participação e que as normas que enunciam 
as tarefas estatais, a organização e o procedimento são facilmente adaptados às mo-
dificações exigidas pelo Estado à efetividade dos direitos fundamentais, contribuindo 
para compensar o déficit da garantia jurídico-fundamental da liberdade.66 Essa linha 
de argumentação encontra justificação racional tomando-se em conta que os direitos 
fundamentais somente podem atender às suas funções na realidade social se material 
e formalmente encontrarem concretização pelo ordenamento jurídico. Isso significa que 
não é suficiente apenas o estabelecimento de modelos normativos materiais, pois são 
também necessárias as formas de organização e as normas de procedimentos. Os 
direitos fundamentais previstos na Constituição somente podem adquirir efetividade se 
encontrarem uma regulamentação jurídica infraconstitucional mais precisa quanto aos 
âmbitos da realidade social a serem regidos. Essa tarefa é competência do legislador, 
que deverá conformar a legislação infraconstitucional a partir dos modelos e diretrizes 
fixados pelos próprios direitos fundamentais previstos na Constituição. No pensamento 
de Häberle, a organização e o procedimento são entendidos com os meios diretos a 
que sejam alcançados os resultados conforme o conteúdo dos direitos fundamentais.67

A partir dessa concepção, deve-se reconhecer a existência de uma atuação 
direta dos direitos fundamentais sobre o Direito administrativo e o Direito processual. Por 
um lado, os direitos fundamentais atuam sobre a conformação do Direito administrativo 
e do Direito processual; por outro lado, o Direito administrativo e o Direito processual 
contribuem para que os direitos fundamentais sejam realizados e assegurados. Isso 
é evidente quando se pensa naqueles direitos fundamentais que têm por conteúdo a 
garantia de princípios de organização ou princípios processuais como, por exemplo, o 
princípio da liberdade de associação, o princípio do juiz natural, o princípio do contradi-
tório e da ampla defesa, os pressupostos e as garantias estabelecidas para a limitação 
e privação da liberdade individual. A par disso, sempre na perspectiva de se alcançar 
eficácia aos direitos fundamentais materialmente pensados, tem-se entendido neces-
sária a implementação de estruturas organizacionais e formas processuais capazes 
de conduzirem a uma proteção jurídico-fundamental efetiva ao indivíduo.

Nessa linha, a análise da problemática da relação entre os direitos fundamentais, 
organização e procedimento pode ser conduzida a partir de dois aspectos. Em primeiro 

66 HESSE, op. cit., p. 102.
67 Apud HESSE, op. cit., p. 102.
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lugar, merece ser considerado o aspecto de que organização e procedimento constituem 
meios diretos para a realização e garantia dos direitos fundamentais. Sob esse enfo-
que, requer-se garantias de organização e procedimento que conduzam a resultados 
conforme o conteúdo material dos direitos fundamentais.68 A respeito da dependência 
do procedimento para a concretização dos direitos fundamentais, é necessário ressaltar 
que alguns direitos fundamentais são absolutamente dependentes da existência de 
um procedimento, jamais podendo ser efetivos sem que se tenha um procedimento de 
reconhecimento, configurando o que Ossenbühl designa como “direitos procedimen-
talmente procedentes”,69 hipótese em que as prestações normativas procedimentais 
podem constituir o caminho para a realização concreta das prestações materiais.70 O 
segundo aspecto a ser referido é o de que as normas de organização e procedimento 
constituem o meio adequado para compensar posições jurídicas fundamentais. Isso 
deve ser considerado pela razão de que a liberdade de uns parece estar sempre 
em conflito com a liberdade de outros, fazendo-se necessária, então, a produção de 
normas de organização e de procedimento que ordenem objetivamente os âmbitos 
de liberdades, assegurando que as limitações impostas não venham implicar redução 
do direito fundamental a zero. É nesse sentido que Lerche considera o procedimento 
como instrumento de resolução de conflito entre posições constitucionais, servindo de 
locus para a harmonização e ponderação dos direitos fundamentais, não se devendo 
esquecer que a primeira ponderação é tarefa do próprio legislador.71 Desse modo, é 
relevante o aspecto de que as normas de organização e de procedimento são requeridas 
para resolver os problemas decorrentes da falta de condições materiais exigidas para 
o exercício de determinadas liberdades. Na opinião de Hesse, somente com normas 
apropriadas de organização e de procedimento pode-se evitar que uns recebam 

68 Conforme Hesse, isso pode ser facilmente observado no caso da liberdade de comunicação e dos 
meios de comunicação. Para que essa liberdade seja efetivamente garantida é necessária a criação 
de normas de organização e procedimento capazes que garantir resultado conforme esse mesmo 
direito fundamental de liberdade. Quer se trate da liberdade das emissoras frente ao Estado, quer se 
trate da liberdade dos indivíduos a informações corretas e verídicas, cabe às normas de organização 
e procedimento garantirem a realização e a efetividade desses direitos fundamentais (HESSE, op. cit., 
p. 103).

69 Apud LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. O procedimento administrativo entre a eficácia e a 
garantia dos particulares. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 208.

70 Conforme observa Gonçalves Loureiro, nos casos de grau zero de normação procedimental, haverá 
um efeito mínimo de efetividade dos direitos fundamentais. Aquelas hipóteses que estão sob “reserva 
procedimental legal”, como, por exemplo, o exercício do direito de objeção de consciência em relação 
à prestação do serviço militar, não prescindem das normas procedimentais. A ausência dessas normas 
caracteriza situação de “verdadeira inconstitucionalidade por omissão” (LOUREIRO, op. cit., p. 208). 
Considerado o exemplo do exercício do direito de objeção de consciência, o direito fundamental somente 
poderá ser realizado se houver normas procedimentais que assegurem a não incorporação ao serviço 
militar.

71 Apud LOUREIRO, op. cit., p. 210. Essa composição não é estática, pois um mesmo procedimento 
pode funcionar como mecanismo de concretização, restrição ou resolução de conflitos de direitos 
fundamentais.
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tudo e outros nada, garantindo-se uma distribuição equitativa das oportunidades de 
liberdades disponíveis. Dito de outro modo, normas adequadas de organização e de 
procedimento realizam essa “participação”, constituindo-se em instrumentos eficazes 
para assegurar em igualdade de oportunidades o acesso a prestações ou a distribuição 
dessas prestações conforme as disponibilidades existentes.72

Questão interessante é analisar sob a perspectiva de uma conformação do 
legislador mínima, ótima ou adequada. Aqui, o problema está em investigar se o legis-
lador cumpre o dever de pôr normas procedimentais como uma conformação mínima 
ou somente isso será atendido por intermédio de uma conformação ótima. Ainda que 
a presente investigação não permita uma análise mais profunda sobre essa questão, 
pode ser dito que a interpretação dos direitos fundamentais como princípio conduz a 
uma perspectiva de otimização dos direitos fundamentais processuais a cargo do legis-
lador, não parecendo suficiente pensar-se em uma conformação apenas adequada.73

Outro marco metodológico importante a respeito das exigências procedimentais 
dos direitos fundamentais consiste em verificar se elas representam verdadeiros direitos 
fundamentais processuais e, assim, direitos fundamentais processuais autônomos 
em relação aos direitos fundamentais materiais, ou se consistem em dimensões pro-
cedimentais de direitos fundamentais globais, ou se referem à concepção de direitos 
fundamentais como garantias procedimentais na esteira do pensamento de Goerlich.74 
Sobre esse tema, considerada a noção dos direitos fundamentais como um todo que 
contempla um feixe de posições jurídicas, as posições fundamentais procedimentais 
devem ser tidas como integrantes desse complexo de posições jurídicas. Um bom 
exemplo disso pode ser apreendido nos direitos à vida, à saúde ou ao meio ambiente, 
em que coexistem posições jurídicas fundamentais materiais e posições jurídicas 
fundamentais processuais. Na hipótese da decisão de Mülheim-Kärlich do Tribunal 
Constitucional alemão, os habitantes da zona em que se pretendia construir uma central 
nuclear podiam requerer que a autorização para a construção estivesse condicionada 
ao procedimento de avaliação dos riscos e à ponderação dos direitos fundamentais 
em conflito.75

É no status activus processualis, concebido por Häberle a partir da teoria do 
status de Jellinek, que se manifesta claramente a relação entre os direitos fundamen-
tais e as noções de organização e de procedimento, disso resultando uma vertente 
procedimental dos direitos fundamentais, configurando um devido processo dos direitos 

72 HESSE, op. cit., p. 104. Lembra Hesse que o Tribunal Constitucional Federal declara na decisão sobre 
as vagas escolares que o importante é garantir que qualquer dos titulares do direito tenha pelo menos 
uma oportunidade de poder usar seu direito fundamental, protegendo-se contra o perigo da depreciação 
do conteúdo material do direito fundamental (HESSE, op. cit., p. 104).

73 LOUREIRO, op. cit., p. 216.
74 Apud LOUREIRO, op. cit., p. 225.
75 Apud LOUREIRO, op. cit., p. 227.
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fundamentais.76 Na perspectiva em que não interessa apenas o reconhecimento de 
posições dos indivíduos contra o Estado, mas também de receber prestações do Es-
tado, a “plurifuncionalidade do procedimento” viabiliza a concretização de uma visão 
garantista do Estado “amigo dos direitos fundamentais”, conforme elabora Haberle.77 
A previsão de estruturas de organização e de procedimento apresenta-se como indis-
pensável à efetivação dessa “cultura dos direitos fundamentais”, devendo-se observar 
que procedimento justo não é apenas aquele que se satisfaz com a observância de 
um conjunto de formalidades.78

A respeito, observa Alexy que a dogmática dos direitos fundamentais parece 
ter descoberto uma “palavra-chave” que, primeiro, indica uma via média entre uma 
teoria dos valores ampla imposta pelo Tribunal Constitucional e um deixar fazer ao 
legislador, fundamentado por um ceticismo subjetivista frente aos valores; segundo, 
responde ao espírito da época e, terceiro, conduz a um âmbito com o qual os juristas 
estão perfeitamente familiarizados, que é o do procedimento.79 Ainda que autores como 
Ossenbühl e Bethge80 sugiram alguma cautela a respeito do tema, ninguém rejeita 
uma interpretação das disposições dos direitos fundamentais também à luz da ideia 
de procedimento, cabendo, então, tratar-se dos “direitos fundamentais como garan-
tias procedimentais”.81 No que respeita ao crescente quadro do catálogo de direitos 
fundamentais e à necessidade de que seja reforçada sua efetividade, o procedimento 
apresenta-se como mecanismo essencial à sua realização, pela simples concretização, 
restrição ou resolução dos conflitos entre os próprios direitos fundamentais ou entre 
eles e outros bens da comunidade constitucionalmente protegidos.82

2. Uma precisão conceitual dos direitos procedimentais

O primeiro questionamento que merece ser analisado tem como objeto investigar 
se o conceito do direito à organização e ao procedimento descreve “um” complexo 
conexo de direitos ou “dois” complexos de direitos reciprocamente independentes, ou 
seja, direitos à organização e direitos ao procedimento.83 Em relação a essa questão, 
76 Apud ALEXY, op. cit., p. 455. Conforme Alexy, a proposta do status activus processualis, formulada 

por Häberle, refere-se ao “aspecto jurídico-processual” da liberdade de direito fundamental, isto é, 
ao due process dos direitos fundamentais. Afora o reconhecimento do status activus processualis a 
doutrina refere outros como o status positivus socialis (Mallmann) e o status de habeas data (Haberle) 
(LOUREIRO, op. cit., p. 160).

77 Apud LOUREIRO, op. cit., p. 160.
78 LOUREIRO, op. cit., p. 160.
79 ALEXY, op. cit., p. 455.
80 Apud ALEXY, op. cit., p. 456. Aliás, a “eurofia procedimental” e uma “preocupação quase obsessiva” com 

o procedimento foram criticadas por Ossenbühl, devendo-se chamar a atenção para o fato de que as 
abordagens sobre as funções e a importância do tema oscilam entre desvalorização e sobrevalorização, 
não se encontrando um meio-termo (LOUREIRO, op. cit., p. 17).

81 ALEXY, op. cit., p. 456.
82 LOUREIRO, op. cit., p. 205.
83 ALEXY, op. cit., p. 457.
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aderindo a essa última construção, Canotilho refere que o conceito de organização 
guarda relação com a ideia de “ordenação e conformação interna de unidades organi-
zatórias” e o conceito de procedimento deve ser acolhido no sentido de um complexo 
de atos ordenados juridicamente, destinados à obtenção de informação, desenvolvidos 
sob a responsabilidade do poder público e cujo fim último é a tomada de decisões.84 
Diversamente, a opinião de Alexy é no sentido de que a fórmula que propõe a rea-
lização dos direitos fundamentais por intermédio da organização e do procedimento 
indica o uso habitual de ambas as expressões e não tem “um caráter técnico”, pois 
seu espectro amplo se estende desde os direitos a uma proteção jurídica efetiva85 até 
aqueles direitos a “medidas estatais do tipo organizativo” referentes à composição dos 
órgãos colegiados das universidades.86 Sem embargo disso, Alexy inclina-se à ideia de 
procedimento, considerando os procedimentos como sistemas de regras e/ou princípios 
para a obtenção de um resultado. Assim, por exemplo, é correto dizer-se que tanto as 
normas de direito contratual como as normas de direito processual definem procedimen-
tos: as primeiras fixam o modo de criação de uma obrigação contratual e as segundas 
estabelecem como se produz uma sentença.87 Nessa concepção percebe-se clara 
opção pela noção de procedimento sob a perspectiva da produção, que é uma visão 
jurídica da categoria procedimento e que não se confunde com a ideia de procedimento 
fático.88 Uma observação importante quanto à relevância da utilização do conceito 
amplo de procedimento é que as normas de procedimento e de organização devem ser 
de forma tal que, com suficiente probabilidade e suficiente medida, o resultado obtido 
responda aos direitos fundamentais, exatamente a fim de que seja satisfeita a fórmula 
“realização e garantia dos direitos fundamentais pela organização e procedimento”.89 
Desse modo, a ideia de procedimento é tomada em sentido amplo para reunir todos 
os fenômenos que se encontram no âmbito da organização e do procedimento, disso 
resultando a preferência por “direitos a procedimento” ou “direitos procedimentais”.90

Outro marco metodológico importante a respeito dos direitos procedimentais 
está no que Alexy chama de “ambiguidade fundamental”91 e consiste no fato de que 

84 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 637.
85 Os quais, sem qualquer dúvida, são “direitos a procedimentos” (ALEXY, op. cit., p. 457). Faz-se necessário 

esclarecer a distinção entre direitos à proteção que têm por objeto prestações normativas dos direitos 
à normação procedimental. Conforme o pensamento de Gonçalves Loureiro, o enquadramento dos 
direitos ao procedimento nos direitos à proteção não esgota a matéria, pois estes direitos têm como 
destinatário o Estado no sentido de que efetive proteção contra terceiros e os direitos ao procedimento 
têm por objetivo uma efetiva proteção jurídica dos indivíduos, não somente contra terceiros, mas também 
contra o próprio Estado (LOUREIRO, op. cit., p. 228).

86 ALEXY, op. cit., p. 457.
87 ALEXY, op. cit., p. 458.
88 LOUREIRO, op. cit., p. 42.
89 Conforme a fórmula de Hesse, em tradução livre, de “realización y garantía de los derechos 

fundamentales por medio de la organización y el procedimiento” (HESSE, op. cit., p. 101).
90 ALEXY, op. cit., p. 458.
91 ALEXY, op. cit., p. 458.
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eles podem ser tanto direitos ao estabelecimento de determinadas normas procedi-
mentais quanto direitos a uma determinada interpretação e aplicação concreta dessas 
mesmas normas procedimentais. Essa distinção é extremamente relevante, pois o 
direito procedimental que tem como conteúdo o direito a uma proteção jurídica efetiva 
tem como destinatário o tribunal e o direito procedimental cujo objeto é a expedição 
de normas procedimentais tem como destinatário o legislador.92

Nesse sentido, pode-se afirmar que o procedimento, quer sob o enfoque jurídico, 
quer na perspectiva da administração, apresenta-se valorizado como um instrumento 
autônomo de composição de interesses e garante da democracia, atuando como um 
mecanismo de proteção dos indivíduos pela racionalização e otimização das deci-
sões, assegurando a realização dos direitos fundamentais. Assim, o procedimento é 
o verdadeiro locus para a composição dos interesses que se apresentam nas mais 
diversas perspectivas, recolhendo informações para a tomada de decisões e desse 
modo contribuindo para a legitimidade e a legitimação93 das decisões administrativas 
e das políticas públicas.94

3. A organização e o procedimento: dever objetivo do legislador ou direito 
subjetivo?

A mais relevante discussão em torno da existência dos direitos procedimentais 
refere-se à questão de saber se efetivamente ao dever do legislador de estabelecer 
determinados procedimentos e estruturas organizacionais correspondem direitos sub-
jetivos aos titulares de direitos fundamentais. A essência dos direitos ao procedimento95 
configura-se pela possibilidade de se exigir do Estado a produção de atos legislativos e 
administrativos necessários à criação de órgãos e modelos normativos procedimentais, 
bem como dotar os indivíduos dos meios hábeis a garantir-lhes “participação efetiva na 
organização e no procedimento”.96 O que deve ser investigado, então, é se os direitos 
procedimentais configuram efetivamente direitos subjetivos ou consistem em mais um 
modo de desdobramento da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais. É 
necessário reconhecer que o tema não mereceu a devida atenção da doutrina brasileira, 

92 ALEXY, op. cit., p. 459.
93 Segundo Gonçalves Loureiro, o problema da legitimação e da legitimidade pode ser colocado em diver-

sos níveis, valendo destacar a distinção entre um sentido normativo e um sentido empírico. O primeiro 
refere-se à noção de legitimidade que Habermas concebe como “a dignidade do reconhecimento de 
uma ordem como justa”; o segundo apresenta-se sob a perspectiva sociológica, tratando-se de saber se 
os cidadãos consideram justa certa ordem na esteira do pensamento weberiano (LOUREIRO, op. cit., 
p. 95).

94 LOUREIRO, op. cit., p. 71.
95 Nesse ponto, já considerado o conceito amplo para abranger direito à organização e ao procedimento 

ou os direitos de participação na organização e no procedimento.
96 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

1998. p. 196.
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valendo referir que na doutrina estrangeira, notadamente a alemã, é forte a vertente 
da linha objetivista, sem embargo de algumas divergências.97

Segundo o pensamento objetivista, não é possível sustentar a existência de 
direito subjetivo nos direitos fundamentais procedimentais, mas apenas a configuração 
de um dever do Estado não relacional. Sintetiza Stern que a subjetivação dos conteúdos 
jurídico-objetivos implicaria uma alteração das relações entre os poderes do Estado, 
cuja consequência seria uma subversão de todo o sistema constitucional com a trans-
formação do legislador em órgão de simples execução da Constituição sem o espaço 
de conformação que é exigido pelo princípio da democracia.98 A linha de argumentação 
do pensamento que recusa subjetivação aos direitos procedimentais, admitindo-os 
apenas como manifestação da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, pode ser 
reconduzida a dois elementos: I) o reconhecimento da existência de direito subjetivo 
implicaria reconhecer que o legislador é titular de um dever concreto de legislar em 
determinadas situações específicas, isso significando restrição à liberdade de confor-
mação ordinária; II) a subjetivação dos direitos procedimentais conduziria à hipertrofia 
da atividade judiciária em detrimento do campo de ação do legislador democraticamente 
legitimado para as escolhas políticas.99 Parece alinhar-se na perspectiva objetivista o 
pensamento de Ossenbühl quando concebe a interação entre os direitos fundamentais 
e o procedimento a partir do que denomina “direitos fundamentais procedimentalmente 
dependentes”100 no sentido de direitos que são desprovidos de um procedimento intrín-
seco, conformador e condicionante da “eficácia subjetiva dos direitos fundamentais”.101 

97 Conforme Stern, enquanto na doutrina alemã há oscilações entre aqueles que são favoráveis e os 
que negam a existência de direitos subjetivos a prestações normativas na esfera da organização e do 
procedimento, a jurisprudência do Tribunal Constitucional, com algumas exceções, tem decidido con-
trariamente ao reconhecimento de direitos fundamentais a prestações jurídicas por parte do legislador 
(apud SARLET, op. cit., p. 197).

98 Apud LOUREIRO, op. cit., p. 229.
99 CANOTILHO, op. cit., p. 638. O problema da justiciabilidade das posições procedimentais não escapa 

à polêmica da delimitação de competência entre o legislador e o tribunal. Os argumentos que têm 
como substrato o plano das competências não dispensam uma teoria material da Constituição e dos 
próprios direitos fundamentais, razão pela qual pressupõem uma concepção material do Direito que 
permita avaliar tanto a constitucionalidade como a inconstitucionalidade das soluções. Essa questão 
tem sido objeto de importante debate na teoria constitucional norte-americana, distinguindo-se abor-
dagens procedimentais e materiais (LOUREIRO, op. cit., p. 240). Para análise da vertente material, 
ver DWORKIN, Ronald. Los derechos em sério. Tradução Marta Guastavino. Barcelona: Ariel, 1999. 
p. 208-233. Também DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 3-103. Segundo Dworkin, não há razão nenhuma para pensar, abstra-
tamente, que a transferência das decisões sobre direitos do legislador para o tribunal possa implicar 
restrição ao ideal democrático da igualdade do poder político (DWORKIN, Ronald. Uma questão de 
princípio. Tradução Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p 32). Para uma defesa do 
ativismo judicial na doutrina norte-americana, ver PERETTI, Terri Jennings. In defense of a Political 
Court. Princeton: Princeton University Press, 1999. Para exame da abordagem procedimental, ver ELY, 
John. Democracy and distrust. Cambridge: Harward University Press, 2001.

100 Apud CANOTILHO, op. cit., p. 638.
101 Apud CANOTILHO, op. cit., p. 638.
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Portanto, são direitos que não dispensam a interpositio legislalatoris, que reconduz o 
problema, então, para a distinção entre posições jurídicas fundamentais imediatas e 
posições jurídicas mediatas referidas por Stern.102

Ainda que essa questão seja tratada como um problema de “deveres do legis-
lador” e com prevalência para uma “tendência objetivista”,103 há elementos para uma 
tese subjetivista dos direitos ao procedimento. O principal indicativo dessa subjetivação 
está no reconhecimento de que os direitos procedimentais encontram fundamentação 
nos direitos fundamentais materiais, afora considerar-se o próprio princípio do Estado 
de Direito, que pode também fundamentar as exigências da existência e conformação 
de procedimentos. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
alemão, todo direito fundamental material é acompanhado pelos correspondentes 
direitos procedimentais.104 Contudo, se os direitos materiais são direitos subjetivos, 
pergunta-se por que os direitos procedimentais não podem também configurar direitos 
subjetivos. Assim, o primeiro argumento prima facie para a subjetivização dos direitos 
procedimentais está na vinculação da proteção pelo procedimento com os direitos 
fundamentais materiais.105

O problema da subjetivação a direitos procedimentais é manifesto quando se 
pensa em direitos dirigidos ao legislador no sentido de que sejam sancionadas normas 
no âmbito da organização e do procedimento. A esse respeito, Alexy traz o precedente 
do Tribunal Constitucional Federal alemão sobre as universidades em que se entendeu 
que o titular do direito fundamental do art. 5º, alínea 3, da Lei Fundamental106 tem o 
direito àquelas medidas do tipo organizativo que são indispensáveis para a proteção 
de seu âmbito de liberdade jusfundamentalmente garantido;107 igualmente, deve ser 
referida a decisão a respeito da ley hamburgueza sobre las ordenanzas de represas 
em que, por razões de proteção jurídica, o Tribunal Constitucional admite uma ex-
propriação legal somente em casos excepcionais, isso significando que do art. 14 da 
Lei Fundamental108 pode-se extrair um direito a que as expropriações, em casos não 

102 CANOTILHO, op. cit., p. 640.
103 ALEXY, op. cit., p. 458. Nesse sentido, Rupp observa que “não existe nenhuma pretensão jurídica 

frente ao legislador para a criação de estruturas liberais”, pois “o estabelecimento de estruturas libe-
rais é exclusivamente função do processo político e, nele, o legislador é chamado a produzir normas 
vinculantes” (apud ALEXY, op. cit., p. 459).

104 A respeito, Alexy lembra que o direito à proteção jurídica, referido inicialmente ao direito fundamental da 
propriedade, foi generalizado, por uma parte, para ser estendido cada vez mais a direitos fundamentais 
e, por outra, a partir de um direito a uma proteção jurídica efetiva, a um direito à proteção de direito 
fundamental por intermédio de procedimentos (ALEXY, op. cit., p. 460).

105 Note-se que essa vinculação aos direitos fundamentais materiais é reconhecida por Hesse (HESSE, 
op. cit., p. 102).

106 Segundo o art. 5º, alínea 3, da Lei Fundamental, a arte e a ciência, a investigação e o ensino são livres.
107 ALEXY, op. cit., p. 461.
108 Conforme o art. 14 da Lei Fundamental, é garantida a propriedade privada e o direito à herança, cabendo 

à lei determinar seu conteúdo e limites. A expropriação somente é lícita em razão de interesse geral, 
mediante lei.
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excepcionais, possam ser realizadas somente com procedimentos de expropriação 
administrativa.109 Com base nesses precedentes, Alexy conclui que, no âmbito da or-
ganização e do procedimento, o Tribunal Constitucional “não exclui direitos subjetivos 
a sanção de determinadas normas dirigidas ao legislador”, observando, além disso, 
que nada mais em nível abstrato pode ser dito, pois tudo o resto vai depender do direito 
posto em discussão no caso concreto.110

A concepção de Alexy favorável à subjetivação dos direitos procedimentais 
apresenta justificação racional. Em primeiro lugar, reconhece expressamente que 
prevalece na doutrina e jurisprudência o entendimento no sentido de que os direitos 
procedimentais decorrem da dimensão objetiva dos direitos fundamentais e, em razão 
disso, consubstanciam deveres do Estado aos quais não correspondem direitos subje-
tivos. Em segundo lugar, a construção proposta não generaliza a ponto de afirmar que 
os direitos procedimentais configuram sempre posições jurídicas subjetivas definitivas, 
mas, ao contrário, explicita em algumas situações específicas e concretas que é possível 
cogitar-se que os direitos procedimentais possam consubstanciar direitos subjetivos. 
Por fim, e certamente o aspecto mais relevante, é necessário referir que a proposta 
de subjetivação dos direitos procedimentais não deve ser analisada sem que inserida 
no âmbito do pensamento de Alexy em relação às posições jurídicas configuradas 
pelos direitos fundamentais. Isso significa que o pensamento de Alexy somente pode 
ser decomposto analiticamente no âmbito dos próprios condicionantes criados em sua 
teoria dos direitos fundamentais.

Afora a necessária distinção entre a noção de direito subjetivo público e a no-
ção de ação (Klage) e entre princípios materiais e princípios formais, como o próprio 
princípio da separação dos poderes, reiteradas vezes apresentada como óbice de 
competência intransponível ao reconhecimento de direitos subjetivos a prestações em 
sentido amplo, deve-se levar em conta que para Alexy os direitos fundamentais con-
substanciam um conjunto de posições estruturalmente diversificadas.111 Em realidade, 
um direito fundamental apresenta-se como um todo, isso caracterizando um feixe de 
posições, definitivas e prima facie. Nesse sentir, um determinado texto constitucional 
pode servir de instrumento para a construção de normas que permitem, sob o ponto de 
vista subjetivo, falar-se de um “complexo de posições de direitos fundamentais”.112 Ao 
examinar a estrutura das normas que conferem direitos sociais fundamentais a partir 

109 ALEXY, op. cit., p. 461.
110 ALEXY, op. cit., p. 461.
111 A maior parte dos direitos subjetivos fundamentais apresenta um caráter complexo e multifacetado, 

pois além de incluírem muitas faculdades, eles normalmente contêm conteúdos distintos oponíveis a 
destinatários diferentes, impondo deveres de tipos variados com titulares diversos. Observa Vieira de 
Andrade que de um único direito fundamental pode-se encontrar combinados poderes de exigências 
a comportamentos negativos ao lado de exigências de prestações positivas, jurídicas ou materiais, ou 
poderes para produzir efeitos na esfera jurídica de outrem. Afora isso, podem ser sujeitos passivos, 
simultaneamente, o legislador, o administrador e o órgão judicial (ANDRADE, op. cit., p. 188).

112 LOUREIRO, op. cit., p. 192.
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de disposições de direitos fundamentais, em oito tipos de normas possíveis, Alexy 
reconhece quatro posições constitutivas de direitos subjetivos: I) duas vinculantes de 
direito subjetivo, sendo uma prima facie e outra definitiva; II) duas não vinculantes de 
direito subjetivo, sendo uma prima facie e outra definitiva. Há posições vinculantes com 
densidade normativa superior às não vinculantes e posições definitivas com densidade 
normativa superior às prima facie. As posições com menor densidade normativa podem 
ser designadas como posições fracas, diversamente das posições fortes, que são 
aquelas com maior densidade normativa. Propõe-se, então, uma reconstrução da nação 
de direito subjetivo para que o direito subjetivo seja tomado nesse sentido amplo.113

4. Direitos procedimentais e a teoria do status

Uma questão estrutural importante é saber se os direitos procedimentais são 
efetivamente direitos a ações positivas e, assim, integram o status positivo ou, contra-
riamente, pertencem ao status negativo ou ao status activus.

Essa discussão tem sentido na medida em que os direitos à não eliminação de 
posições jurídicas são direitos a ações negativas do Estado. Desse modo, o direito à não 
eliminação das posições procedimentais jusfundamentalmente asseguradas poderia 
ser inserido no âmbito dos direitos pertencentes ao status negativo. A respeito, Alexy 
reconhece que as normas de direitos fundamentais dirigidas a procedimentos podem 
ser discutidas também dentro do marco de análise dos direitos do status negativo, pois 
é correto que o conteúdo jurídico-procedimental das normas de direito fundamental 
proíbem a eliminação dessas posições jurídicas procedimentais.114

Contudo, também está correto dizer-se que os direitos procedimentais são 
direitos a que exista algo para cuja criação são necessárias ações positivas. A criação 
de posições procedimentais que se dá por intermédio dos atos de sanção das normas 
jurídicas do direito ordinário tem prevalência frente ao direito à não eliminação de 
posições jurídicas. Ademais, não somente os atos de sanção e os atos de derrogação 
de normas devem ser considerados como ações positivas do legislador, mas também 
os atos que constituem a manutenção da vigência das normas, concluindo-se que, 
em relação às já existentes posições procedimentais de direito ordinário, os direitos 
procedimentais são direitos a que o legislador realize a ação positiva de manutenção 
de vigência.115

Também se pode estabelecer uma relação de inclusão dos direitos procedimen-
tais no âmbito do status activus, principalmente a partir de Häberle, que concebe o 

113 Nesse sentido, LOUREIRO, op. cit., p. 195.
114 ALEXY, op. cit., p. 462. No mesmo sentido, Gonçalves Loureiro observa que se trata de uma exigência 

de um non facere que não pode, por essa razão, ser enquadrado no clássico status activus de Jellinek, 
que integrava direitos a ações positivas (LOUREIRO, op. cit., p. 234).

115 ALEXY, op. cit., p. 463.
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status activus processualis.116 A favor desse pensamento está o fato de que os direitos 
procedimentais tratam essencialmente de “competências” e o status activus consiste 
propriamente em competências.117 Contudo, bem examinada a questão, verifica-se 
que os direitos à organização e ao procedimento não são competências, mas direitos 
a competências,118 razão pela qual os direitos procedimentais pertencem ao status 
positivo e não ao status activus. Tomando o exemplo do direito subjetivo de votar e 
considerando que é impossível praticar o ato de votar sem organização, Alexy observa 
que o art. 38, alínea 1, da Lei Fundamental confere ao indivíduo um direito frente ao 
Estado a que este possibilite as eleições por intermédio de sua organização. Por força 
dessa norma, o Estado tem que criar uma legislação própria cuja existência é direito 
subjetivo como força constitucional, constituindo-se, assim, a competência particular 
individual ao melhor exemplo de expressão do status activus do modelo de Jellinek.119 
A proposição de Alexy é deixar manifesto que nem tudo o que é objeto dos direitos 
procedimentais pertencente ao status activus, pois nem todos os direitos à organização 
e ao procedimento dizem respeito à formação da vontade estatal. Ainda que configurem 
competências do indivíduo particular, nem todos os direitos procedimentais consubs-
tanciam posições pertencentes ao status activus. Sem embargo, o conceito de status 
activus no sentido concebido por Jellinek é um ponto de partida irrenunciável para 
apreender as posições do direito procedimental e organizativo, porém, no âmbito não 
abarcado por esse conceito, são necessárias algumas diferenciações importantes.120 
Nesse sentido, é necessário observar que as posições fundamentais jurídicas somente 
podem ser garantidas por intermédio de leis que concretizem dimensões participatórias 
procedimentais e assim o due process. É decisivo para o status activus processualis 
que a intermediação legislativa colmate, por exemplo, a participação dos indivíduos 
na elaboração de planos urbanísticos ou a proteção do meio ambiente reconhecendo 
a instituições da sociedade civil a legitimidade para a proposição de ações destinadas 
à defesa do direito fundamental ao meio ambiente.121

116 Essa leitura, segundo Gonçalves Loureiro, somente seria possível se no quadro da proposta da teoria de 
Jellinek, em abstrato, o direito ao procedimento fosse apresentado em duas vertentes: I) compreendido 
no status positivus enquanto pretensão a uma prestação do Estado, devendo-se referir que Jellinek 
expressamente inclui a ação judicial nesse status; II) recorrendo-se a uma noção mais ou menos estreita 
de participação, privilegia-se a dimensão da formação da vontade dos órgãos do Estado. Por essa razão, 
a partir de Jellinek, o direito ao procedimento pode configurar-se como I) elemento integrante do status 
positivus, nos casos de proteção aos direitos dos indivíduos; II) elemento integrante do status activus, 
nos casos em que se trata da formação da vontade dos órgãos estatais; III) como um tipo misto, com 
uma dupla valência que conjuga o status activus e o status positivus (LOUREIRO, op. cit., p. 234).

117 ALEXY, op. cit., p. 463.
118 A despeito disso, reconhece Alexy que objeto dos direitos procedimentais (organização e procedimento) 

é essencialmente “competências”, sendo admissível falar-se em status activus (ALEXY, op. cit., p. 464).
119 ALEXY, op. cit., p. 464.
120 ALEXY, op. cit., p. 467.
121 O primeiro modelo normativo produzido para a proteção do meio ambiente do Direito brasileiro é a Lei 

6.938/81, que, instituidora da política nacional para o meio ambiente, estabeleceu a responsabilidade 
objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e a legitimidade do Ministério Público para propor ações 
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5. Tipos de direitos à organização e procedimento
A partir de uma teoria estrutural geral dos direitos fundamentais, Alexy apresenta 

os direitos procedimentais divididos em quatro grupos, tendo em conta o objeto dos 
direitos: I) competências de direito privado, II) procedimentos judiciais e administrativos 
(procedimento em sentido estrito), III) organização em sentido estrito e IV) formação 
da vontade estatal.

5.1. Competências de direito privado
Os direitos a competências de direito privado são direitos frente ao Estado à 

formulação de normas jurídicas constitutivas de ações jurídicas de direito privado para 
os fins de criação, modificação e extinção de posições jurídicas de direito privado, cujos 
exemplos são as normas referentes aos contratos, ao Direito das coisas, ao Direito de 
família e ao Direito sucessório. Como lembra Alexy, é chamado tradicionalmente de 
“institutos jurídicos”122 o conjunto dessas normas jurídicas constitutivas de competências 
de direito privado. A conexão entre os institutos jurídicos de direito privado e a ideia de 
procedimento está no fato de que os institutos jurídicos consistem em “competências” 
que, embora não delimitem em seu conteúdo as esferas jurídicas dos sujeitos de di-
reito privado, fundamentam a possibilidade dessa limitação, isso significando que são 
procedimentos para a criação do direito.123

Uma questão interessante é investigar se há direito subjetivo à existência de 
institutos jurídicos de direito privado ou se os institutos jurídicos estão somente objeti-
vamente protegidos frente ao legislador.124 Em Martin Wolf e Carl Schmitt, os institutos 
jurídicos são analisados como garantia objetiva,125 mas a partir do art. 1º, alínea 3, 
da Lei Fundamental, que vinculou diretamente o legislador aos direitos fundamentais, 

de reparação de danos causados ao meio ambiente. É com a Lei 7.347/85 que se confere legitimidade 
às associações civis para a proposição de demandas em defesa do meio ambiente. Posteriormente, a 
Constituição Federal de 1988 confere ao indivíduo a legitimidade para demandar proteção judicial ao 
meio ambiente pelo instrumento da ação popular.

122 ALEXY, op. cit., p. 468. Gonçalves Loureiro questiona essa noção de procedimento no sentido de que é 
muito extensa, pois considera procedimento os próprios institutos de direito privado, embora reconhecen-
do que Goerlich também apresenta uma visão dissolutora do procedimento como conceito operatório. 
Essas formulações, segundo Gonçalves Loureiro, somente servem para expressar a dimensão dinâmica 
do sistema jurídico, mas não permitem a distinção entre procedimento administrativo e atos compostos 
ou complexos. Somente em sentido mais estrito seria admissível a noção de procedimento no direito 
privado na medida em que se identificar a noção de procedimento e de função, esta entendida como 
o modo de atuação de um poder concebido pelo ordenamento jurídico tendo em conta o interesse 
geral. Um bom exemplo disso é o Direito de família, muito embora o mesmo não se pode reconhecer 
no âmbito do Direito negocial (LOUREIRO, op. cit., p. 33). Ainda que se atribua o caráter dissolutório à 
noção de procedimento que inclui os institutos de direito privado, com razão Alexy na medida em que 
inúmeros direitos fundamentais somente alcançam efetividade por intermédio dos institutos jurídicos 
de direito privado.

123 ALEXY, op. cit., p. 468.
124 ALEXY, op. cit., p. 469.
125 Apud ALEXY, op. cit., p. 469.
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abriu-se a possibilidade de uma subjetivação das competências de direito privado.126 O 
principal argumento a favor da subjetivação é que um significativo número de direitos 
fundamentais está condicionado conceitualmente à existência de institutos de direito 
privado, tendo já observado o Tribunal Constitucional que o “direito fundamental do 
indivíduo pressupõe o instituto jurídico propriedade”.127 A respeito, observa Alexy que 
“existe um direito subjetivo a vigência de normas de direito privado que são necessárias 
para que seja possível aquilo que é garantido pelo direito fundamental”. Desse modo, 
o fato de que A tenha frente ao Estado um direito a que valham as normas N do insti-
tuto jurídico I significa que o Estado está obrigado frente a A a atuar para que valham 
as normas N. Assim, se o Estado está obrigado frente a A a procurar que valham as 
normas N, então está obrigado a que valham as normas N. Com essa estruturação, 
Alexy pretende agregar subjetivação ao mero asseguramento objetivo, reconhecendo 
que esse “agregado é indispensável se os direitos fundamentais são tomados a sério 
como direitos individuais”.128

5.2. Procedimentos judiciais e administrativos (procedimentos em sentido estrito)

Os direitos a procedimentos em sentido estrito são direitos a uma “proteção 
jurídica efetiva”,129 isso significando que o resultado do procedimento deve garantir os 
direitos materiais do respectivo titular do direito fundamental. Na fórmula do Tribunal 

126 ALEXY, op. cit., p. 469. A respeito, Alexy observa que algumas Constituições dos Estados expressam 
claramente a ideia de direitos fundamentais a competências de direito privado, como a Constituição 
de Hesse, que no art. 45, alínea 1, frase 3, diz que “cada qual está autorizado a adquirir e dispor da 
propriedade de acordo com as leis” (ALEXY, op. cit., p. 469).

127 Apud ALEXY, op. cit., p. 470. Nesse sentido, conclui Alexy que um legislador que eliminasse os institutos 
jurídicos da propriedade e do matrimônio privaria os titulares de direitos fundamentais de algo a que têm 
direito subjetivo (ALEXY, op. cit., p. 470). No Direito brasileiro, após intenso debate, consolidando-se uma 
prática comum na sociedade, pelo disposto no art. 226, § 3º, da Constituição Federal, reconheceu-se a 
união estável entre homem e mulher como entidade familiar, sobrevindo legislação infraconstitucional 
ulterior para consolidação do instituto da união estável entre homem e mulher. Atualmente é intensa 
discussão na doutrina e também na jurisprudência a respeito da união homossexual, já podendo 
registrar-se a tramitação de projetos de lei para a criação desse instituto jurídico. Os países escan-
dinavos foram os primeiros a reconhecer a união homossexual. A Dinamarca, em 1989, reconheceu 
união entre pessoas do mesmo sexo, admitindo até mesmo o direito à troca do nome. Na Noruega, o 
instituto da união homossexual foi criado em 1993 e na Suécia a positivação se deu em 1995. Mais 
recentemente, em 1999, a França introduziu modificação no art. 515 do Code, permitindo que duas 
pessoas do mesmo ou de diferentes sexos possam celebrar contrato para organizar a vida em comum 
(DIAS, Maria Berenice. União homossexual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 43-44). A 
questão que se coloca é saber se há o direito procedimental à criação do instituto jurídico da união 
estável entre pessoas do mesmo sexo. A jurisprudência brasileira, a despeito da inexistência na ordem 
infraconstitucional do instituto jurídico, tem registrado alguns precedentes reconhecendo proteção à 
união estável entre pessoas do mesmo sexo, inclusive reconhecendo competência dos juizados de 
família para a matéria.

128 ALEXY, op. cit., p. 471.
129 Conforme a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal citada por Alexy (op. cit., p. 472).
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Constitucional, o Direito processual serve para a produção de decisões conforme a 
lei, sob esse enfoque, corretas e, portanto, justas,130 podendo-se apreender que no 
âmbito do procedimento estão relacionados um aspecto procedimental e outro material.

Nesse sentido, a relação entre os procedimentos e os direitos fundamentais deve 
ser tomada não no sentido de que a correção do resultado depende exclusivamente do 
procedimento cuja ideia é que, se o procedimento é correto, o resultado será correto, 
mas no sentido de que o procedimento é um meio para alcançar a correção na maior 
medida possível. O procedimento justo atua como um ideal regulativo exigido pelos 
direitos fundamentais, pelo Estado de Direito e pelo princípio democrático.131 Conquan-
to o procedimento não possa garantir a conformidade jusfundamental do resultado, 
“aumenta a probabilidade de um resultado conforme o direito fundamental”, razão 
pela qual “o direito fundamental exige procedimentos como meio para a proteção dos 
direitos fundamentais”.132

A respeito, deve ser observado que nas hipóteses em que as normas procedi-
mentais podem aumentar a proteção dos direitos fundamentais elas são exigidas prima 
facie pelos princípios de direitos fundamentais. Não havendo princípios opostos, existe 
um direito definitivo à vigência dessas normas procedimentais. Portanto, segundo Alexy, 
em relação à conexão entre os direitos fundamentais e os procedimentos jurídicos, 
o aspecto procedimental e o material devem ser reunidos em um modelo “dual” que 
garanta o primado do aspecto material.133 Por fim, é interessante observar que enquanto 
os direitos a competências de direito privado asseguram a possibilidade de realização 
de determinadas ações jurídicas jusfundamentalmente garantidas, os direitos a proce-
dimentos em sentido estrito destinam-se à proteção de posições jurídicas existentes 
frente ao Estado e a terceiros.134

5.3. A organização em sentido estrito

Quando se trata de organização é necessário que se tenha presente a distinção 
entre organização enquanto resultado de uma atividade legislativa do que resultam 
normas de organização e organização como uma unidade jurídica. Aqui, como ob-
serva Alexy, interessam os direitos do indivíduo dirigidos ao legislador à vigência de 
normas de organização, que, por sua vez, devem ser distinguidos, de um lado, dos 
130 Apud ALEXY, op. cit., p. 472. Conforme Alexy, assim o Tribunal Constitucional Federal descreve a 

tarefa do Direito processual: “el derecho procesal sirve para la producción de decisiones conformes a 
ley y, desde este punto de vista, correctas pero, además, dentro del marco de esta corrección, justas” 
(ALEXY, op. cit., p. 472).

131 LOUREIRO, op. cit., p. 275.
132 ALEXY, op. cit., p. 473.
133 ALEXY, op. cit., p. 473.
134 ALEXY, op. cit., p. 473.
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direitos à organização frente ao legislador e, de outro, dos direitos do indivíduo frente 
à organização.135 Os direitos à organização em sentido estrito do indivíduo frente ao 
legislador são direitos a que o legislador edite normas de organização conforme os 
direitos fundamentais. Uma organização legislativa conforme o direito fundamental pode 
ser assegurada não somente por intermédio de direitos subjetivos, mas também por 
mandados e proibições meramente objetivos. Na dogmática dos direitos fundamentais, 
sustenta-se que os direitos fundamentais têm dois lados: um subjetivo e outro objetivo. 
Afora isso, duas distinções são importantes. A primeira é uma distinção entre normas 
e a segunda é uma distinção entre razões para normas.136

Conforme já é assente, os direitos subjetivos são relações entre sujeitos jurí-
dicos. A respeito, lembra Alexy que se A tem frente ao Estado um direito a que este 
atue para a criação de uma determinada organização, então o Estado tem frente ao 
indivíduo A um dever de atuar para a criação dessa determinada organização. Este 
dever relacional implica um dever não relacional. Se o Estado tem frente a A o dever de 
se ocupar por uma determinada organização, então o Estado tem o dever de se ocupar 
por uma determinada organização. Isso porque todo o direito subjetivo implica, pois, 
um dever não relacional e, nesse sentido, um dever objetivo. Inversamente, contudo, 
do fato de o Estado ter um dever não se pode concluir sem mais que haja um sujeito 
jurídico frente ao qual existe este dever.

A fim de verificar se a organização jusfundamentalmente assegurada é devida 
por normas que conferem direitos subjetivos ou por normas que somente configuram 
deveres objetivos do Estado, Alexy investiga as razões possíveis para as normas 
jusfundamentais referentes à organização, dividindo-as em dois grupos: as razões do 
primeiro grupo referem-se à importância da organização para o indivíduo, consideran-
do sua situação vital, seus interesses e sua liberdade; as razões do segundo grupo 
referem-se à importância da organização para a ideia de totalidade tomada no sentido 
de interesses da comunidade ou dos bens da coletividade. A fundamentação do primeiro 
grupo pode ser denominada “individualista” e, assim, “subjetiva”; a fundamentação do 
segundo grupo é do tipo não individualista e, desse modo, “objetiva”. A questão que 
deve ser investigada é saber se quando se discute o dever de o legislador pôr normas 
de organização se está fazendo referência aos interesses da comunidade, hipótese 
em que se consubstancia o interesse objetivo, ou a referência está na liberdade indi-
vidual, situação em que se deve reconhecer um direito subjetivo do titular do direito 
fundamental às medidas estatais do tipo organizativo indispensáveis ao seu âmbito de 
liberdade jusfundamentalmente assegurado. A respeito, a primeira estratégia utiliza a 
distinção proposta por Häberle entre interesse jusfundamental e direito fundamental, 
reconhecendo-se que as normas de organização jusfundamentalmente devidas asse-
gurariam ao indivíduo tão somente seu interesse jusfundamental, não sendo necessária 

135 ALEXY, op. cit., p. 474.
136 ALEXY, op. cit., p. 474.
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a outorga de direitos subjetivos à organização. Nesse sentido, a proteção ao indivíduo 
é assegurada enquanto “membro de uma totalidade de indivíduos, não se podendo 
falar em direito subjetivo do indivíduo à organização”.

A fim de bem examinar essa discussão, Alexy propõe a analise de três deci-
sões do Tribunal Constitucional sobre a televisão. Nas duas primeiras, decisões de 
1961 e de 1971, predominou o aspecto objetivo em que a liberdade de radiodifusão é 
caracterizada como uma “liberdade institucional”. Fala-se de sua importância para a 
vida pública, política e jurídico-constitucional para os Estados-membros da federação 
e da “natureza especial da radiodifusão como uma atividade com obrigações frente 
ao público em geral”.137 Diferentemente, a decisão de 1981 revela uma inclinação do 
Tribunal Constitucional para o aspecto subjetivo no âmbito da organização da radiodi-
fusão que pode ser constada a partir de quatro pontos: I) os direitos dos particulares 
de criarem emissoras; II) os direitos de particulares à informação e à formação da 
própria opinião; III) os direitos daqueles que trabalham com a radiodifusão e IV) os 
direitos dos grupos sociais a fazerem-se ouvir nas emissoras. Nessa decisão já não se 
fala em “formação livre da opinião pública”, mas “formação livre da opinião individual 
e pública”, levando Alexy a concluir que o dever do Estado de se ocupar do pluralismo 
e da independência na radiodifusão não é fundamentado tão somente objetivamente, 
mas também subjetivamente.138

A principal questão a ser respondida é se o direito a uma informação ampla e 
verídica que se infere da liberdade de informação consubstancia um direito subjetivo 
do indivíduo frente ao Estado no sentido de que a radiodifusão seja organizada de tal 
modo a que imperem o pluralismo e a independência frente ao próprio Estado. Com 
o argumento de que isso colocaria o indivíduo na posição de “funcionário da ordem 
jurídica objetiva”, Bethge rejeita o reconhecimento de direito subjetivo do indivíduo à 
organização da radiodifusão.139 Por seu turno, contrariamente, Rupp, com base no art. 
5º, alínea 1, frase 2, da Lei Fundamental, sustenta a existência de direito subjetivo 
individual à organização da radiodifusão que garanta a liberdade de informação sob 
o argumento de que uma organização da radiodifusão conforme a Constituição não 
está a serviço somente do interesse geral, mas também do interesse individual.140 O 
Tribunal Constitucional, partindo da concepção de que os direitos fundamentais são, “em 
primeiro lugar, direitos individuais”, reconhece a função objetiva necessária à própria 
vigência dos direitos fundamentais, mas explicita claramente que esse caráter objetivo 
não pode sobrepor-se ao caráter subjetivo que ocupa efetivamente um primeiro plano. 
Conforme Alexy, tomada a sério a tese segundo a qual os direitos fundamentais são, 
em primeiro lugar, direitos subjetivos, deve-se concluir que se uma liberdade individual 
está protegida jusfundamentalmente, essa proteção tem, em princípio, a forma de um 
137 ALEXY, op. cit., p. 477.
138 ALEXY, op. cit., p. 479.
139 Apud ALEXY, op. cit., p. 479.
140 Apud ALEXY, op. cit., p. 479.
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direito subjetivo individual.141 Isso significa que ao dever de organização do Estado 
correspondem direitos subjetivos dos indivíduos na medida em que ao Estado está 
ordenada a organização porque assim exige a proteção da liberdade individual. Nesse 
sentido, conclui Alexy que na medida em que uma organização da radiodifusão plura-
lista e independente do Estado está exigida jusfundamentalmente para a liberdade de 
formação da opinião e de informação do indivíduo, para o Estado não vale somente 
um dever objetivo, mas um dever que corresponde a um direito subjetivo do indivíduo 
atingido. Assim, o indivíduo demandante da ação popular não atua como funcionário da 
ordem jurídica objetiva, mas para o fim de fazer valer o seu direito subjetivo.142 Desse 
modo, Alexy rejeita o argumento da totalidade, segundo a qual os indivíduos não podem 
ser afetados isoladamente senão coletivamente, e por isso não exclui a lesão a direitos 
subjetivos individuais. Com o estabelecimento de uma televisão estatal, por exemplo, 
em que somente um grupo social tem voz, todos os indivíduos seriam atingidos na 
sua liberdade de formação e de informação. Nesse sentido, deve ser excluída toda a 
argumentação com totalidades, pois ele não pode afetar a tese segundo a qual cada 
indivíduo está jusfundamentalmente protegido não somente por normas objetivas, mas 
também normas que conferem direitos subjetivos.

5.4. A formação da vontade estatal

Este grupo é constituído pelos direitos frente ao Estado a que este, por meio de 
sua legislação ordinária, crie procedimentos para possibilitar a participação dos indiví-
duos na formação da vontade estatal, cujo melhor exemplo é o direito à normalização 
legislativa da competência para votar. A respeito, é necessário distinguir entre direito 
a uma competência e a própria competência, pois o primeiro integra o status positivo 
e a segunda, o status activus. O direito a uma competência tem como conteúdo uma 
prestação normativa do Estado no sentido de que seja possibilitado ao indivíduo exercer 
juridicamente a competência de votar que pertence ao status activus.

A distinção entre o direito dirigido ao legislador à normalização legislativa da 
competência para votar e a própria competência para votar bem revela a existência 
de uma conexão interna e uma relação de tensão entre os direitos fundamentais e o 
princípio da democracia. Pela competência para votar, o indivíduo participa na legisla-
ção; por outro lado, em virtude do direito à normalização legislativa conforme o direito 
fundamental, o próprio indivíduo está em uma posição de adversário do legislador, 
porque o seu direito fundamental fixa limites à colmatação legislativa ordinária.143 Esse 
caráter duplo aparece em todos os direitos fundamentais referentes à participação no 
processo de formação da vontade legislativa, pois, por um lado, abrem a possibilidade 

141 ALEXY, op. cit., p. 480.
142 ALEXY, op. cit., p. 480.
143 ALEXY, op. cit., p. 482.
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de participação na formação da vontade estatal e, por outro, fixam restrições à própria 
competência do legislador para a formação dessa mesma vontade.144

CONCLUSÃO

A presente investigação permitiu a análise de algumas questões sobre a 
importante problemática direitos fundamentais a prestações, que normalmente são 
apresentados como direitos sociais, de que são exemplos os direitos à saúde, ao meio 
ambiente, à assistência social, ao trabalho, à habitação e à educação.

O primeiro marco do recorte metodológico apresentado partiu da concepção de 
que os direitos fundamentais a prestações estatais não se restringem a um eventual 
catálogo de direitos fundamentais expressamente definido nos preceitos que contêm 
as normas de direitos fundamentais. Esse assentamento tem utilidade não apenas em 
relação àquelas Constituições que não trazem um catálogo, mas também em relação 
àquelas ordens constitucionais que apresentam expressamente um catálogo de direitos 
fundamentais a prestações estatais. Em relação a essas, a utilidade da compreensão 
está na razão de que os direitos fundamentais a prestações estatais não permanecem 
restritos aos expressamente previstos no catálogo, podendo se cogitar de outros de-
correntes, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana ou da cláusula 
do Estado social. Além desses, concebeu-se que o princípio geral da liberdade pode 
fundamentar argumentação a favor dos direitos fundamentais a prestações estatais.

Uma importante opção metodológica foi tomar um conceito amplo de prestação, 
permitindo que direitos a prestações pudessem ser divididos em direitos à proteção, 
direitos à organização e ao procedimento e direitos a prestações em sentido estrito, 
servindo os direitos procedimentais à investigação proposta. Essa configuração está in-
timamente vinculada a dois pontos centrais na teoria dos direitos fundamentais de Alexy.

O primeiro diz com a noção de que os direitos fundamentais consubstanciam uma 
complexidade de posições fundamentais jurídicas do indivíduo em face do Estado que 
apontam tanto para prestações normativas, fáticas, de organização, de procedimento 
e de proteção. Essa é a ideia de direito fundamental como um todo, que contempla 
várias posições jurídicas, como bem serve o exemplo do direito fundamental ambiental.

É essa construção que permite a configuração das oito posições fundamentais ju-
rídicas decorrentes das diferentes combinações de vinculatividade, não vinculatividade, 
dever objetivo prima facie e definitivo, direito subjetivo prima facie e definitivo. Somente 
a partir disso é possível compreender-se a construção de Alexy, especificamente quando 
pretende demonstrar a existência de direitos subjetivos a prestações estatais decorren-
tes da cláusula do Estado social, do princípio da dignidade da pessoa humana ou do 
princípio da igualdade geral. Em realidade, é imprescindível à compreensão da teoria de 
Alexy uma redefinição da noção de direito subjetivo, que deve ser considerado em um 

144 ALEXY, op. cit., p. 482.
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sentido amplo para abrigar a complexidade de posições fundamentais jurídicas. Assim, 
são bem superadas as objeções apresentadas pela tese objetivista, segundo a qual os 
direitos a prestações estatais não configuram mais do que mandados constitucionais 
dirigidos à conformação do legislador, não admitindo justiciabilidade. A subjetividade 
admitida por Alexy apresenta uma escala que varia conforme a densidade normativa 
que a situação em concreto comporta. É fraca no reconhecimento de direito subjetivo 
definitivo e prima facie não vinculante e forte nos casos de direito subjetivo definitivo e 
prima facie. Nas hipóteses em que o atendimento do mínimo existencial recomenda, por 
exemplo, a subjetividade é forte, reconhecendo-se um direito subjetivo definitivo. Isso 
significa, aliás como a própria jurisprudência tem sinalizado, que somente em situações 
excepcionais os direitos fundamentais a prestações estatais conforme justiciabilidade 
direta sem a necessária intermediação do legislador ordinário.

O segundo ponto central do problema dos direitos fundamentais a prestações 
estatais diz respeito ao delicado problema da distribuição de competência entre o 
legislador e o tribunal. A questão atinente à justiciabilidade dos direitos a prestações 
estatais ganha importante dimensão pela sua repercussão no âmbito da liberdade de 
conformação do legislador democraticamente legitimado. Nessa discussão instaura-se 
importante conflito entre os limites da atividade judicial e discricionariedade do legislador, 
considerando-se a importância de ambos para alcançar normatividade aos preceitos 
constitucionais, notadamente aqueles que contêm normas de direitos fundamentais.

A prevalecer a tese que considera os direitos fundamentais a prestações es-
tatais como dever objetivo do legislador, o princípio da divisão dos poderes não sofre 
qualquer afetação na medida em que as normas de direitos fundamentais a prestações 
estatais vinculam o legislador como mandados constitucionais ou como objetivos de 
determinação estatal. A única alternativa judicial que se poderia pensar para o caso de 
o legislador atuar conforme os direitos fundamentais seria a pouco efetiva declaração 
de inconstitucionalidade por omissão.

Por outro lado, considerada a tese da subjetivação limitada ao reconhecimento 
de posições fundamentais jurídicas definitivas em situações extremas, hipótese em 
que se teria a configuração de um direito subjetivo definitivo, a afetação da liberdade 
de conformação do legislador seria justificada na medida do sacrifício lhe impõe o 
caso concreto. Colhendo-se, uma vez mais, o caso extremo da preservação do mínimo 
existencial à vida, o princípio da divisão dos poderes teria seu peso reduzido propor-
cionalmente, na razão da necessidade e adequação da medida judicial consistente no 
fornecimento de uma medicação. Somente em situações muito particulares e observada 
a “reserva do possível” pode se cogitar de direitos subjetivos definitivos a partir das 
normas dos direitos fundamentais a prestações estatais.

A conexão entre os direitos fundamentais, a organização e procedimento é 
um das importantes discussões da atualidade a respeito dos direitos fundamentais. A 
principal razão dessa importância parece estar no fato de que grande parte dos debates 
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a respeito dos direitos fundamentais a prestações estatais centra-se no âmbito das 
prestações estatais em sentido estrito, notadamente, aquelas em que se busca uma 
prestação material, sem, contudo, atentar-se para o aspecto de que é bem provável 
que as prestações estatais de organização e procedimento sejam mais eficazes para 
a efetividade dos direitos fundamentais.

Novamente, no âmbito desses direitos procedimentais, deve-se superar a 
delicada questão que é responder se ao dever de o legislador pôr normas de organi-
zação e de procedimento correspondem direitos subjetivos aos titulares dos direitos 
fundamentais e se esses direitos são passíveis de exigibilidade ou justiciabilidade direta 
perante os órgãos judiciais. Também aqui a discussão não se distancia da prevalência 
da tese objetiva sobre a subjetiva, não obstante o esforço de Alexy em demonstrar a 
configuração de direitos subjetivos, especialmente, prima facie. Não é demais lembrar 
que isso somente é possível se à noção de direito subjetivo se empresta uma configu-
ração e os direitos fundamentais sejam entendidos como um complexo de posições 
fundamentais jurídicas.
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RESUMO: Este texto expõe os chamados por Macpherson de quatro modelos 
históricos de democracia. O primeiro, democracia como proteção, trata da defesa do 
cidadão para com opressões do governo. O segundo, democracia como desenvolvi-
mento, diz que a democracia deve ter como fim a possibilidade de desenvolvimento 
humano. O terceiro, democracia como equilíbrio, assume que indivíduos podem escolher 
modos de vida independente da participação política. O quarto modelo, democracia 
participativa, retoma a ideia de que cidadãos necessitam de participação na esfera do 
público. A partir disso, trata-se de vinculações entre o ambiente e a democracia como 
participação, a fim de que os cidadãos tenham condições de decidir sobre a proteção 
e precaução de temas que envolvam o meio ambiente sustentável.
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the public sphere. From this, it is the linkages between environment and democracy 
as participation, so that citizens are able to decide on the protection and care of issues 
involving the environment sustainable.

KEYWORDS: theories of democracy; participatory democracy; environmental 
democracy.

INTRODUÇÃO
Os estudos tradicionais do Direito, em geral, buscam a realização de uma espécie 

de “arqueologia” das instituições, de modo a apontar seus fundamentos existenciais. 
A justificativa desta busca está no fato de que na observação histórica (no caso do 
Direito, na “antropologia jurídica”) se faz possível encontrar na própria sociedade con-
temporânea modelos de outrora. “Não por um efeito de ‘persistência’, que nos levaria 
de volta à ideia de evolução, deixando supor que tudo pode explicar-se pela história, 
mas em razão da simultaneidade das lógicas segundo as quais funcionam a maior 
parte dos indivíduos e das sociedades.”3

Ora, se o tema presente é a democracia, a perspectiva acima aponta para que 
seja feito sobre essa um estudo histórico, suas origens gregas e romanas, até sua 
conceituação contemporânea. Entretanto, isto não será realizado desta forma neste 
texto. E a justificativa para que sejam apontados elementos de historicidade sem 
entretanto dar a eles a conotação de um desenvolvimento democrático, uma ideia de 
progresso da instituição e do conceito, está justamente definida nos motivos que Dahl 
aponta para justificar a falsidade do argumento de que a democracia seria um regime 
em constante expansão e desenvolvimento, dos gregos até o momento atual.

O primeiro argumento do autor é que o governo popular grego conheceu mo-
vimentos de ascensão e queda, e estes momentos não poderiam ser descritos como 
“ascensão firme até um pico distante, pontilhada aqui e ali por breves descidas”.4 Já 
o segundo ponto que o autor destaca é justamente o caráter equivocado das pres-
suposições de que o regime democrático pudesse ter sido simplesmente “inventado” 
em um dado momento, como todas as inovações tecnológicas. Ao contrário, destaca 
Dahl que a democracia parece ter sido muitas vezes e em inúmeros locais inventada 
e recriada. “Parte da expansão da democracia (talvez boa parte) pode ser atribuída à 
difusão de ideias e práticas democráticas, mas só a difusão não explica tudo.”5 O autor 
continua sua explanação para destacar justamente o fato de que estes argumentos, 
longe de significarem que se deve ter uma espécie de “desprezo” pelas razões de ordem 
histórica na formação da democracia, correspondem justamente ao fato de que eles 
devem ser levados em consideração quando da observação de elementos e estruturas 

3 Cf. ROULAND, Norbert. Nos confins do Direito. Tradução Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 85.

4 Cf. DAHL, Robert. Sobre a democracia. Tradução Beatriz Sidou. Brasília: Universidade de Brasília, 
2001. p. 17.

5 Cf. DAHL, op. cit., p. 19.
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que podem ser significativas para a compreensão de fenômenos contemporâneos. A 
democracia surge sempre que existir o que ele define como “condições adequadas”, 
e estas existiram em várias épocas e lugares. Estas “tendências democráticas” são 
desenvolvidas por meio de certa “lógica de igualdade”, o que na teoria do autor vai 
corresponder a algumas condições ou critérios ditos por ele como necessários para 
um processo dito democrático.6

Nesta mesma lógica, Sartori7 expõe a importância de se definir democracia 
para justamente sabermos o que se pode esperar dela. Este fato é importante porque 
uma das formas de definição deste regime é justamente dotada de caráter etimológico, 
ou seja, manifesta-se o conceito de democracia por meio do significado da palavra 
“democracia”. Este sentido etimológico já é por deveras conhecido: palavra de origem 
grega, democracia, da composição dos substantivos demos (povo) e cracia (poder), 
significa governo do povo. Ora, ocorre que o conceito de democracia não é tão evidente 
quanto possa parecer na medida da leitura da sua origem etimológica. “As palavras 
‘povo’ e ‘poder’ - estão envoltas em penumbra.”8 Penumbra justamente porque não há 
clareza quanto ao sentido dado pelos gregos aos termos “povo” e “poder”. A amplitude 
do “povo” era limitada: este, enquanto soberano, era composto por uma parte da po-
pulação, ou seja, não se confundia, de forma alguma, com a totalidade dos indivíduos. 
Apenas se consideravam como portadores desta soberania, como membros do povo, 
aqueles alçados à categoria de “cidadãos”, ou seja, os homens (sexo masculino) que 
pudessem satisfazer os critérios de nascimento e idade.9

Há que se destacar também que a Grécia era composta por uma série de cida-
des independentes, cada uma com regramentos próprios para o seu funcionamento. 
Dentre todas estas, Atenas é dita a mais famosa, com um regime de governo popular 
que perdurou até quando do domínio da Macedônia, e por isso a democracia grega é 
sempre associada com o regime ateniense. E aqui também persiste a penumbra dos 
termos “povo” e “poder”. Isso porque o termo demos, que em geral tinha por referência 
o povo, no caso, o ateniense, como um todo, muitas vezes foi utilizado com referência 
apenas a “gente comum”. “Às vezes, demokratia era utilizada por seus críticos aris-
tocráticos como uma espécie de epíteto, para mostrar seu desprezo pelas pessoas 
comuns que haviam usurpado o controle que os aristocratas tinham sobre o governo.”10

6 Cf. DAHL, op. cit., p. 17-20.
7 Cf. SARTORI, Giovanni. La democracia en 30 lecciones. Tradução Alejandro Pradera. Buenos Aires: 

Taurus, 2009. p. 15.
8 GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia: a genealogia filosófica de uma grande aventura 

humana. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 15.
9 Trata-se de indivíduos maiores de dezoito anos e nascidos na cidade de Atenas. Isso obviamente 

excluía os escravos, as mulheres e os metecos, que eram os estrangeiros domiciliados em Atenas. No 
final do século VI a.C. e durante a segunda metade do século seguinte, houve reformas que acabaram 
por estender o conceito de cidadãos plenos à totalidade dos homens de Atenas, assegurando-lhes 
isonomia e acesso às magistraturas.

10 Cf. DAHL, op. cit., p. 21-22.
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Ademais, outra característica essencial da democracia grega derivada justa-
mente desta questão da caracterização do povo é o desconhecimento ou não aplicação 
de regras de proporcionalidade, tal qual os regimes modernos. O modelo grego é a 
democracia direta, algo impensável para os Estados modernos, devido a suas dimen-
sões territoriais e demográficas. “The concept of representation, particularly of human 
beings representing other human beings, is essentially a modern one. The ancient 
Greeks had no corresponding word.”11 A assembleia grega se reunia na ágora para 
deliberar sobre os assuntos políticos essenciais do governo, algo que, faticamente, 
não pode ser repetido nas democracias contemporâneas.

O estudo histórico do conceito de democracia, longe de ser desnecessário, 
será aqui neste texto tratado de uma forma não linear. Isso não significa que será 
desconsiderado, ou tratado como algo menor. “Há limites de quanto uma considera-
ção estritamente histórica pode ajudar a entender ou avaliar teorias democráticas.”12 
Ademais, são inúmeras as teorias da democracia, todas elas vinculadas, de certa 
forma, ao momento e condições históricas em que foram definidas por seus autores. 
Para este texto, que pretende abordar o paradoxo da soberania popular na democracia 
contemporânea, faz-se necessário, a despeito de todas as dificuldades e lacunas que 
possam existir, definir um marco conceitual destas concepções. E para se realizar 
esta análise, partir-se-á de algumas considerações acerca de distinções conceituais 
de democracia realizadas por Macpherson.

1. MODELOS HISTÓRICOS DE DEMOCRACIA

O autor se propõe a esboçar alguns traços essenciais da democracia liberal 
contemporânea. Para tanto, propõe quatro modelos históricos sucessivos para a rea-
lização dessa análise, que implicaria uma maior compreensão dos conceitos, limites e 
possibilidades da democracia liberal. Sua justificativa para tal proposta é a observação 
das distinções existentes nos conceitos de democracia nos seus períodos de tempo, 
o que permite a conclusão de que a democracia não se coloca atualmente como uma 
proposta estanque e definida, e também para que se possa perceber o quanto um 
modelo abarca considerações já elencadas por seu padrão anterior, seja no sentido 
de reafirmá-las ou de rechaçá-las.13

11 Tradução livre: “o conceito de representação, principalmente de seres humanos representando 
outros seres humanos, é essencialmente moderno. Os gregos antigos não tinham nenhuma palavra 
correspondente”. PITKIN, Hanna Fenichel. The concept of representation. Los Angeles: University of 
California Press, 1997. p. 2-3.

12 Cf. CUNNINGHAM, Frank. Teorias da democracia: uma introdução crítica. Tradução Delamar José 
Volpato Dutra. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 23.

13 MACPHERSON, C. B. La democracia liberal y su época. Tradução Fernando Santos Fontenla. Madrid: 
Alianza Editorial, 2003. p. 11-20.
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1.1. Democracia como proteção

O primeiro modelo, fundado nas teorias de caráter utilitarista de Jeremy Bentham 
e James Mill, é dito “democracia como proteção”. A democracia teria por finalidade a 
defesa dos cidadãos de qualquer forma de opressão do governo, de modo a proteger 
o chamado “homem de mercado”.

Bentham, ao definir que a dor e o prazer são os “senhores” que guiam as ações 
dos homens, estabelece que o princípio da utilidade,14 por reconhecer tal característica, 
deve se constituir em um princípio norteador dos sistemas legais e políticos. Acaba, 
assim, por estabelecer uma primazia da felicidade nas questões humanas. Por felici-
dade, entende a maior satisfação possível das condições de bem-estar dos indivíduos.

O critério por ele estabelecido é fundado em uma noção de igualdade, já que 
coloca que no cálculo da felicidade dos indivíduos cada um deve contar tão somente por 
um. Dentre todos os bens que podem trazer aos indivíduos prazer, deixa claro que os 
bens materiais correspondem a um critério essencial na busca dessa felicidade. “Each 
portion of wealth is connected with a corresponding portion of happiness.”15 Em razão 
disso, a função das ordens políticas e legais deve ser a realização “el mejor conjunto 
de leyes, la mejor distribución de derechos y obligaciones, serían los que produjesen 
la mayor felicidad para el mayor número”.16

A questão, portanto, é justamente que os sistemas políticos deveriam resguardar 
estas características, dada a relação estreita existente entre riqueza e poder.17 Assim, 
o sistema de escolha dos governos deveria, conjuntamente, fomentar uma sociedade 
de livre mercado e proteger os cidadãos contra desmandos governamentais. Como 
os homens são regidos pelos seus próprios interesses, a solução para evitar que o 
governo venha a privar os membros do povo da possibilidade destes virem a buscar a 

14 Bentham define o princípio da utilidade como um critério que define a aprovação ou não de qualquer ação 
com vistas a aumentar ou diminuir a felicidade. Em razão disso, seu conceito de ética é assim definido: 
“A ética em geral pode ser definida como a arte de dirigir as ações dos homens para a produção da 
maior quantidade possível de felicidade, com relação àqueles cujo interesse está em jogo”. No original: 
“Ethics at large may be defined, the art of directing men’s actions to the production of the greatest 
possible quantity of happiness, on the part of those whose interest is in view”. BENTHAM, Jeremy. An 
introduction to the principles of morals and legislation. London: Clarendon Press, 1907. p. 310.

15 Tradução livre: “cada porção de riqueza está ligada a uma correspondente porção de felicidade”. Cf. 
BENTHAM, op. cit., p. 305.

16 Tradução livre: “o melhor conjunto de leis, a melhor distribuição de direitos e obrigações, seriam os que 
produzissem a maior felicidade para o maior número”. MACPHERSON, op. cit., p. 41.

17 Essa relação é assim definida por Bentham: “Entre riqueza e poder a conexão é mais próxima e íntima; 
tão íntima, de fato, que a desarticulação entre eles, ainda que na imaginação, é questão de não pequena 
dificuldade. Eles são, cada um deles respectivamente, um instrumento de produção com relação ao 
outro”. No original: “Between wealth and power, the connexion is most close and intimate; so intimate, 
indeed, that the disentanglement of them, even in the imagination, is matter of no small difficulty. They 
are each of them respectively an instrument of production with relation to the other”. The works of Jeremy 
Bentham: Constitutional Code. New York: Russell & Russel, v. IX, 1843. p. 48.
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satisfação de seus interesses, segundo Macpherson,18 é fazer com que o governo seja 
rotativo, ou seja, que os líderes sejam alterados por disposição popular com frequência.

Nessa mesma estrutura argumentativa, James Mill defende uma relação muito 
estreita entre riqueza e poder. Esta conexão adquire força a ponto de Macpherson19 
afirmar que, segundo J. Mill, aquele que não é detentor de poder político será oprimido 
por aqueles que o tiverem.

That one human being will desire to render the person and property of another 
subservient to his pleasures, notwithstanding the pain or loss of pleasure which it may 
occasion to that other individual, is the foundation of Government. The desire of the 
object implies the desire of the power necessary to accomplish the object. The desire, 
therefore, of that power which is necessary to render the persons and properties of 
human beings subservient to our pleasures, is a grand governing law of human nature.20

Este argumento leva ao fato de que um regime democrático acabaria por prote-
ger os cidadãos de possíveis desmandos governamentais e, essencialmente, poderia 
melhorar o desempenho dos homens na obtenção de riquezas. Isso se deve ao fato 
de que os homens, por sua condição natural de busca de prazeres e a associação 
desta com a ideia de obtenção de bens econômicos, têm uma tendência ao consumo, 
e suas motivações de maximizar ao máximo suas satisfações e utilidades acabam por 
fazer da democracia um regime adequado, pois ela concederia aos homens a liberdade 
necessária para realizar tais buscas.

Tanto Bentham quanto J. Mill estabeleceram suas teorias políticas de modo a 
não vislumbrar novas concepções de sociedade ou um novo tipo de homem, dado que 
assumiram que a sociedade da época (a sociedade de mercado) era justificada por 
sua produção crescente, de modo que a desigualdade era algo inevitável. “Lo único 
que se podía hacer era impedir que el gobierno oprimiera a los gobernados, y para 
eso bastaba con un sufragio democrático protector mecánico.”21

1.2. Democracia como desenvolvimento

Estas considerações referentes ao modelo de democracia como proteção serão 
alteradas no segundo modelo democrático tratado por Macpherson, chamado de “de-
mocracia como desenvolvimento”. Parte de pressupostos oriundos de observações da 
realidade concreta. No século XIX a teoria democrática liberal sofria grandes mudanças, 
18 MACPHERSON, op. cit., p. 67-68.
19 MACPHERSON, op. cit., p. 54.
20 Tradução livre: “que um ser humano deseje tornar a pessoa e a propriedade de outro subserviente aos 

seus prazeres, não obstante a dor ou a perda de prazer que isso pode acarretar para outro indivíduo, 
é a fundação do Governo. O desejo do objeto implica o desejo de poder necessário para alcançar o 
objeto. O desejo, portanto, daquele poder que é necessário para tornar as pessoas e propriedades dos 
seres humanos subservientes aos nossos prazeres é uma grande lei que rege a natureza humana”. 
MILL, James. Government. London: J. Innes, 1825. p. 9.

21 Tradução livre: “a única coisa que se podia fazer era impedir que o governo oprimisse os governados, 
e para isso bastava um sufrágio democrático protetor mecânico”. Cf. MACPHERSON, op. cit., p. 62.
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em parte devidas à análise das condições das classes trabalhadoras. Estas, por meio 
de insurgências, começavam a se tornar um perigo à propriedade. Além disso, as 
condições de trabalho (que originaram as manifestações de contrariedade) eram de 
tal forma desumanas que não mais poderiam ser defendidas.

John Stuart Mill passa a defender que a democracia necessita ter o condão de 
proteção. O povo precisa ser protegido das atividades e desígnios do governo, de modo 
tal que possa livremente desenvolver as suas atividades. O substrato da democracia 
não é somente a manutenção de uma ordem social e política, mas contribuir para o 
desenvolvimento humano. Dessa forma, defende que a democracia pode se constituir 
em um instrumento para a melhoria da humanidade. Pode-se, assim, definir a proposta 
de J. S. Mill como um modelo moral de democracia.

Os modelos de democracia propostos por Bentham e J. Mill (democracia como 
proteção) e J. S. Mill (democracia como desenvolvimento) possuem um elemento 
fundamental distinto, que acaba por, em última análise, distinguir suas percepções de-
mocráticas. Este aspecto é o conceito de homem e sociedade. O projeto de democracia 
como proteção não possui nenhuma visão acerca das consequências da assunção da 
democracia para uma visão social ou para a humanidade.

Isso se deve ao fato de que seus estudos não se constituíam em termos 
normativos, mas descritivos. Não realizavam nenhum juízo acerca da sociedade de 
sua época, esta justificada por seu nível de produtividade material. Justamente por 
este aspecto, a função principal do regime democrático era “impedir que el gobierno 
oprimiera a los gobernados”.22

Essa situação se modifica quando, em meados do século XIX, mudanças sociais 
significativas passam a ter lugar nos pensamentos liberais. A classe trabalhadora estava 
tornando-se perigosa ao regime da propriedade. Ademais, as condições de trabalho, 
tão desumanas, eram de difícil justificação, seja em termos morais, seja em termos 
econômicos. Um novo modelo de democracia (democracia como desenvolvimento) se 
mostrava, assim, necessário.

Uma das diferenças essenciais entre estes dois modelos (democracia como 
proteção e democracia como desenvolvimento) é o objetivo que se definia para o sis-
tema político democrático. J. S. Mill não negava a existência de um caráter protetivo 
da democracia, mas somou a isso outra função essencial: a condição de melhoria da 
humanidade. Dessa forma, seu sistema democrático deixa de ter o caráter descritivo 
da proposta de Bentham para assumir, também, um cunho normativo: sua teoria da 
democracia possui um aspecto moral.

Se valora el sistema democrático como medio de alcanzar esa mejora, como 
medio necesario aunque no suficiente, y se entiende que una sociedad democrática es 
al mismo tiempo un resultado de esa mejora y un medio de conseguir más mejoras.23

22 Tradução livre: “impedir que o governo oprimisse os governados”. Cf. MACPHERSON, op. cit., p. 62.
23 Tradução livre: “se valora o sistema democrático como meio de alcançar essa melhora, como meio 

necessário ainda que não suficiente, e se entende que uma sociedade democrática é ao mesmo tempo 
um resultado dessa melhora e um meio de conseguir mais melhoras”. MACPHERSON, op. cit., p. 66.
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Bentham e J. Mill, em seu modelo de democracia, reconheciam que o capitalis-
mo comportava grandes desigualdades. Davam-se conta dessa estrutura de poder e 
riqueza, mas não a tinham como um objeto de preocupação, em razão da inexistência 
de conflitos com a sua ideia de democracia. J. S. Mill, por sua vez, reconhecia a de-
sigualdade de classes e defendia que essa era incompatível com o seu conceito de 
democracia, “pero la consideraba accidental y remediable”.24

Observa-se, portanto, uma diferença essencial nos conceitos de democracia 
propostos por Bentham e J. Mill e aquele preconizado por J. S. Mill. Enquanto os 
primeiros aceitavam de modo pleno a sociedade capitalista da época e seus efeitos, 
J. S. Mill defendia que a sociedade deveria ser um espaço onde os indivíduos tivessem 
a possibilidade de exercitar e desenvolver as suas aptidões e capacidades. Assim, a 
democracia se fazia um modelo adequado porque dava a todo cidadão um interesse 
pelos atos do governo, possibilidades de informação e expressão de opiniões. Dava 
a todos uma espécie de interesse prático nas questões do governo, dado que o seu 
voto poderia decidir por um ou outro governo.

A ideia que está em jogo, assim, é justamente que a democracia, por sua 
concepção moral, poderia ser um mecanismo de aumento do grau de felicidade e de 
prazer dos indivíduos. Aqui reside outra diferença do sistema de J. Mill e Bentham para 
com o de J. S. Mill. Segundo Macpherson,25 esta se constitui em uma das dificuldades 
insuperáveis do modelo de democracia como desenvolvimento.

Para Bentham o cálculo de uma maior felicidade (sua maximização) dispensava 
análises qualitativas dos prazeres, mas se deveria analisar tão somente a relação 
entre a quantidade de dor e de prazer dos indivíduos. Já J. S. Mill argumentava pela 
existência de uma diferença qualitativa entre estes prazeres, não unificando a maior 
felicidade com a maior produtividade. A felicidade não se encontraria nas riquezas, 
mas no desenvolvimento dos indivíduos. Entretanto, a despeito dessa consideração, 
J. S. Mill “reconocía que la distribución existente de la riqueza y del poder económico 
impedía a la mayor parte de los miembros de la clase obrera desarrollarse en absoluto, 
o ni siquiera vivir humanamente”.26

Ademais, J. S. Mill acreditava ser possível que os indivíduos se colocassem 
numa posição de independência, tomando decisões e as expressando por meio de 
eleições de modo a ganhar benefícios para si mesmos. Isso acabaria por resultar em 
um sistema eleitoral absolutamente marcado por essa condição: a busca das próprias 
vontades. Daí a importância que a questão do voto adquire na teoria do autor.

J. S. Mill reconhecia a divisão da sociedade da época em duas grandes classes: 
a trabalhadora, mais numerosa, em que ele incluía também os pequenos comerciantes, 

24 Tradução livre: “porém a considerava acidental e remediável”. Cf. MACPHERSON, op. cit., p. 68.
25 MACPHERSON, op. cit., p. 71.
26 Tradução livre: “reconhecia que a distribuição existente da riqueza e do poder econômico impedia a 

maior parte dos membros da classe operária de desenvolver-se em absoluto, ou nem sequer viver 
humanamente”. Cf. MACPHERSON, op. cit., p. 72.
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e a empregadora, mais restrita, composta por aqueles que “criavam renda” e aqueles 
cuja educação e forma de vida se assemelhavam à dos ricos.

Justamente o fato de haver uma diferença numérica entre as classes e a pers-
pectiva egoísta dos homens colocava em dúvida a aceitabilidade da fórmula “uma 
pessoa, um voto”, dado que levaria, em última análise, a uma supervalorização de uma 
classe em detrimento de outra (sentido numérico). A saída encontrada por ele foi o 
estabelecimento de um sistema plural de votação, ou seja, a despeito da manutenção 
da tese do sufrágio universal, alguns deveriam ter mais de um voto.27

Este sistema plural de votos teria um benefício além de impedir a legislação de 
classes: ele concederia mais votos para aquele cuja opinião “tenha peso”, “por tener 
una inteligencia superior o por haber desarrollado a un nivel superior sus capacidades 
intelectuales o prácticas”.28 29

Dessa forma, a proposta de governo de J. S. Mill não pode ser dita plenamente 
igualitária, dado que alguns indivíduos eram tidos como melhores que outros, de tal 
forma que detinham privilégios no sistema político proposto. Este é um dos aspectos 
apontados por Macpherson (2003, p. 81) como uma contradição no sistema de J. S. 
Mill. Ele considerava que a participação era essencial para o desenvolvimento da per-
sonalidade do indivíduo, o que daria conta da ideia de democracia como um sistema 
político capaz de modificar moralmente os indivíduos.

1.3. Democracia como equilíbrio

O modelo número três, chamado “democracia como equilíbrio”, foi desenvolvido 
essencialmente por Joseph Schumpeter. Também chamado por Macpherson de “mo-
delo elitista pluralista”,30 procura se enquadrar de modo mais adequado ao modelo de 
sociedade e ao homem contemporâneos. Ele parte do pressuposto da caracterização 
das sociedades como sociedades plurais, em que os indivíduos podem escolher modos 
de vida distintos, de acordo com os seus interesses particulares. Macpherson assim 
caracteriza esse modelo:

27 Essa perspectiva foi modificada na obra O governo representativo, de 1861, em que passou a argumentar 
que alguns deveriam ter vários votos enquanto outros deveriam ter essa possibilidade completamente 
excluída. Estes seriam os pobres, os que tiveram falência fraudulenta e aqueles que não pagavam 
impostos diretos.

28 Tradução livre: “por ter uma inteligência superior ou por haver desenvolvido em um nível superior suas 
capacidades intelectuais ou práticas”. Cf. MACPHERSON, op. cit., p. 78.

29 Segundo J. S. Mill, esses seriam os empregadores, os homens de negócios, dentre outros. Na obra 
Ideias sobre a reforma parlamentar, sugeriu que se o trabalhador não especializado teria um voto, o 
especializado deveria ter dois, o capataz três, o agricultor, o fabricante e o comerciante três ou quatro, o 
literato, o artista, o funcionário público, o graduado universitário e o membro de uma sociedade erudita, 
cinco ou seis. ROBSON, John M. (Ed.). The collected works of John Stuart Mill: essays on politics and 
society: part II. Toronto: University of Toronto Press, v. XIX, 1977. p. 324-325.

30 MACPHERSON, op. cit., p. 102.
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Es elitista en el sentido de que asigna el papel principal en el proceso político 
a grupos de dirigentes que se escogen a sí mismos. Es un modelo de equilibrio en 
el sentido de que presenta el proceso democrático como un sistema que mantiene el 
equilibrio entre la oferta y la demanda de mercadorías políticas.31

Este modelo, assim, abandona a perspectiva do modelo anterior de que a 
democracia deve apresentar um fundo moral e se constitui em um mecanismo que 
possibilita melhorias para os sujeitos. Isso porque admite que a participação política não 
se constitui em um valor em si mesmo. Ela pretende a satisfação dos desejos individuais 
das pessoas como elas são, e não busca uma condição de dever ser dos sujeitos. Não 
se caracteriza pela definição de um valor democrático, mas pela observação dos fatos 
reais que envolvem a condição democrática. Nas palavras de Paterman:

Havia um outro fator a amparar o processo de rejeição das antigas teorias 
democráticas: o argumento, que agora se tornava familiar, de que essas teorias eram 
normativas e “carregadas de valor”. Ao passo que a teoria política moderna seria 
científica e empírica, firmemente assentada nos fatos da vida política.32

Schumpeter levou em conta, portanto, a questão de que os fatos da vida demo-
crática exigiam uma alteração na perspectiva da democracia. Para além de questionar 
a teoria clássica, colocou em evidência a necessidade de uma nova visão acerca da 
democracia, uma definição diferente da anterior e, essencialmente, realista. Ao definir 
a teoria da democracia nos seus moldes tradicionais como um processo de relações 
de meios e fins, evidencia a sua impossibilidade empírica e dá vazão a sua proposta 
para a democracia, ou seja, um regime político dissociado de qualquer finalidade mo-
ral. A democracia, então, não se forma como um processo que intenta a melhoria das 
condições morais dos indivíduos, mas como um regime de governo que independe 
de tais considerações ou possíveis resultados que abarquem a esfera da moralidade. 
Nesse sentido, sua definição de democracia é

[...] political method, that is to say, a certain type of institutional arrangement for 
arriving at political - legislative and administrative - decisions and hence incapable of 
being an end in itself, irrespective of what decisions it will produce under given historical 
conditions. And this must be the starting point of any attempt at defining it.33

31 Tradução livre: “é elitista no sentido que designa o papel principal no processo político a grupos dirigentes 
que se escolhem a si mesmos. É um modelo de equilíbrio no sentido de que apresenta o processo 
democrático como um sistema que mantém o equilíbrio entre a oferta e a procura de mercadorias 
políticas”. MACPHERSON, op. cit., p. 103.

32 PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Tradução Luiz Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1992. p. 12.

33 Tradução livre: “[...] método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional para chegar a decisões 
políticas - legislativas e administrativas - e, daí, incapaz de ser um fim em si mesmo, sem relação com 
quais decisões produzirá em determinadas condições históricas. E este deve ser o ponto de partida para 
qualquer tentativa de sua definição”. SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, socialism and democracy. 
New York: Harper Perennial Modern Thought, 2008. p. 242.
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A teoria de Schumpeter ganhou força justamente por aproximar a democracia 
de uma explicação realista, no caso, fundada em uma esfera econômica. A sociedade 
é marcada por uma economia de mercado. O homem é, essencialmente, um consumi-
dor. Suas aspirações são as satisfações de seus interesses particulares. Assim, cada 
indivíduo acaba por ter interesses distintos. E em sendo múltiplas as suas demandas, 
não é possível definir uma única vontade como aquela que, de modo exclusivo, traria 
a satisfação dos indivíduos. Trata-se de certo ceticismo quanto à possibilidade de se 
adotar uma única perspectiva, um único desejo, como aquele capaz de trazer a satis-
fação para os sujeitos. Estes são autônomos suficientemente para fazerem uma opção 
por algo que é abarcado pelo seu desejo e por tentarem obter tais bens.

Nesse sentido, pode-se afirmar ser a teoria de Schumpeter um olhar revisitado 
das teorias clássicas da democracia. Ao questionar a noção de democracia enquanto 
uma teoria de meios e fins, colocou em evidência outra realidade democrática, dis-
sociada de tais finalidades. Esta nova percepção do regime democrático se revelou 
importante para as teorias posteriores, como as propostas por Robert Dahl, Bernard 
Berelson,34 Giovanni Sartori,35 Harry H. Eckstein,36 dentre outros.

A proposta de Schumpeter leva em conta estas características da busca de 
uma explicação realista para a democracia: os múltiplos interesses particulares dos 
sujeitos, a impossibilidade de se definir um único e amplo interesse e a inexistência de 
relações entre meios e fins. Parte, dessa forma, de um pressuposto de que o Estado 
democrático não poderia se colocar de uma forma a estar em desacordo com tais 
estruturas. Assim, não caberia a ele definir um aspecto ou um projeto como o correto 
ou o mais adequado, mas aos indivíduos autonomamente. Os homens se comportam 
politicamente de uma forma que na situação de mercado fazem opções em busca do 
seu próprio bem.
34 O autor propõe examinar as relações entre as teorias democráticas clássicas e as evidências empíricas. 

Trata-se, de certa forma, de uma espécie de prova de realidade da teoria da democracia, em que as 
exigências consideradas como necessárias em termos teóricos para o bom funcionamento da democracia 
não se verificam em termos práticos (por exemplo, o contraste entre o interesse dos indivíduos nas 
questões políticas e a verificação na realidade do desinteresse). Para maiores considerações, ver 
PATEMAN, op. cit. e BERELSON, Bernard. Voting. Chicago: University of Chicago Press, 1954.

35 O autor parte dos pressupostos elencados acerca da poliarquia por Robert Dahl, vindo a defender 
que o governo é realizado por minorias e também pelas elites. Haveria uma relação instável entre as 
teorias democráticas reais e ideais, o que acaba por trazer consequências para a participação política, 
no caso, o constante risco de apatia política. Para maiores considerações, ver PATEMAN, op. cit. e 
SARTORI, Giovanni. Teoria democrática. Tradução Francisco M. da Rocha e Oswaldo Blois. Rio de 
Janeiro: Fundo de Cultura, 1965.

36 O autor analisa as condições necessárias para a instauração e sustentabilidade de um regime 
democrático no tempo. Em sua teoria, define que as eleições são o resultado das competições realizadas 
pela conquista do poder político. Para maiores considerações, ver PATEMAN, op. cit. e ECKSTEIN, 
Harry. A theory of stable democracy. Princeton: Princeton University Press, 1968.
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Segundo Macpherson,37 os votantes são consumidores e os políticos são em-
presários. Este modelo econômico supõe, portanto, que empresários e consumidores 
são maximizadores do seu próprio bem ou interesse. Atuando de modo a levar ao 
mercado todas as energias e recursos, este acabaria por produzir uma boa distribuição 
de trabalho, capital e bens de consumo.

Estes consumidores políticos teriam a possibilidade de escolher, dentre as 
mercadorias políticas, aquelas que tivessem como as mais convenientes. E este mer-
cado político democrático acabaria por produzir certo equilíbrio de produtos, energias 
e recursos dentro do processo democrático do Estado. Em sendo muitas as coisas 
que os sujeitos desejam do governo, e também por serem estas vontades mutáveis, 
o Estado necessita se organizar em moldes semelhantes a um sistema empresarial.

Como las demandas políticas son tan diversas que ninguna agrupación natural 
o espontánea de ellas podría producir una posición clara de mayoría, y como en una 
democracia el gobierno debe expressar la voluntad de la mayoría, se desprende que 
hace falta un mecanismo que produzca una voluntad de la mayoría a partir de esas 
demandas diversas, o que produzca un conjunto de decisiones que resulte el más 
agradable, o el menos desagradable, para todo el conjunto de diversas demandas 
individuales.38

Este modelo de democracia define que diante desta situação se deve oferecer 
um sistema de “partidos políticos empresariais” que ofereceriam as mais diversas 
“mercadorias políticas”, em que os indivíduos votantes escolheriam uma destas por 
maioria, e isso acabaria por produzir um sistema considerado como estável.

Em se levando em conta tais pressupostos, a teoria de Schumpeter aponta a 
competição pela liderança como um dos traços distintivos da democracia. Tamanha 
é a sua importância que justamente é esta característica que permite a dissociação 
dessa de outros regimes político-governamentais. Qualquer pessoa é absolutamente 
livre para competir por liderança política, via processo eleitoral livre. Assim, sua teoria 
não descarta as liberdades civis, ao contrário. É por meio delas que o sistema mantém 
sua característica de liberdade, permitindo aos indivíduos a escolha de participarem 
ou não do processo democrático.

Schumpeter comparava a competição política por votos à operação do mercado 
(econômico): à maneira dos consumidores, os eleitores colhem entre as políticas (pro-
dutos) oferecidas por empresários políticos rivais, e os partidos regulam a competição 
do mesmo modo que as associações de comércio na esfera econômica.39

37 MACPHERSON, op. cit., p. 104.
38 Tradução livre: “como as demandas políticas são tão diversas que nenhuma agrupação natural ou 

espontânea delas poderia produzir uma posição clara de maioria, e como em uma democracia o 
governo deve expressar a vontade da maioria, desprende-se que faz falta um mecanismo que produza 
uma vontade da maioria a partir dessas demandas diversas, ou que produza um conjunto de decisões 
que resulte no mais agradável, ou o menos desagradável, para todo o conjunto de diversas demandas 
individuais”. MACPHERSON, op. cit., p. 106.

39 PATEMAN, op. cit., p. 13.
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Tem-se, assim, que este modelo democrático proposto se configura como um 
mecanismo para eleger e autorizar governos, não vindo a pretender a propositura de 
um modelo moral de sociedade. Ainda, este mecanismo consiste em uma competição 
entre dois ou mais grupos escolhidos por si mesmos e definidos como políticos (as 
chamadas elites), agrupados em partidos políticos. A função dos eleitores, assim, não 
se constituiria na resolução dos problemas políticos e depois, a partir disso, na esco-
lha de políticos que agissem de acordo com suas decisões, mas sim em escolher os 
homens que tomarão as decisões por eles. O que cabe ao povo é a produção de um 
governo, e o método democrático nada mais é do que uma organização institucional 
para a tomada de decisões.

Y en la medida en que existe alguna diferencia entre las plataformas de los par-
tidos o entre las líneas generales de la política que cabe prever de cada partido como 
gobierno (dado su historial), cuando los votantes eligen sus partidos, hacen constar 
que desean un lote de mercaderías políticas, y no otro. Los proveedores del lote que 
recibe más votos se convierten en los gobernantes autorizados hasta las elecciones 
siguientes: no pueden convertirse en tiranos porque va a haber otras elecciones.40

A tese de Schumpeter se mostra significativa porque descreve efetivamente um 
sistema real existente nas sociedades liberais do ocidente. É uma exposição realista de 
um modelo democrático. Ainda que se critique este modelo pelo fato de que o mercado 
não é necessariamente democrático, não se pode negar a pertinência de sua descrição 
do homem e da sociedade contemporâneos.

Macpherson critica esse modelo com base no fato de que, para ele, as de-
mandas efetivas dos indivíduos se mostram como questões financeiras. Assim, o 
processo democrático não poderia ser considerado equilibrado, dadas as condições de 
desigualdade de riquezas e também das oportunidades existentes para consegui-las.

Também afirma que este modelo conduz a certa apatia política, pois levaria os 
eleitores cada vez menos a formularem questões político-democráticas, não formando 
opiniões sobre projetos e elementos essenciais para uma sociedade. Ademais, este 
sistema poderia provocar apatia também por ser a elite muito semelhante entre si, o 
que causaria a impressão de que “não há ninguém a escolher”.

1.4. Democracia participativa

O quarto modelo descrito pelo autor é chamado de “democracia participativa”. 
Apesar de não ser um modelo tão sólido teoricamente quanto os anteriores, é tratado 
pelo autor como uma perspectiva positiva para a democracia, dado que o sistema atual 
40 Tradução livre: “e na medida em que existe alguma diferença entre as plataformas dos partidos ou 

entre as linhas gerais da política que cabe prever de cada partido como governo (dado seu histórico), 
quando os votantes elegem seus partidos, fazem constar que desejam um lote de mercadorias políticas 
e não outro. Os provedores do lote que recebem mais votos se convertem nos governantes autorizados 
até as eleições seguintes: não podem converter-se em tiranos porque vai haver outras eleições”. 
MACPHERSON, op. cit., p. 104.



100 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

de participação política não daria conta de resolver os problemas advindos das dificul-
dades de classes menos favorecidas economicamente apresentarem suas vontades 
no processo democrático, bem como torná-las exigências efetivas. Por relacionar a 
baixa participação política com a iniquidade social, Macpherson ressalta que “para 
que haya una sociedad más equitativa y más humana hace falta un sistema político 
más participativo”.41

Este modelo vai exigir, então, que se preste atenção nas mudanças da sociedade 
e na consciência dos indivíduos. A questão essencial da democracia participativa, assim, 
não é de como esta pode atuar, mas como é possível a obtenção de uma condição a 
partir da qual os indivíduos venham a tomar parte nas decisões políticas.

Em suma, o problema deste modelo não é tanto o funcionamento da democracia 
participativa, mas como é possível atingi-la. Assim, se faz necessário verificar quais são 
os obstáculos que precisam ser removidos, quais mudanças precisam ocorrer na socie-
dade para que se consiga chegar à plenitude deste modelo. O autor enuncia que estas 
alterações devem ocorrer na consciência do povo e na diminuição das desigualdades.

A mudança da consciência do povo corresponde à realização de atos que façam 
com que este deixe a condição de mero consumidor, “a verse y actuar como personas 
que ejercitan sus propias capacidades y gozan con el ejercicio y el desarrollo de éstas”.42

O outro requisito é a efetiva diminuição da desigualdade social e econômica. 
Segundo Macpherson, a desigualdade exige a manutenção de um sistema partidário 
não participativo. E em sendo a desigualdade aceita nos regimes políticos democráti-
cos, a não participação também será admitida normalmente. Assim, é fundamental a 
diminuição das diferenças de distribuição de renda nos Estados.

O problema que se coloca é justamente que a satisfação do requisito da tomada 
de consciência popular exige a diminuição da desigualdade. E para que mitigue essa 
condição é preciso uma maior consciência popular. Ora, configura-se, assim, um 
círculo vicioso quanto a estes dois elementos: “no podemos lograr más participación 
democrática sin un cambio previo de la desigualdad social y la conciencia, pero no 
podemos lograr los cambios de la desigualdad social y la conciencia si antes no aumenta 
la participación democrática”.43

A saída, segundo o autor, é a procura de soluções que não estejam no centro 
deste círculo, ou seja, está na busca de alterações que já podem ser vistas, ou que 
estejam em perspectiva, seja no que se refere à quantidade de participação democrática 
ou desigualdade social ou na consciência do consumidor.

41 Tradução livre: “para que haja uma sociedade mais equitativa e mais humana faz falta um sistema 
político participativo”. MACPHERSON, op. cit., p. 122.

42 Tradução livre: “a se verem e atuarem como pessoas que exercitam suas próprias capacidades e gozam 
do exercício e desenvolvimento destas”. MACPHERSON, op. cit., p. 129.

43 Tradução livre: “não podemos obter mais participação democrática sem uma mudança prévia da 
desigualdade social e da consciência, porém não podemos obter as mudanças da desigualdade social 
e a consciência se antes não aumentar a participação democrática”. MACPHERSON, op. cit., p. 130.
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Dentre estas aberturas inclui-se a percepção dos sujeitos acerca de que, além 
de benefícios, o crescimento econômico tem custos, como os problemas ambientais 
evidentes na contemporaneidade. Outro está na percepção dos custos da apatia política. 
Trabalhadores notam que a sua baixa participação política permite que o poder empresa-
rial acabe por dominar vários setores da sociedade. Por fim, o capitalismo financeiro tem 
se mostrado cada vez menos capaz de satisfazer as necessidades dos consumidores.

Estes fatores levam a um desenvolvimento da ideia de participação política. Segun-
do o autor, eles acabam por conduzir a “una reducción de la conciencia de consumo, a una 
reducción de la desigualdad de clase y a un aumento de la participación política actual”.44

Dessa forma, a tese defendida pelo autor de uma democracia participativa 
compreende um sistema em que os indivíduos, membros do Estado, têm condições de 
não somente escolher os sujeitos que irão participar do governo, mas de tomar parte 
efetivamente do universo político-democrático.

2. A RELAÇÃO ENTRE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E MEIO AMBIENTE

O conceito de desenvolvimento sustentável, recentemente incluído nos debates 
acerca da teoria da democracia, tem um complexo esclarecimento. Tendo-se em conta 
o descrito na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, ocorrida em 
Estocolmo no período de 5 a 16 de junho de 1972, pode-se afirmar sua ampla concepção 
e diversas possibilidades de atuação, no sentido que confere a vários grupos a tarefa 
de realização de um esforço conjunto a fim de se adotarem medidas de proteção do 
ambiente. In verbis:

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 
atenta à necessidade de um critério e princípios comuns que 
ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar 
e melhorar o ambiente humano, proclama que:
[...]
7. Para se chegar a esta meta será necessário que cidadãos 
e comunidades, empresas e instituições, em todos os planos, 
aceitem as responsabilidades que possuem e que todos eles 
participem equitativamente, nesse esforço comum. Homens de 
toda condição e organizações de diferentes tipos plasmarão o 
meio ambiente do futuro, integrando seus próprios valores e a 
soma de suas atividades. As administrações locais e nacionais, 
e suas respectivas jurisdições são as responsáveis pela maior 
parte do estabelecimento de normas e aplicações de medidas 
em grande escala sobre o meio ambiente. Também se requer a 
cooperação internacional com o fim de conseguir recursos que 
ajudem aos países em desenvolvimento a cumprir sua parte 
nesta esfera. Há um número cada vez maior de problemas 

44 Tradução livre: “uma redução da consciência de consumo, a uma redução da desigualdade de classe 
e a um aumento da participação política atual”. MACPHERSON, op. cit., p. 137-138.
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relativos ao meio ambiente que, por ser de alcance regional 
ou mundial ou por repercutir no âmbito internacional comum, 
exigem uma ampla colaboração entre as nações e a adoção 
de medidas para as organizações internacionais, no interesse 
de todos. A Conferência encarece aos governos e aos povos 
que unam esforços para preservar e melhorar o meio ambiente 
humano em benefício do homem e de sua posteridade.45

Isto indica, por sua vez, que a questão ambiental, em todos os seus aspectos, exige 
uma participação popular e institucional que se insira no contexto da democracia participativa. 

Para tanto, é imprescindível que este esforço conjunto dos indivíduos e insti-
tuições esteja relacionado com uma esfera de participação democrática. Se o meio 
ambiente pode ser mencionado como um direito pertencente não a um indivíduo ou 
um grupo de indivíduos, mas a toda uma coletividade, nada mais significativo do que 
as decisões acerca dele possam ser tomadas por instâncias participativas no processo 
democrático.

Ademais, a relação entre democracia e meio ambiente pode ser verificada 
também quando se analisam as questões referentes às crises que ambas as esferas 
apresentam. A crise do meio ambiente tem relações diretas com a chamada crise de 
representação democrática. Isso se deve, em parte, ao fato de que os conflitos de 
ordem ambiental estão cada vez mais em foco, independente de sua condição local 
ou internacional, dado que os elementos ambientais estão dispostos de forma inde-
pendente de qualquer fronteira física ou política entre Estados.

As democracias liberais, na sua configuração clássica de escolha de represen-
tantes e com ausência de maiores instâncias de participação popular, muitas vezes 
não dão conta de tratar de elementos que, por sua natureza, são plurais e dotados 
de cunho popular intrínseco. Ademais, muitas vezes tais instâncias democráticas se 
colocam à mercê de elementos econômicos e elites políticas, o que, muitas vezes, 
45 Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf>. Acesso em: 14 ago. 

2013. Tradução livre. No original: The United Nations Conference on the Human Environment, having 
met at Stockholm from 5 to 16 June 1972, having considered the need for a common outlook and for 
common principles to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement 
of the human environment, Proclaims that:
[...]
7. To achieve this environmental goal will demand the acceptance of responsibility by citizens and 
communities and by enterprises and institutions at every level, all sharing equitably in common efforts. 
Individuals in all walks of life as well as organizations in many fields, by their values and the sum of their 
actions, will shape the world environment of the future. Local and national governments will bear the 
greatest burden for large- scale environmental policy and action within their jurisdictions. International 
cooperation is also needed in order to raise resources to support the developing countries in carrying out 
their responsibilities in this field. A growing class of environmental problems, because they are regional or 
global in extent or because they affect the common international realm, will require extensive cooperation 
among nations and action by international organizations in the common interest. The Conference calls 
upon Governments and peoples to exert common efforts for the preservation and improvement of the 
human environment, for the benefit of all the people and for their posterity.
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provoca descompassos entre os desejos da população, os verdadeiros depositários da 
soberania e os representantes políticos, que muitas vezes atuam em desconformidade 
com as diretrizes populares.

Assim, uma democracia participativa, em que os indivíduos possam atuar mais 
diretamente na esfera das tomadas de decisões, pode auxiliar significativamente no 
enfrentamento de questões ambientais. Isso porque o debate acerca do meio ambiente 
envolve, necessariamente, a condição popular de decisão acerca dos atos a serem 
realizados/permitidos, assim como aqueles que não devem ser realizados/permitidos a 
fim de se ter a clareza acerca das consequências referentes a uma defesa e proteção 
do meio ambiente sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões ambientais na sua totalidade têm ocasionado uma maior discussão 
acerca das dimensões e possibilidades das democracias contemporâneas. Por ter em 
seu cerne uma gama de elementos que envolvem a totalidade dos indivíduos e também 
ultrapassam as condições e perspectivas de uma única geração, acabam por permitir 
a construção de um debate mais efetivo entre a cidadania enquanto denominação 
legal e, essencialmente, como elemento de legitimação das decisões de um Estado.

As correntes democráticas procuram dar conta de realização de um retrato 
daquilo que seria uma adequada versão do regime da democracia. Uma democracia 
na sua forma clássica, ao pressupor a possibilidade de ampla participação popular, 
não mais se enquadra nos moldes contemporâneos. Além disso, não se pode afastar a 
ideia de que a democracia econômica, defendida por Schumpeter, tem ganhado espaço 
nos debates sobre a democracia por justamente ser aquela que conseguiria refletir a 
realidade contemporânea do funcionamento da democracia. Para além das condições 
idealizadas do procedimento democrático, Schumpeter tem razão ao admitir que hoje 
a democracia se constitui meramente em uma estratégia de escolha de líderes.

Por sua vez, a corrente da democracia participativa pressupõe que a legitimidade 
de um regime democrático adviria de uma tentativa de retomada do poder popular por 
instâncias de participação. Ainda que não se possa dizer desta tese que ela é um retrato 
da realidade democrática, argumento mais adequado à tese de Schumpeter, não se 
pode negar que a proposta de participação popular mais efetiva estaria em congruência 
com os ideais de democracia na sua forma clássica, ou seja, a valorização dos espaços 
de cidadania e de discussão e decisão sobre múltiplas questões na esfera pública.

As questões ecológicas, dada sua constituição de ampla coletividade, requerem 
uma discussão política ampla, não restrita a uma “democracia das elites”. Pode-se dizer, 
então, que a teoria ambiental exige uma democracia de participação política ampla. 
Dessa forma, a existência de um processo de democratização dos debates envolvendo 
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a esfera ecológica pode ser considerada como um elemento ímpar para se tratar das 
crises ambientais, quer sejam elas contemporâneas ou futuras.
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RESUMO: Recursos biológicos e conhecimentos tradicionais associados são 
utilizados há muito tempo, em especial pela indústria biotecnológica em países desen-
volvidos, como insumos para produtos e processos patenteáveis. Corriqueiramente este 
acesso tem sido feito de maneira ilegal - ou imoral, na inexistência de quadro legislativo 
nacional pertinente - e sem a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes. 
As nações que mais proeminentemente figuraram na história humana como provedoras 
destes tipos de materiais e conhecimentos não por acaso são as mais ricas em biodiver-
sidade, atualmente referidas como Megadiversas, dentre as quais se inclui o Brasil. O 
Protocolo de Nagoya, fruto de um longo processo de acirrados debates internacionais, 
surge como promessa de solução para o problema da Biopirataria, que usualmente 
1 Data de recebimento do artigo: 31.10.2013.

Datas de pareceres de aprovação: 05.11.2013 e 13.11.2013.
Data de aprovação pelo Conselho Editorial: 18.11.2013.

2 Advogada. Vice-Presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB/RJ. Delegada da Comissão 
de Direito Ambiental da OAB/RJ. Mestre em Direito Internacional e Relações Internacionais pela 
Universidade de Lisboa. Pós-Graduada em Negócios Internacionais e Diplomacia pela UCAM.
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aflige os países em desenvolvimento. A implementação do instrumento internacional na 
esfera nacional pelos Estados-membros, todavia, comprova-se fator crucial para uma 
eficaz oposição à Biopirataria. O objetivo desde artigo é proporcionar uma visão geral 
da estrutura final do Protocolo, diante de determinados e decisivos embates havidos 
durante as negociações, bem como do atual quadro legislativo brasileiro de acesso ao 
patrimônio genético, igualmente fruto de um conturbado processo político.

PALAVRAS-CHAVE: Protocolo de Nagoya; recursos genéticos; conhecimentos 
tradicionais; CDB; MAT; PIC; ABS; legislação brasileira; patrimônio genético; medida 
provisória.

ABSTRACT: Biological resources and associated traditional knowledge are 
used for a long time, especially by the biotechnology industry in developed countries, 
as inputs to patentable products and processes. Routinely this access has been made 
illegal way - or immoral way, in the absence of relevant national legislative framework 
- and without the fair and equitable sharing of the benefits arising. The Nations that 
most prominently figured in human history as providers of these types of materials and 
knowledge not by chance are the richest in biodiversity, currently referred to as Mega 
diverse, among which includes Brazil. The Nagoya Protocol, the result of a long process 
of international discussions, arises as the promise of solution to the problem of Biopiracy, 
which usually afflicts the developing countries. The implementation of the international 
instrument in the national sphere by the Member States, however, proves crucial factor 
for an effective opposition to Biopiracy. The goal of this article is to provide an overview of 
the final structure of the Protocol, in the face of determined and decisive ties established 
during negotiations, as well as of the current Brazilian legislative framework of access 
to genetic heritage, also the result of a troubled political process.

KEYWORDS: Nagoya Protocol; genetic resources; traditional knowledge; 
Brazilian legislation; genetic heritage; provisional measure.

INTRODUÇÃO

Em outubro de 2010, durante a Conferência das Partes (COP) da Convenção 
sobre Diversidade Biológica (CDB), os 193 países-membros3 adotaram o Protocolo de 
Nagoya4 sobre Acesso aos Recursos Genéticos e Distribuição Justa e Equitativa dos 

3 Noventa dias após a trigésima ratificação, em 29 de dezembro de 1993, a Convenção sobre Diversidade 
Biológica entrou em vigor. Atualmente, apenas Andorra, a Santa-Sé e os Estados Unidos da América 
não são Estados-membros da Convenção, sendo que os dois primeiros jamais firmaram o texto do 
Instrumento Internacional e os EUA, apesar de terem assinado em 04 de junho de 1993, nunca o 
ratificaram. A União Europeia, apesar de não constituir uma Nação, mas sim união supranacional 
econômica e política de 27 Estados-membros, também ratificou a CDB e configura como Parte desde 
1993. Dados disponíveis em: <http://www.cbd.int/convention/parties/list/>. Acesso em: 01 jun. 2010.

4 O Protocolo recebeu este nome em homenagem à cidade de Nagoya, no Japão, que sediou a COP10. 
Da mesma Conferência, tem-se como resultado também o Plano Estratégico 2011-2020 para a 
Biodiversidade, as 20 Metas Aichi para Biodiversidade e um Mecanismo Financeiro.
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Benefícios Decorrentes da sua Utilização. Trata-se de um5 documento suplementar, 
juridicamente vinculativo, há muito tempo aguardado e debatido sob a égide da CDB, 
uma vez que esta, como Convenção-Quadro, somente estabeleceu diretrizes e objetivos 
gerais, mas não metas e mecanismos específicos, tampouco sanções correspondentes 
ao seu descumprimento.

A principal motivação que deu causa ao Protocolo foi a reiterada prática da 
Biopirataria,6 consubstanciada na exploração predatória, imprópria ou clandestina da 
diversidade biológica e dos conhecimentos das comunidades tradicionais e dos povos 
indígenas7 dos países ricos em Biodiversidade, usualmente em desenvolvimento. A 
mencionada atividade majoritariamente envolve a má utilização dos Direitos de Proprie-
dade Intelectual, em especial do sistema patentário, para garantir o monopólio sobre 
os recursos biológicos e os conhecimentos tradicionais associados à Biodiversidade, 
sem o reconhecimento dos direitos de seus originais detentores, e/ou sem atender às 
condições legais de acesso aos referidos recursos, bem como na ausência da posterior 
repartição dos benefícios sobrevindos.

Ao contrário do que se poderia inferir, considerado o tempo transcorrido desde 
a entrada em vigor da CDB8 e a adoção do Protocolo de Nagoya, a problemática não 
configura nenhuma novidade. A repartição justa e equitativa dos benefícios derivados 
da utilização dos recursos genéticos - inclusivamente por meio do acesso adequado 
a eles e da transferência apropriada das tecnologias pertinentes, levando em conta 
todos os direitos sobre esses recursos e tecnologias, e mediante financiamento ade-
quado - é um dos três objetivos centrais da própria CDB, figurando lado a lado com a 
conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes, 
no artigo 1º da Convenção.

Na realidade, foi justamente com o advento da CDB que os governos nacionais 
passaram a ter aceitação internacional para regular o acesso e a utilização dos recursos 
genéticos. Apenas com a entrada em vigor da Convenção sobre Diversidade Biológica 
modificou-se o paradigma da caracterização dos biorrecursos como bens comuns da 

5 O primeiro documento suplementar à CDB foi o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que 
rege os movimentos dos organismos vivos modificados (OVMs), resultantes da biotecnologia moderna, 
de um país para outro. Este Tratado Internacional foi aprovado em 29 de janeiro de 2000 e entrou em 
vigor em 11 de setembro de 2003.

6 “For Southern countries, benefit-sharing means putting an end to biopiracy (a contemporary version 
of Third-World plundering): it means at last reaping the benefits of the use of natural resources and 
of local knowledge by Northern countries.” AUBERTINE, Catherine; FILOCHE, Geoffroy. The Nagoya 
Protocol on the use of genetic resources: one embodiment of an endless discussion. Sustentabilidade 
em Debate, Brasília, v. 2, n. 1, p. 52, jan./jun. 2011.

7 Corroborando para esta conceituação, consultar ALVES, Eliana Calmon. Direitos de quarta geração: 
biodiversidade e biopirataria. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, v. 4, n. 1, p. 41-61, 
dez. 2002.

8 A Convenção sobre Diversidade Biológica entrou em vigor no dia 29 de dezembro de 1993, quando já 
haviam transcorrido 90 dias do depósito da 30ª ratificação.
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humanidade, para o reconhecimento da soberania dos Estados sobre seus recursos 
biológicos. Além disto, a CBD igualmente se destaca como o mais relevante9 instrumento 
internacional negociado que vincula de forma explícita o conhecimento tradicional, a 
biodiversidade e as comunidades indígenas e locais, ao afirmar o seu direito de proteger 
o conhecimento tradicional associado,10 tal como estabelecido no artigo 8, alínea “j”.

Todavia, como a maioria dos outros acordos internacionais, os mecanismos de 
execução, ponto fraco da CDB, permaneceram como um dos desafios centrais para o 
seu progresso e efetiva implementação. Afora a incumbência da decisão, na maior parte 
dos casos, ser transferida para os Estados - ou até mesmo para o nível administrativo 
local, dentro do modelo de procedimento desdobrado -, a Convenção, diante da ampli-
tude do tema da Biodiversidade, não exaure ou se aprofunda em questões essenciais.

Assim, em 1998, a COP4 criou o Grupo de Trabalho Ad Hoc Intersessional sobre 
o Artigo 8 (j),11 em que se debate a respeito de um regime legal sui generis de prote-
ção do patrimônio intelectual coletivo especialmente para amparar os conhecimentos 
tradicionais, diante do fato de que as patentes não são um sistema compatível com 
a natureza destes. Trata-se de preocupação quanto à commoditização do conheci-
mento e dos recursos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, que têm sido 
frequentemente utilizados pela indústria biotecnológica moderna para desenvolver 
novos produtos e técnicas patenteáveis, sem o devido consentimento de seus originais 
detentores, tampouco a justa e equitativa repartição dos benefícios resultantes.

Ademais, as comunidades tradicionais pressionam por uma ampliação do foco 
de proteção para uma visão mais holística dos conhecimentos tradicionais, que não se 
limite a questões de apropriação e monopólio, mas que garanta sua perpetuação no 
âmbito das comunidades de acordo com seus modos de vida. De modo geral, ainda não 
obtiveram expressivo resultado, sendo certo que os participantes do referido Grupo de 
Trabalho - que inclui não apenas os Estados-membros da CDB, mas também diversos 
representantes de comunidades tradicionais e indígenas de todo o mundo - nutrem a 

9 Também fazem a referida conexão a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, 
as Diretrizes de Bonn, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e o 
Tratado Internacional da FAO sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura. No 
entanto, este último abrange apenas os recursos genéticos vegetais para alimentação e agricultura, e 
apenas atribui às comunidades locais o direito de participar no processo de decisão em nível nacional.

10 BODEKER, G. Indigenous medical knowledge: the law and politics of protection. Oxford intellectual 
property research center seminar. St. Peter’s College. Oxford. Jan. 2000. p. 2.

11 Apesar de serem quatro as tarefas essenciais e igualmente relevantes a que se destina o trabalho do 
Grupo Ad Hoc sobre o Artigo 8 (j) e Disposições Correlatas - quais sejam: estabelecer mecanismos 
que assegurem a participação efetiva das comunidades indígenas e locais na tomada de decisão e 
planejamento de políticas; respeitar, preservar e manter os conhecimentos tradicionais relevantes à 
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica; promover a sua ampla aplicação com 
a aprovação e participação das comunidades indígenas e locais em causa; e encorajar a repartição 
equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos conhecimentos tradicionais - esta última ganhou 
especial atenção nos debates do grupo e para as comunidades indígenas e locais no decorrer dos 
anos.
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expectativa12 de que, até 2020, o conhecimento tradicional seja respeitado e plenamente 
integrado e refletido na implementação da Convenção com a plena participação dos 
povos indígenas e comunidades tradicionais.

O acesso e a repartição de benefícios estão dispostos no artigo 15 da Conven-
ção sobre Diversidade Biológica, que determina duas tarefas essenciais aos governos 
nacionais de seus Estados-membros: a criação de sistemas que facilitem o acesso 
aos recursos genéticos para efeitos ambientalmente salutares; e a garantia de que os 
benefícios resultantes da utilização serão partilhados de forma justa e equitativa entre 
os usuários e os fornecedores.13 Contudo, o cenário regulatório dos países ricos em 
Biodiversidade, detentores dos recursos biológicos e dos conhecimentos tradicionais, 
não é de maneira alguma homogêneo.

Alguns países possuem apenas um mosaico de disposições legais, por exemplo, 
pertinentes a licenças de coleta ou exportação,14 enquanto muitos não possuem quadro 
legislativo15 para proteção de sua biodiversidade, seus biorrecursos ou o conhecimento 
de suas comunidades tradicionais. De maneira a auxiliar os Estados no desenvolvi-
mento das diretrizes da CDB, na COP5 no ano 2000, estabeleceu-se também o Grupo 
de Trabalho Aberto Ad Hoc sobre Acesso e Repartição de Benefícios, cujo trabalho 
culminou no Protocolo de Nagoya.

1. O PROTOCOLO DE NAGOYA

Em conformidade com o artigo 1º do Protocolo, seu exclusivo objetivo é a parti-
lha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos, 
incluindo o acesso adequado a estes recursos e a transferência apropriada das tec-
nologias relevantes, tendo em conta todos os direitos sobre os recursos e tecnologias, 
bem como por financiamento adequado, contribuindo assim para a conservação da 
diversidade biológica e o uso sustentável de seus componentes. O desígnio afirmado 
pelo Protocolo de Nagoya reproduz ipsis litteris o terceiro objetivo da CDB, acresci-
do ao fim pelas outras duas primeiras finalidades da Convenção - conservação da 
12 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Report of the Seventh Meeting of the Ad Hoc Open-ended 

Inter-sessional Working Group on Article 8 (j) and Related Provisions of the Convention on Biological 
Diversity. UNEP/CBD/COP/11/7, 24 Nov. 2011.

13 SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Factsheets in the ABS series: 
access and benefit-sharing. What is access and benefit-sharing about? CBD. Canada, 2010.

14 MORAN, Katy; KING, Steven R.; CARLSON, Thomas J. Biodiversity prospecting: lessons and prospects. 
Annual Reviews. Anthropol, n. 30, p. 507, 2001.

15 Segundo consta, ao menos 58 países e algumas regiões já estariam progredindo no que tange ao 
desenvolvimento ou já em fase de adoção de medidas ABS. Apesar do aparente progresso, a maioria 
das Nações tem fracassado na implementação de suas obrigações sob os auspícios da CDB e das 
Diretrizes de Bonn. Dados extraídos de: CDB. Analysis of Gaps in Existing National, Regional and 
International Legal and Other Instruments Relating to Access and Benefit Sharing. Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, draft for peer review prepared for the Ad-Hoc Open-Ended Working 
Group on Access and Benefit Sharing, Fifth Meeting, Montreal, QC, 8-12 Oct. 2007.
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Biodiversidade e uso sustentável de seus componentes. Trata-se, dessa forma, de 
uma repaginação dos objetivos da CDB, em que a questão do acesso e da repartição 
de benefícios é colocada como foco central.

Dentre os pontos pacíficos do documento, as disposições do Protocolo rea-
firmam os direitos soberanos dos Estados sobre os recursos naturais já no início do 
Preâmbulo e na primeira parte do artigo 6º, submetendo o acesso à legislação e aos 
requisitos regulatórios nacionais. Além deste aspecto, em outras provisões o Protocolo 
de Nagoya deteve-se a especificar o que já havia sido estabelecido na CDB, ou de certa 
forma não feriu interesses de nenhuma das partes interessadas, como, por exemplo: 
o cumprimento dos termos mutuamente acordados e criação de mecanismos de reso-
lução de litígios (art. 18); a elaboração de modelos de cláusulas contratuais e códigos 
de melhores práticas (artigos 19 e 20); sensibilização (art. 21); capacitação (art. 22); 
transferência de tecnologia (art. 23); e o mecanismo financeiro (art. 25).

Muitas questões, todavia, permaneceram controvertidas até o último minuto 
da adoção do Protocolo, nascido na COP10, depois de dias de longas sessões que 
vararam noites, até que um acordo entre os Estados fornecedores e usuários fosse 
atingido. A partir deste ponto, discorre-se sobre estas questões mediante a análise do 
tripé de conceitos previamente estabelecido pela CDB e sobre o qual firmou alicerces o 
Protocolo de Nagoya: o consentimento prévio informado (PIC - prior informed consent); 
os termos mutuamente acordados (MAT - mutually agreed terms); e acesso e repartição 
de benefícios (ABS - access and benefit sharing).

1.1. Consentimento prévio fundamentado
O PIC, disposto no artigo 15.5 da Convenção, determina que o acesso aos 

recursos genéticos esteja submetido ao consentimento prévio fundamentado da parte 
contratante provedora. De acordo com as Diretrizes de Bonn,16 um sistema eficaz 
de PIC deve ser regido pelos seguintes baldrames: segurança jurídica e clareza; o 
acesso aos recursos genéticos deve ser facilitado a um custo mínimo; as restrições 
ao referido acesso devem ser transparentes, baseadas em fundamentos jurídicos, e 
não contraditórias aos objetivos da Convenção.

Além disso, como elemento básico o sistema deve estabelecer claramente 
quem são as chamadas Autoridades Nacionais Competentes (Competent National 
Authorities - CNA), que podem conceder o PIC, mediante quais procedimentos e 
prazos determinados, além das especificações de uso e os mecanismos de consulta 
das partes interessadas. Neste aspecto, importante ressaltar que a discricionariedade 
é transferida aos Estados por intermédio das CNAs, contudo, na prática, há uma série 
16 As Diretrizes de Bonn são um instrumento voluntário, resultante do trabalho do Grupo de Trabalho Aberto 

Ad Hoc sobre Acesso e Repartição de Benefícios. Foram adotadas na COP6 em 2002, com a intenção 
de orientar os usuários e originais detentores de recursos biológicos e conhecimentos tradicionais, 
no desenvolvimento de mecanismos e regras de ABS, com a participação das partes interessadas e 
com base em seu consentimento prévio informado (PIC) e de termos mutuamente acordados (MAT). 
Também fornecem uma lista indicativa de MAT e possíveis benefícios monetários e não monetários.
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de partes interessadas dentro dos países provedores de material biológico, cujo con-
sentimento é requerido, o que caracteriza a navegação no entremeado de questões 
políticas, sociais e regulatórias uma tarefa complexa.17

Ademais, a medida do consentimento prévio fundamentado, que visa evitar 
desvios e também facilitar a posterior repartição equitativa dos benefícios com as 
comunidades ou países originários, não está salva de contendas. Há um embate 
entre os Estados-membros e os povos indígenas e comunidades tradicionais, quanto 
à garantia do direito de poder negar o acesso aos conhecimentos, assim como aos 
recursos existentes dentro das terras destas comunidades e povos.

Embora os Estados tenham comemorado o reconhecimento da soberania estatal, 
que lhes garante o direito de restringir o acesso aos seus recursos, não acolhem a ideia 
do livre, prévio e fundamentado consentimento (FPIC - free prior informed consent18), 
referindo-se nos debates meramente à “aprovação e envolvimento” dos povos indí-
genas e comunidades tradicionais. Estes, por sua vez, discutem e reivindicam seu 
direito ao FPIC, enquanto requisito mínimo fundamental, baseando-se no Código de 
Conduta Ética Tkarihwaié:ri,19 nas Diretrizes de Akwé:Kon20 - ambos os documentos 
17 LAIRD, Sarah A.; WYNBERG, Rachel. The commercial use of biodiversity: an update on current trends 

in demand for access to genetic resources and benefit-sharing, and industry perspectives on ABS policy 
and implementation. Paper commissioned by the Secretariat of the Convention in response to decision 
VII/19E, paragraph 10 (f) of the Conference of the Parties. UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/5, Dec. 2005. p. 35.

18 “A reunião de peritos observou que direitos humanos bem estabelecidos - incluindo o direito internacional 
consuetudinário - indiscutivelmente afirmam que os povos indígenas têm direitos a recursos genéticos 
e conhecimentos tradicionais. Como tal, o conceito de consentimento livre, prévio e informado não é 
apenas um direito processual, mas um direito ligado aos direitos materiais dos povos indígenas a terras, 
territórios e recursos, propriedade, cultura e autodeterminação. Por conseguinte, qualquer regime de 
acesso e repartição de benefícios deve reconhecer o direito dos povos indígenas à FPIC (free prior 
informed consent) relativos aos seus recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, de acordo com 
a UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) e outras fontes do direito 
internacional. Claramente, o direito de FPIC abrange o direito de dizer ‘não’. Participantes também 
enfatizaram que os direitos humanos não estão sujeitos à legislação nacional.” CONVENTION ON 
BIOLOGICAL DIVERSITY. Report of the international indigenous and local community consultation on 
access and benefit-sharing and the development of an international regime. UNEP/CBD/WG-ABS/5/
INF/9 - UNEP/CBD/WG8J/5/INF/13, 19 Sept. 2007.

19 Pronunciado {Tga-ree-wa-Yie-ree}. Termo Mohawk que significa “a maneira apropriada”. O documento 
intitulado “Código de Conduta Ética Tkarihwaié: ri no Respeito pela Herança Cultural e Intelectual das 
Comunidades Indígenas e Locais relevantes para a Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica” foi recomendado pela Reunião do Grupo de Trabalho do Artigo 8 (j) e debatido na COP10 
realizada em outubro de 2010 e foi adotado pela Decisão X/42 da COP10 com o título “Código de 
Conduta Ética Tkarihwaié: ri para garantir o respeito à herança cultural e intelectual de comunidades 
indígenas e locais”.

20 Pronuncia-se {agway-goo}. Um termo Mohawk holístico que significa “tudo em criação”, cedido pela 
comunidade Kahnawake localizada perto de Montreal, onde as diretrizes foram negociadas. As “Diretrizes 
Voluntárias Akwe: Kon para a Condução de Avaliação de Impacto Cultural, Ambiental e Social sobre 
Empreendimentos Propostos para Ocorrer, ou que Causem Impacto em Locais Sagrados e em Terras e 
Águas Tradicionalmente Ocupadas ou Utilizadas por Comunidades Indígenas e Locais” foram adotadas 
pela COP5, via Decisão VII/16 F, em fevereiro de 2004.
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resultantes do Grupo de Trabalho Ad Hoc do Artigo 8 (j) -, na Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas,21 nas Diretrizes de Bonn e no próprio 
discurso adotado pela CDB.

De acordo com a posição das comunidades tradicionais e povos indígenas, 
os referidos instrumentos manifestam a obrigação dos Estados-membros garantirem 
o consentimento livre, prévio e informado, em termos mutuamente acordados, bem 
como a participação plena e efetiva dos povos indígenas e das comunidades locais 
nos assuntos que lhes são pertinentes. Todavia, muitas vezes falta vontade política de 
implementar instrumentos internacionais relativos aos direitos dos povos indígenas, já 
que se relacionam com seus territórios e conhecimentos.22

No âmbito do Protocolo de Nagoya, diante do amplo conhecimento que se tem 
sobre os procedimentos excessivamente burocráticos e pouco transparentes de acesso, 
discorreu-se sobre facilitação procedimental. Inspirado também nas Diretrizes de Bonn, 
o Protocolo estabelece no artigo 6.3 que os Estados-membros devem: aprovisionar 
suas legislações nacionais sobre ABS com segurança jurídica, clareza e transparên-
cia; estabelecer regras e procedimentos justos e não arbitrários; estipular critérios e 
disponibilizar informações para obtenção do PIC; garantir a tomada de decisão sobre 
a autorização de acesso de maneira clara e transparente, na forma escrita e por uma 
CNA, de uma forma eficaz e dentro de um período razoável de tempo; reconhecer e 
fornecer uma licença ou equivalente como forma do PIC.

Especificamente quanto à questão do FPIC, apesar de notarem a Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e afirmarem no Preâmbulo 
que nada no Protocolo será interpretado como diminuição ou extinção dos direitos 
existentes de comunidades indígenas e locais, manteve-se a linguagem vaga e não 
comprometedora, evitando seu expresso reconhecimento. Tal fato pode ser observado 
nos artigos 6.223 e 6.3, alínea “f”, onde se estabelece que, quando aplicável, e sujeitos 
à legislação interna, os Estados devem estabelecer procedimentos para obtenção 
de consentimento prévio informado ou aprovação e a participação das comunidades 
indígenas e locais para acesso a recursos genéticos.

21 A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas reconhece direitos importantes e 
reafirma alguns direitos já estipulados de forma vinculante por tratados internacionais de direitos humanos 
e pela prática de organismos internacionais como, por exemplo, o direito às terras tradicionalmente 
ocupadas e aos recursos naturais nelas existentes e o direito à consulta prévia e informada. Adotado no 
ano de 2007, o referido instrumento enfatiza os direitos dos povos indígenas de manter e reforçar suas 
próprias instituições, culturas e tradições, além de prosseguir com seu desenvolvimento em sintonia 
com suas necessidades e aspirações.

22 CBD. Report of the Seventh Meeting of the Ad Hoc Open-ended Inter-sessional Working Group on Article 
8 (j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity. UNEP/CBD/COP/11/7, 24 Nov. 
2011.

23 Artigo 6.2 (tradução da autora): De acordo com a legislação nacional, cada Parte tomará as medidas, 
conforme apropriado, com o objetivo de assegurar que o consentimento prévio informado ou aprovação 
e envolvimento das comunidades indígenas e locais seja obtido para o acesso aos recursos genéticos, 
sobre os quais eles tenham o direito adquirido à concessão de acesso a tais recursos.
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Além desta controvérsia, o Protocolo de Nagoya reconhece a limitação do 
mecanismo de PIC no que se refere à necessidade de uma solução inovadora para 
tratar dos recursos genéticos em situações transfronteiriças ou para os quais não é 
possível a concessão ou obtenção do consentimento prévio informado, que causam 
complicações inclusive na idealizada partilha justa e equitativa dos benefícios. Outro 
ponto cinzento refere-se ao PIC com condições simplificadas para pesquisas básicas. 
Países provedores há muito tempo se preocupam e se mostram relutantes em ceder 
neste aspecto, pois não há limites claros entre as pesquisas básicas e comerciais, bem 
como a primeira pode acabar se transformando na segunda, ou ainda os resultados 
de uma pesquisa básica podem ser utilizados por terceiros com objetivos comerciais.

Apesar disto, concessão foi realizada quanto ao PIC simplificado para pesquisas 
básicas,24 confiando que o controle poderá ser exercido, de maneira a evitar a Biopi-
rataria, por intermédio de MAT específicos que afastem violações. Um exemplo das 
referidas medidas seria a utilização de cláusulas come-back que exigem a obtenção 
de um novo consentimento para pesquisa e desenvolvimento comercial, assim como 
especificações quanto à transferência de recursos genéticos para terceiros. A este 
respeito, manteve-se linguagem muito ampla no artigo 5.2, f, iii e iv, assim como no 
art. 6.3, g, iii e iv, transferindo-se, por conseguinte, a tratativa da questão, na prática, 
aos redatores de modelo de acordo ABS.25

1.2. Termos mutuamente acordados

Em conformidade com o artigo 15.4 da CDB, os MAT traduzem-se na exigência 
de que o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, 
quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo. As Diretrizes de Bonn já forne-
ciam uma lista indicativa de exigências ou termos, que inclui: o tipo e a quantidade 
dos recursos genéticos; a área geográfica e/ou ecológica da atividade; as limitações 
sobre a eventual utilização do material; a possibilidade ou não de transferência dos 
recursos genéticos a terceiros e sob quais condições; o reconhecimento dos direitos 
soberanos do país de origem; a capacitação em diversas áreas a serem identificadas 
no acordo. Como princípios e requerimentos basilares, igualmente destacam-se a se-
gurança jurídica e a clareza, a facilitação do acordo por meio de informações claras e 
procedimentos formais, inclusive com períodos de tempo razoável para as negociações 
e o estabelecimento dos termos num acordo escrito.

Do mesmo modo controvertido, este conceito enfrenta críticas respectivamente 
ao fato de que o mecanismo da CDB promove contratos comerciais e acordos bilaterais 

24 A este respeito, conferir o Artigo 6 (A) intitulado “Considerações Especiais”.
25 KAMAU, Evanson Chege; FEDDER, Bevis; WINTER, Gerd. The Nagoya Protocol on access to genetic 

resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries 
and the scientific community? Law, Environment and Development Journal, v. 6/3, p. 248-262, 2010. 
Disponível em: <http://www.lead-journal.org/content/10246.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2012.
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em detrimento da cooperação multilateral, especialmente a Sul-Sul. Considera-se que, 
na melhor das hipóteses, termos mutuamente acordados possibilitariam convênios mais 
ordenados igualmente beneficiadores dos atores envolvidos. Na realidade, contudo, este 
tipo de contrato sujeita o resultado final ao jogo de forças das partes transacionantes 
e, por isto, não tem sido visto com bons olhos,26 diante do histórico de desequilíbrio e 
injustiças perpetradas, quando as partes interessadas são: de um lado as comunidades 
tradicionais e povos indígenas, ou mesmo países em desenvolvimento; e do outro as 
companhias multinacionais ou países desenvolvidos.

No texto do Protocolo de Nagoya, embora haja o reconhecimento, em seu 
Preâmbulo, da importância de promover a equidade e a justiça na negociação de 
termos mutuamente acordados entre provedores e usuários de recursos genéticos, a 
problemática persiste, tendo havido certa inclusão de recursos multilaterais, como o 
mecanismo global multilateral de ABS disposto no artigo 10 e a cooperação transfron-
teiriça do artigo 11. No entanto, a linguagem de ambos os artigos é bastante abstrata 
e transfere aos Estados a discricionariedade e a incumbência de envidar esforços para 
cooperar, conforme apropriado, ou ainda de adiante considerar a necessidade e as 
modalidades de um mecanismo global de partilha de benefícios multilateral.

Quanto aos MAT, no artigo 6.3, alínea “g”, consta a obrigação dos Estados-partes 
estabelecerem regras e procedimentos claros de MAT, que devem ser firmados por 
escrito e podem incluir: cláusula de resolução de litígios; termos sobre repartição de 
benefícios, inclusive em relação aos Direitos de Propriedade Intelectual; termos de 
utilização posterior por terceiros, se houver; e termos sobre as mudanças de intenção 
do acesso, se for o caso.

Já o art. 7 trata de forma ampla sobre a necessidade de medidas garantidoras de 
PIC e MAT no acesso aos conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos. 
Neste artigo, foi apenas consignado que, de acordo com o Direito interno, cada Parte 
tomará medidas, quando apropriado, com o objetivo de garantir o correto acesso aos 

26 “Bioprospecting proponents argue that with the huge cost ($ 200-350 million) of bringing a new drug to 
market, companies cannot afford to share a higher percentage of royalties. Critics, however, suspect 
many bilateral Bioprospecting agreements are not negotiated on an even footing; when a biotechnology 
firm approached the U.S. government about prospecting for unique microbes inhabiting the geysers and 
hot springs of Yellowstone National Park, for instance, the Park Service negotiated a royalty share of 
10 percent.” TUXILL, John. Appreciating the benefits of plant biodiversity. In: BROWN, L. R.; FLAVIN, 
C. (Ed.). State of the world 1999. Special Millennium Edition. London: Earthscan, 1999. p. 112.
“Unfortunately, there is no mechanism to monitor the number of contractual agreements that currently 
exist, or the countries/corporations/institutions that are involved. While it is possible to obtain some 
information about ‘high-profile’ bioprospecting agreements such as the Merck/INBio agreement mentioned 
above, there may be hundreds of bilateral agreements that are shrouded in relative secrecy and receive 
no public scrutiny. It is often difficult for indigenous peoples’ organizations to know precisely with whom 
they are negotiating, or to whom they are ultimately providing information and genetic materials.” RAFI. 
Bioprospecting biopiracy and indigenous peoples. Communiqué published by the Rural Advancement 
Foundation International. 2002. p. 4. Disponível em: <http://www.kahea.org/gmo/pdf/bioprospecting_
people.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2009.
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conhecimentos tradicionais. Por conseguinte, o artigo 12.3, alínea “b”, registra uma 
orientação para que os Estados apoiem o desenvolvimento, pelos povos indígenas e 
comunidades tradicionais, inclusive com a participação das mulheres, dos requisitos 
mínimos para MAT, visando garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios re-
sultantes da utilização do conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos.

O artigo 18 trata do cumprimento dos MAT, norteando os Estados-partes a 
encorajarem os transacionantes a incluir nos acordos de ABS termos de resolução de 
disputas, incluindo a jurisdição a que se submetem, a legislação aplicável e opções 
para resolução alternativa dos conflitos, tal como mediação e arbitragem. Além disso, 
em seu parágrafo 2, o artigo dispõe que os Estados assegurarão que a possibilidade 
de recurso esteja disponível no seu sistema jurídico, consistente com os requisitos de 
competência, em casos de litígios resultantes de condições mutuamente acordadas. 
Por fim, o art. 19 determina que cada Parte encorajará, conforme apropriado, o desen-
volvimento, atualização e utilização de modelos setoriais e intersetoriais de cláusulas 
contratuais.

Vê-se que a linguagem utilizada para tratativa da maioria das questões de 
MAT foi bastante frouxa - p.ex., apoiar, encorajar, envidar esforços, conforme o caso, 
de acordo com a legislação nacional, etc. -, deixando bastante brecha para atuação 
discricionária por parte dos Estados. Tal metodologia está ainda mais evidente quando 
em referência aos conhecimentos tradicionais associados e recursos biológicos per-
tencentes aos povos indígenas e comunidades tradicionais.

1.3. Acesso e repartição de benefícios

O terceiro conceito, ABS, estabelecido no artigo 15.7 da CDB, determina que em 
decorrência do acesso obtido com PIC e por meio de MAT, deva haver a partilha justa e 
equitativa dos resultados da pesquisa e desenvolvimento, assim como dos benefícios 
derivados da utilização comercial, dentre outras utilizações, dos recursos genéticos, 
com a parte contratante provedora do material. Esta orientação, contudo, foi submetida 
à adoção de medidas legislativas, administrativas e políticas, por parte dos Estados.

Uma das questões mais debatidas pelo Grupo de Trabalho ABS foi o desres-
peito por parte dos países usuários de recursos aos termos e condições de ABS e a 
consequente maneira pela qual essa observância poderia ser efetivamente monitorada 
e, caso preciso, reparada pelos países fornecedores. Por conta disto, duas posições 
ganharam força entre bom número27 de países: a exigência da declaração de origem 
e o país de proveniência dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais 
utilizados na invenção, a evidência de PIC por meio da CNA e a prova de ABS como 
pré-requisito para concessão dos direitos de propriedade intelectual, portanto exigindo 

27 Há críticos de ambas as proposições que argumentam que a aceitação de tais requisitos procedimentais 
poderia implicitamente abrigar um aceite ao patenteamento de formas de vida e produtos naturais.
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uma emenda ao Acordo TRIPS28 (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), 
no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC); ou a exigência de um certifi-
cado internacional prova de PIC e ABS e demonstrativo da proveniência do recurso, 
que também poderia integrar as exigências patentárias.

Alguns países já aplicaram tais ideias, incorporando requisitos de divulgação 
de origem, sob diferentes formas e condições, em suas legislações nacionais, dentre 
eles a Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela), Brasil, 
Costa Rica, Dinamarca, Índia, Nepal, Noruega e a União Africana (53 países africanos). 
Em alguns casos, como parte das leis que regem a Biodiversidade ou o acesso aos 
recursos genéticos, em outros, os requisitos são parte da legislação sobre proprieda-
de intelectual.29 Sem embargo, diante da natureza territorial das patentes, quaisquer 
alterações nas legislações internas são eficazes apenas dentro daquela específica 
jurisdição, portanto, necessária uma solução internacional para a questão.

O Protocolo de Nagoya contém disposições - artigos 15.1 e 16.1, tangentes aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados, respectivamente - 
sobre cumprimento (compliance) dos termos ABS, mas transfere às partes a decisão 
sobre as medidas legislativas, administrativas ou políticas adequadas, eficazes, propor-
cionais e cabíveis, para garantir que o acesso seja feito via PIC, mediante MAT e com a 
partilha justa e equitativa posterior. Semelhantemente evasivas são as disposições dos 
artigos 15.2 e 16.2, que tratam de situações de não conformidade (non-compliance), e 
dos artigos 15.3 e 16.3, sobre violações, situação em que os Estados são instados a 
cooperar na medida do possível e conforme o caso. Foi consignado, todavia, no artigo 
30 do Protocolo, que tais deficiências quanto aos procedimentos de cooperação e meca-
nismos institucionais para promover o cumprimento serão abordadas na próxima COP.30

O Protocolo inova a respeito do cumprimento com a criação de postos de mo-
nitoramento (checkpoints) onde informações relativas a PIC, MAT, a fonte do recurso 
genético e sua utilização devem ser computadas e posteriormente enviadas à CNA, 
28 Implementação iniciada em 1986 durante a Rodada Uruguai do GATT, como resultado de intensas 

negociações e interesses muito distintos, inclusive tendo como um dos atores dominantes nas 
negociações a indústria norte-americana de biotecnologia, o Acordo TRIPS é universalmente considerado 
o mais abrangente sobre direito de propriedade intelectual e se expande e se baseia nas obrigações 
substantivas das principais convenções da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 
da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção de Paris), que protege 
contra a violação de marcas e patentes, e da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias 
e Artísticas (Convenção de Berna), que protege contra a violação de direitos autorais. As áreas de 
propriedade intelectual que abrange são: autor e direitos conexos; direitos humanos; marcas, incluindo 
marcas de serviços, indicações geográficas, incluindo denominações de origem dos modelos industriais, 
patentes, incluindo a proteção das novas variedades de plantas, de topografias de circuitos integrados; 
e informação reservada, incluindo os segredos comerciais e dados de ensaio.

29 CHOUCHENA-ROJAS, Martha et al. (Ed.) Disclosure requirements: ensuring mutual supportiveness 
between the WTO TRIPS Agreement and the CBD. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and 
ICTSD, Geneva, Switzerland. Nov. 2005. p. 9.

30 KAMAU, Evanson Chege; FEDDER, Bevis; WINTER, Gerd. The Nagoya Protocol on access to genetic 
resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries 
and the scientific community? Law, Environment and Development Journal, v. 6/3, p. 248-262, 2010.



117O PROTOCOLO DE NAGOYA

à parte provedora do recurso e ao Mecanismo de Câmara de Compensação ABS 
(ABS-CHM - Clearing-House Mechanism). De acordo com o artigo 17.1 do Protocolo 
de Nagoya, cada Parte - provedora e/ou utilizadora de recursos - tomará as medidas 
apropriadas para monitorar e aumentar a transparência sobre a utilização dos recursos 
genéticos, dentre as quais: os checkpoints; o incentivo à inclusão pelas partes contratan-
tes de disposições sobre compartilhamento de informações sobre a implementação dos 
MAT, inclusive por meio de requisitos de notificação; e um certificado de cumprimento 
reconhecido internacionalmente.

Muitos países ricos em biodiversidade propuseram no decorrer das discussões 
que os escritórios de patentes fossem determinados como um dos checkpoints, no en-
tanto não obtiveram êxito. A falta de uma lista de checkpoints obrigatórios no Protocolo 
de Nagoya e a consequente extensa liberdade concedida aos Estados na determinação 
de quais órgãos ou instituições nacionais serão constituídos postos de monitoramento 
enfraquecem o mecanismo de controle.

Na forma do artigo 17, parágrafos 2, 3 e 4, o certificado internacional será 
disponibilizado ao ABS-CHM, deverá servir de prova, de acordo com a legislação e os 
requisitos regulamentares nacionais de ABS da parte fornecedora do material, e conterá 
as seguintes informações mínimas quando não confidenciais: autoridade emissora; 
data de emissão; fornecedor; identificador único do certificado; objeto ou recursos 
genéticos cobertos pelo certificado; a confirmação de que MAT foram estabelecidos; 
a confirmação de que o PIC foi obtido e a pessoa ou entidade a quem foi concedido; 
e o uso comercial e/ou não comercial.

É de se ressaltar, contudo, que nenhuma dessas novas metodologias de mo-
nitoramento do cumprimento dos requerimentos ABS faz menção aos conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos genéticos. Considerando-se a distinção nítida 
que o Protocolo estabelece entre os recursos e os conhecimentos tradicionais asso-
ciados - que inclusive recebem artigos31 separados para tratar da mesma questão do 
cumprimento -, esta poderá constituir uma omissão com consequências consideráveis.

Outrossim, não se deve confundir este Certificado Internacional com o Certifi-
cado de Origem intencionado no âmbito da legislação patentária, previamente referido. 
Apesar da semelhança terminológica, este último provavelmente só será abordado 
nas negociações do Tratado Substantivo do Direito das Patentes,32 a ser discutido na 
esfera da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).33

31 Consultar os artigos 15 e 16 do Protocolo de Nagoya.
32 As negociações do Tratado Substantivo de Direito de Patentes foram suspensas em 2006, pois se 

decidiu que era prematuro estabelecer um programa de trabalho para o Comitê Permanente da Lei 
de Patentes. O trabalho do Comitê foi retomado em junho de 2008, no entanto as discussões não 
mais se focaram no projeto de tratado. O objetivo principal se tornou a construção de uma base de 
recursos técnicos e jurídicos a partir da qual manteriam discussões informadas, a fim de desenvolver 
um programa de trabalho para o Comitê. Apenas em 15 de outubro de 2010 o Comitê concordou em 
começar a trabalhar as exceções e limitações aos direitos de patentes; qualidade das patentes, incluindo 
sistemas de oposição; patentes e saúde; e transferência de tecnologia. Informações disponíveis em: 
<http://www.wipo.int/patent-law/en/harmonization.htm>. Acesso em: 20 ago. 2012.

33 “A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma das 16 agências especializadas da ONU 
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1.3.1. Benefícios monetários e não monetários
No que tange aos benefícios, o Protocolo de Nagoya apresenta, via seu Anexo, 

uma lista não exaustiva, dividindo-os em monetários e não monetários. Os primeiros 
podem ser taxas de acesso por amostra coletada ou adquirida; pagamentos adiantados; 
pagamentos por etapa; royalties; taxas de licença em caso de comercialização; taxas 
especiais a fundos de apoio à conservação e uso sustentável da biodiversidade; salários 
e condições preferenciais; financiamento de pesquisa; joint ventures; e propriedade 
conjunta de Direitos de Propriedade Intelectual.

Já o rol de benefícios não monetários, mais extenso que o primeiro, inclui, dentre 
outros: contribuição na educação e formação; reforço das capacidades de transferência 
de tecnologia; desenvolvimento institucional; recursos humanos e materiais para o 
reforço das capacidades de administração e aplicação dos regulamentos de acesso; 
participação dos resultados ou colaboração na pesquisa, em especial a biotecnológica, 
e no desenvolvimento de produtos; acesso à informação científica relevante para a 
conservação e uso sustentável da diversidade biológica, incluindo inventários e estudos 
taxonômicos; contribuições para a economia local; investigação dirigida a necessidades 
prioritárias, como saúde e segurança alimentar, tendo em conta os usos domésticos 
de recursos genéticos; alimentos e benefícios de subsistência; reconhecimento social.

É de se ressaltar que na segunda sessão da nona reunião do Grupo de Trabalho 
Aberto Ad Hoc sobre ABS, última realizada antes da COP10, a questão da capacitação, 
um dos benefícios não monetários supracitados, foi ressaltada como crucial para o 
sucesso do instrumento, tanto pelo Grupo Africano, quanto pelo representante do Haiti, 
em nome do Grupo Latino-Americano e do Caribe. Eles também apontaram o Protocolo 
de Nagoya como contributo essencial para o processo de desenvolvimento sustentável 
no âmbito da avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no ano de 2015.34

Tal opinião encontrou eco no texto final do Protocolo, que dedica uma cláusula 
inteira para tratativa da melhoria das capacidades, afirmando que as partes devem 
cooperar na capacitação e no fortalecimento de recursos humanos e capacidades 
institucionais dos países em desenvolvimento, cujas necessidades e prioridades 
nacionais devem ser levadas em consideração, tal qual dispõe o artigo 22, parágrafos 
1º e 2º. Na sequência, ressaltam-se as necessidades e prioridades dos povos indí-
genas e comunidades tradicionais e das partes interessadas, identificadas por eles, 
enfatizando-se as mulheres.

e se dedica à constante atualização e proposição de padrões internacionais de proteção às criações 
intelectuais mundialmente. Como exemplos de atuação tem-se o Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes (PCT); o apoio ao Convênio Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV); o 
Protocolo de Madrid, para o registro internacional de marcas; e as negociações relativas à harmonização 
no campo de patentes e marcas e direito de autor.” Informações extraídas de <http://www.onu.org.br/
onu-no-brasil/ompi/>. Acesso em: 20 ago. 2012.

34 CBD. Report on the Second Part of the Ninth Meeting of the Ad Hoc Open-Ended Working Group on 
Access and Benefit Sharing. UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4, 28 July 2010.
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No artigo 22.4, o Protocolo identifica as quatro principais áreas-chave de melho-
ria de capacidade (que no item subsequente são especificadas na forma de medidas 
exemplificadoras, mas não exaustivas): a capacidade de implementar e cumprir as 
obrigações do Protocolo; a capacidade de negociar MAT; a capacidade de desenvolver, 
implementar e aplicar medidas legislativas administrativas ou políticas nacionais sobre 
ABS; e a capacidade dos países desenvolverem suas capacidades de investigação 
endógenas para adicionar valor a seus próprios recursos genéticos. Por fim, o artigo 
orienta, ainda, o envio das informações sobre experiências nacionais de capacitação 
ao ABS-CHM de modo a promover a sinergia e coordenação de capacitação e desen-
volvimento para o acesso e repartição de benefícios.

Outro benefício não monetário ressaltado pelo Protocolo de Nagoya é a trans-
ferência de tecnologias aos países menos desenvolvidos provedores de recursos. 
Contudo, há um desequilíbrio no que se refere à tratativa das disposições sobre 
transferência de tecnologias, em comparação com os dispositivos sobre acesso aos 
recursos. Estas foram operacionalizadas no artigo 5º do Protocolo, enquanto a questão 
da transferência de tecnologias recebeu mera abordagem generalizada no artigo 23.

O referido artigo, contudo, remete expressamente aos artigos 15, 16, 18 e 19 da 
CDB, de acordo com os quais os Estados devem colaborar e cooperar em prol de que 
se alcancem os objetivos do Protocolo, inclusive no que diz respeito aos programas 
de desenvolvimento e pesquisas técnicas e científicas. Especificamente os artigos 
16.4 e 19.1 requerem que as partes tomem medidas legais, administrativas e políticas 
cabíveis para que o setor privado facilite acesso e transferência de tecnologias aos 
países em desenvolvimento.

Durante as negociações, os países em desenvolvimento propuseram o acrés-
cimo no texto do Protocolo de Nagoya, para incluir no texto do artigo 23 menção a 
medidas por países desenvolvidos para fornecer incentivos para o setor privado dentro 
de sua jurisdição para promover e incentivar o acesso e transferência de Tecnologia, 
no entanto, não obtiveram êxito. Assim, apesar da clara referência aos artigos referidos 
da CDB, o Protocolo foi menos abrangente que a Convenção.

1.4. Derivativos, compostos bioquímicos e biotecnologia

Outra fonte de acirrados debates foi o escopo do regime internacional de ABS, 
uma vez que a bioprospecção envolve a utilização comercial não apenas de material 
genético (definição dos recursos genéticos e foco da Convenção), mas também de 
compostos bioquímicos encontrados nos organismos, bem como dos derivados e 
produtos provenientes do referido material. Apesar de parecer meramente conceitual, 
a problemática representou forte impasse nas negociações do Grupo de Trabalho ABS, 
pois os recursos genéticos majoritariamente são utilizados na forma de derivativos.
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Dividiam-se as posições essencialmente em dois grupos: havia quem conside-
rasse os derivados como os componentes naturais das espécies, tal como moléculas 
e essências; enquanto outros alertavam que a classificação deveria abranger produtos 
obtidos por meio da biotecnologia ou da melhoria vegetal. Evidentemente, o segundo 
caso não interessava às nações desenvolvidas majoritariamente utilizadoras dos 
recursos. Diante dos anos de impasse internacional e da necessidade de proteção 
interna mínima, muitos países ricos em Biodiversidade expandiram suas legislações 
nacionais para incluir os derivativos e bioquímicos. Entretanto, tal como a problemática 
anteriormente aventada, medidas nacionais não solucionam a questão internacional 
existente, sem contar que qualquer classificação mal definida só majora a confusão 
jurídica existente.

A polêmica dos derivativos foi abordada no Protocolo exclusivamente por meio 
do artigo 2º, que define certas expressões, transcritas a seguir:

[...] (c) “Utilização dos recursos genéticos” significa realizar 
pesquisa e desenvolvimento sobre a composição genética e/ou 
bioquímica de recursos genéticos, mesmo através da aplicação 
da biotecnologia;
(d) “Biotecnologia” tal como definido no artigo 2 da Convenção 
significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas 
biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar 
ou modificar produtos ou processos para usos específicos;
(e) “Derivativos” como compostos bioquímicos naturalmente 
ocorrentes, resultantes da expressão genética ou metabolismo 
dos recursos biológicos ou genéticos, mesmo que não conte-
nham unidades funcionais de hereditariedade.

Como se pode notar, de maneira literal, o Protocolo de Nagoya definiu os 
derivativos restringindo-os a compostos bioquímicos naturalmente ocorrentes. Esta é 
a única vez que o termo aparece escrito no Protocolo, portanto, não sendo registrada 
diretamente nenhuma obrigação quanto aos derivativos. Contudo, em função de 
vincular a biotecnologia como uma das possíveis utilizações dos recursos genéticos 
e de seus componentes bioquímicos, expande a repartição equitativa de benefícios 
também sobre quaisquer aplicações tecnológicas para fabricar ou modificar produtos 
ou processos. Assim, em função das definições desdobradas, todas as vezes que o 
Protocolo trata da repartição justa e equitativa dos benefícios advindos da utilização 
dos recursos genéticos, inclui a composição bioquímica e os frutos da biotecnologia 
e, por meio desta, os derivativos.

1.5. Escopo temporal

No âmbito das negociações do Grupo de Trabalho ABS, as opiniões dos países 
provedores de recursos biológicos não se consolidaram no quesito do escopo tempo-
ral do Protocolo de Nagoya, em face da ampla oposição dos países desenvolvidos, 



121O PROTOCOLO DE NAGOYA

utilizadores dos recursos. Neste aspecto, quatro foram as variantes de propostas:35 (I) 
aplicação retroativa aos recursos genéticos acessados antes da entrada em vigor da 
CDB; (II) aplicação aos recursos genéticos acessados depois da CDB, mas antes do 
Protocolo, se inexistentes PIC e MAT conforme a CDB; (III) aplicação a novos e con-
tinuados usos dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais acessados antes 
da entrada em vigor da CDB; e (iv) aplicação retroativa aos conhecimentos tradicionais 
acessados antes do Protocolo.

O tema que anteriormente culminava em inúmeros colchetes no projeto do docu-
mento foi retirado do texto final, não tendo havido nenhuma menção à retroatividade,36 
ou sequer referência expressa ao escopo temporal. Na ausência de determinação, 
aplica-se o disposto no artigo 28 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados:

A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, 
ou seja estabelecida de outra forma, suas disposições não 
obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior ou a 
uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor 
do tratado, em relação a essa parte.

Embora aparentemente simples, o fato de o Protocolo de Nagoya ser suple-
mentar e regulamentar dispositivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, mas 
também introduzir inovações variadas, traz complexidade à situação. De acordo com 
o artigo 3º do Protocolo, este se aplica aos recursos genéticos a que se refere o artigo 
15 da CDB, conhecimentos tradicionais associados a estes e também aos benefícios 
advindos da utilização de ambos. Como se sabe, a CDB torna obrigatório o acesso 
baseado em PIC, a menos que a Parte de outra maneira determine (artigo 15.5). Além 
disto, as partes devem garantir a repartição de benefícios resultantes da utilização dos 
recursos genéticos (artigo 15.7).

No futuro, poderemos nos deparar com algumas circunstâncias diversas: o caso 
mais simples será o de recursos e conhecimentos já acessados em conformidade com 
a legislação nacional específica, com PIC e mediante MAT, em que já houve a reparti-
ção de benefícios, caso em que não se poderá falar em novas obrigações ABS. Uma 
segunda hipótese seria o caso de recursos e conhecimentos acessados anteriormente 
ao Protocolo de Nagoya, em conformidade com as legislações nacionais, com PIC e 
mediante MAT, mas que continuam sendo utilizados e ainda receberão novos tipos de 
usos, circunstância em que se poderá argumentar que constituem atos ou fatos novos 
35 A este respeito, consultar os relatórios da 1ª, 2ª e 3ª partes da Nona Reunião do Grupo de Trabalho 

Aberto Ad Hoc sobre Acesso e Repartição de Benefícios. Documentos UNEP/CBD/COP/10/5/ADD3, 
UNEP/CBD/COP/10/5/ADD4 e UNEP/CBD/COP/10/5/ADD5.

36 “At the same time, concepts felt to be unacceptable by Northern countries were also left out. There is 
no direct reference to all the discussions relating to retroactivity (a word which is conspicuously absent 
from the Protocol) fuelled by the African group, which was lobbying for compensation for the exploitation 
of the continent’s resources during the colonial period.” AUBERTINE, Catherine; FILOCHE, Geoffroy. 
The Nagoya Protocol on the use of genetic resources: one embodiment of an endless discussion. 
Sustentabilidade em Debate, Brasília, v. 2, n. 1, p. 51-64, p. 59, jan./jun. 2011.
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ou que ainda existem. A incidência do Protocolo nestes casos não afrontaria a Con-
venção de Viena ou o Princípio da Irretroatividade da Lei, portanto Estados poderiam 
incluir dispositivos neste sentido, ao elaborar ou alterar suas legislações nacionais de 
ABS. Ademais, a solução dependerá também da análise dos PIC e MAT específicos 
transacionados: caso uma nova autorização de uso seja necessária, sua negociação 
poderá ser feita à luz do novo Protocolo, uma vez vigente.

A situação se torna ainda mais complicada para os casos de recursos e conhe-
cimentos acessados sem PIC ou MAT, antes da entrada em vigor da CDB, mas que 
continuam sendo utilizados ou que serão utilizados de novas maneiras. Nesta categoria 
considerar-se-iam, por exemplo, muitos herbários e coleções ex situ, alguns remontan-
do à época colonial. Deve-se atentar à realidade das incontáveis trocas do passado 
e à complexidade da identificação do país de origem, quando um recurso já cruzou 
várias fronteiras e territórios. Nestes casos, em que não é possível garantir ou obter o 
PIC, uma vez que o país de origem específico não é identificável, a questão poderia 
ser solucionada por meio do potencial mecanismo multilateral global de repartição de 
benefícios previsto pelo artigo 10 do Protocolo de Nagoya.

Há, ainda, outra complexa circunstância plausível, em que os recursos e 
conhecimentos foram acessados depois da CDB e antes do Protocolo, contudo de 
modo ilegal e/ou sem PIC ou MAT. Neste diapasão é relevante ressaltar que, de modo 
geral, a maioria dos sistemas jurídicos nacionais consagra, seja via preceito ou norma 
constitucional, ou princípio geral, o Princípio da Irretroatividade da Lei. No contexto 
ABS, exigir PIC e MAT, depois que faticamente certos benefícios já foram criados em 
decorrência de recursos acessados, antes de qualquer lei nacional vir a existir, seria 
claramente elaborar uma lei nacional retroativa. A ilegalidade referida acima se confi-
guraria na existência de regulação interna pós-CDB.

De toda maneira, aguardar a entrada em vigência do Protocolo para exigir-se o 
cumprimento dos requisitos e dos objetivos claramente estabelecidos pela CDB seria 
tolerar sua franca violação por parte de seus Estados-membros, portanto, inaceitável. 
Tal conclusão só viria estimular o adiamento da ratificação do Protocolo, pois que 
no ínterim qualquer tipo de acesso seria permitido. Entretanto, acessar recursos e 
conhecimentos sem os devidos PIC, MAT e ABS, ou seja, praticar Biopirataria nestas 
circunstâncias, claramente iria de encontro ao disposto no artigo 18 da Convenção 
de Viena, que obriga os Estados a absterem-se da prática de atos que frustrariam o 
objeto e a finalidade de um tratado, se já o tiverem assinado e ainda ficar pendente a 
ratificação, ou a entrada em vigor do tradado.

Embora não se possa exigir de um ato passado que sua implementação tenha 
sido feita nos moldes do Protocolo ainda por ser ratificado, não significa dizer que 
antes deste documento os Estados-membros da CDB poderiam realizar o acesso da 
maneira que mais lhes conviesse. Acrescenta, todavia, à problemática o fato de que 
a Convenção-Quadro, como amplamente sabido, não apenas deixou de estabelecer 
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sanções para os casos de seu descumprimento, mas apenas delineou princípios gerais, 
sem estabelecer regras específicas de conduta.

No âmbito internacional, restaria aos Estados, conforme o caso, a resolução de 
controvérsias constante do artigo 27 da CDB, em que fica estipulado que no evento de 
qualquer disputa entre os Estados-membros, referente à interpretação ou aplicação da 
Convenção, as partes deverão buscar negociar ou requerer mediação por uma terceira 
parte. Caso tenham elegido, quando da ratificação da CDB, o mesmo tipo de proce-
dimento de solução de controvérsias, poderão também submeter a contenda à Corte 
Internacional de Justiça, ou à arbitragem, de acordo com a circunstância específica. 
Na ocorrência de que não tenham escolhido o mesmo tipo de procedimento, poderão 
se submeter à conciliação em conformidade com a parte 2 do Anexo II da CDB.

1.6. Relação com outros instrumentos internacionais

Outro ponto importante que deve ser destacado se trata da relação do Protocolo 
de Nagoya com outros Acordos ou Instrumentos Internacionais, tema de seu artigo 
4º, onde se estabeleceu a inexistência de relação hierárquica. Desde que apoiem e 
não se oponham aos objetivos da CDB e do Protocolo, nada impedirá às partes de 
desenvolverem e implementarem outros acordos, incluindo acesso especializado e 
outros acordos de repartição de benefícios.

O parágrafo 4º do mesmo artigo especifica que no que houver um Instrumento 
Especializado de ABS, consistente com os objetivos da CDB e do Protocolo, este úl-
timo não se aplicará às partes integrantes daquele instrumento especializado, no que 
se refere aos recursos especificamente tratados pelo instrumento. Por exemplo, este 
dispositivo claramente se aplica ao Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 
para a Alimentação e a Agricultura37 da FAO.38

No contexto alimentar, importante ressaltar que commodities comercializadas 
globalmente todos os dias, como milho, soja, etc., não estão incluídas dentro do escopo 
do Protocolo. Isto, pois este apenas lida com aquisições com propósito de utilização, 
o que tem um significado especial, de acordo com o artigo 2(c), anteriormente citado, 
qual seja: para conduzir a pesquisa e desenvolvimento sobre a composição genética 
e/ou bioquímica de recursos genéticos, nomeadamente por meio da aplicação da 
biotecnologia. Desta feita, commodities para uso direto, incluindo consumo, que não 
envolvam pesquisa e desenvolvimento claramente não são cobertos pelo Protocolo de 
37 “[...] Adotado pela 31ª sessão da Conferência da FAO, em 3 de novembro de 2001, o Tratado visa: 

reconhecer a enorme contribuição dos agricultores para a diversidade de culturas que alimentam o 
mundo; estabelecer um sistema global para fornecer aos agricultores, criadores de plantas e cientistas 
com acesso a plantar materiais genéticos; assegurar que os benefícios que derivam do uso desses 
materiais genéticos sejam repartidos com os países onde foram originados.” Informações extraídas de 
<http://www.planttreaty.org>. Acesso em: 20 ago. 2012.

38 Food and Agriculture Organization on the United Nations. Agência especializada das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura criada em 1945.
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Nagoya. Inclusive, alguns países em desenvolvimento expressamente excluem recursos 
biológicos normalmente negociados como commodities de suas legislações ABS.39

Todavia, o supramencionado artigo 4.4 e o item precedente não estiveram livres 
de contendas no contexto da saúde. O artigo 4.3 estabelece que trabalhos e práticas 
em curso em organizações internacionais relevantes deveriam - e não têm que - ser 
levados em consideração - e nada mais - contanto que apoiem e não contrariem os 
objetivos da CDB e do Protocolo.40 Cumulado com o artigo 8 (b), contudo, foi usado 
como argumento pelo Conselho da União Europeia e pelos EUA no debate objetivando 
a exclusão dos patógenos no escopo do Protocolo.

É de se ressaltar, contudo, que a posição dos países desenvolvidos não encontra 
abrigo nos artigos mencionados. Inclusive, o artigo 8 (b) estipula tão somente que no 
desenvolvimento e implementação da legislação ABS cada Estado-parte deverá ter em 
devida conta os casos de emergências atuais ou iminentes que ameaçam ou danificam 
a saúde humana, animal ou vegetal. Caso em que poderão levar em consideração 
a necessidade de acesso rápido a recursos genéticos e repartição justa e equitativa 
expedita dos benefícios decorrentes, incluindo o acesso a tratamentos acessíveis por 
aqueles em necessidade, especialmente em países em desenvolvimento. Consta aqui 
apenas uma possibilidade dos Estados acordarem em soluções no âmbito da Orga-
nização Mundial de Saúde, nas questões tangentes a ABS para patógenos, contanto 
que não contrariem os objetivos do Protocolo e da CDB. No entanto, não há qualquer 
obrigação de estipularem ABS diferenciados, ou mesmo a exclusão dos patógenos do 
âmbito do Protocolo ou da CDB.

Paralelamente, persistem as legislações nacionais previamente existentes de 
alguns Estados-membros, extremamente relevantes na implementação prática das 
normas internacionalmente convencionadas entre os Estados. Contudo, o cenário 
regulatório dos países ricos em Biodiversidade, detentores dos recursos biológicos 
e dos conhecimentos tradicionais, não é de maneira alguma homogêneo.41 Alguns 

39 NIJAR, Gurdial Singh. The Nagoya Protocol on access and benefit sharing of genetic resources: analysis 
and implementation options for developing countries. South Centre Research Papers 36. Centre of 
Excellence for Biodiversity Law (CEBLAW), Mar. 2011. p. 22.

40 Ibidem, p. 18.
41 “Algunos países de América Latina, como Brasil, Colombia, México y Perú tienen duras normas para 

proteger sus recursos naturales de la biopiratería así como los consiguientes organismos para hacerlas 
cumplir. Pero la mayoría de los estados africanos no tienen ese tipo de instrumentos. ‘Brasil tiene un 
régimen muy estricto sobre las exportaciones y el uso industrial y comercial de sus recursos biológicos’, 
señaló la presidenta de la Agencia Federal de Alemania para la Conservación de la Naturaleza, Beate 
Jessel. ‘No puedes sacar del país ni la más pequeña de las alas de mariposa ni una ínfima bolsa 
de semillas sin pasar por numerosos controles’, añadió. Pero no es así en las naciones de África 
subsahariana, donde países con gran diversidad biológica tienen instituciones ineficientes, cuando las 
hay, además de corrupción y conflictos [...].” GODOY, Julio. Biodiversidad: el acuerdo de Nagoya es un 
enorme desafío para los estados. IPS/IFEJ. Berlín, nov. 2010. Disponível em: <http://www.periodistas-es.
org/planeta-azul/biodiversidad-el-acuerdo-de-nagoya-es-un-enorme-desafio-para-los-estados>. Acesso 
em: 10 ago. 2012.
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países possuem apenas um mosaico de disposições legais, por exemplo, pertinentes a 
licenças de coleta ou exportação,42 enquanto muitos não possuem quadro legislativo43 
para proteção de sua biodiversidade, seus biorrecursos ou o conhecimento de suas 
comunidades tradicionais.

2. O PANORAMA JURÍDICO BRASILEIRO

Desde o advento da Convenção sobre Diversidade Biológica, no ano de 1992, 
determinou-se a cada um dos Estados-membros que, no exercício de sua soberania 
e dentro do seu processo legislativo, confeccionasse leis reguladoras das condições e 
formas de acesso e utilização sustentável do patrimônio genético. Transcorrida quase 
uma década, o Poder Legislativo brasileiro ainda não havia enfrentado propriamente 
a questão, apesar da existência de projetos de lei sobre o tema desde o ano de 1995.

Em 2001, o Poder Executivo editou a Medida Provisória (MP) nº 2.186-16, que 
regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal de 1988, 
bem como os arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4, da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo Brasil. A referida MP foi reeditada dezesseis 
vezes,44 contudo até hoje não foi votada pelo Congresso, apesar de permanecer a forma 
por meio da qual a legislação brasileira dispõe sobre o assunto. Registre-se: como 
Medida Provisória, apenas possui força de lei, apesar de não sê-lo.

Especialistas no tema consideram que a matéria permanece muito pouco 
discutida e que a própria Medida Provisória vigente é obscura.45 Em verdade, a MP 
42 MORAN, Katy; KING, Steven R.; CARLSON, Thomas J. Biodiversity prospecting: lessons and prospects. 

Annual Reviews. Anthropol, n. 30, p. 507, 2001.
43 Segundo consta, ao menos 58 países e algumas regiões já estariam progredindo no que tange ao 

desenvolvimento ou já em fase de adoção de medidas ABS. Apesar do aparente progresso, a maioria 
das Nações tem fracassado na implementação de suas obrigações sob os auspícios da CDB e das 
Diretrizes de Bonn. Dados extraídos de: CDB. Analysis of Gaps in Existing National, Regional and 
International Legal and Other Instruments Relating to Access and Benefit Sharing. Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, draft for peer review prepared for the Ad-Hoc Open-Ended Working 
Group on Access and Benefit Sharing, Fifth Meeting, Montreal, QC, 8-12 Oct. 2007.

44 “A primeira versão da medida provisória, que foi reeditada sem alterações sucessivamente até abril de 
2001, continha vários pontos polêmicos, que foram questionados judicialmente no Supremo Tribunal 
Federal (STF) por duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI). Por conta da relevância do 
conteúdo dessas ADIs, as reedições posteriores da Medida Provisória sofreram significativas alterações 
em seu conteúdo, o que levou o STF a extinguir as ações por falta de objeto. [...] a partir de maio de 
2001, as reedições passaram a ter o texto alterado, o que ocorreu até agosto do mesmo ano.” GODINHO, 
R. S.; MACHADO, C. J. S. Avanços e percalços na elaboração da legislação nacional sobre acesso a 
recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 
UFPR, n. 24, p. 86, jul./dez. 2011.

45 “A consultora da Câmara na área de meio ambiente Rosely Ganem explica que [...] Essa matéria é 
ainda pouco discutida no Brasil. Ainda é regida por Medida Provisória e essa Medida Provisória é 
confusa. Então, uma comissão especial que seja criada para discutir especificamente essa matéria é 
muito bem-vinda, porque vai permitir a participação de todas as pessoas interessadas, que discutam 
amplamente de forma democrática.” Fonte: TV Câmara. Arnaldo Jardim. 04.03.2011. Disponível em: 
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atropelou três projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional46 já existentes 
à época e foi adotada pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC) 
como uma resposta a pressões da opinião pública que denunciavam abusos por parte 
de empresas internacionais no uso dos recursos biológicos brasileiros.47

Com a publicação da Emenda Constitucional nº 32, de 12.09.2001, as medi-
das provisórias editadas em data anterior à publicação desta emenda continuam em 
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente, ou até deliberação 
definitiva do Congresso Nacional.48 Diante disto, o acesso ao patrimônio genético e aos 
conhecimentos tradicionais associados continua regulado pela MP nº 2.186-16/2001. 
Circunstância que permanece precária há mais de uma década, para a insegurança 
de todos os atores envolvidos, em face da vulnerabilidade inerente ao mencionado 
ato normativo com força de lei.

Em 2003, como resultado de um seminário cujo objetivo era estudar a melhor 
forma de reformular a legislação vigente, decidiu-se elaborar um Anteprojeto de Lei 
(APL) de Acesso aos Recursos Genéticos e Proteção aos Conhecimentos Tradicionais 
com a participação de diversos órgãos governamentais e setores da sociedade civil. 
Em novembro do mesmo ano, o APL foi enviado pelo Ministério do Meio Ambiente 
para formatação sob a supervisão da Casa Civil e se tornou alvo de disputas entre os 
Ministérios envolvidos no tema - em especial o Ministério de Ciência e Tecnologia, o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, diante da ligação cada vez maior dessas pastas com o 
capital privado -, entre os anos de 2004 e 2008.

<http://www2.camara.gov.br>. Acesso em: 14 ago. 2012. Sobre isto ver também: AGÊNCIA CÂMARA 
DE NOTÍCIAS. Governo e empresas cobram nova regulamentação para biodiversidade. 02 jun. 2011. 
Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/198085-GOVERNO-E-
EMPRESAS-COBRAM-NOVA-REGULAMENTACAO-PARA-BIODIVERSIDADE.html>. Acesso em: 09 
set. 2012.

46 Proposta de Emenda à Constituição de nº 618, de 1998, que acresce inciso ao art. 20 da Constituição, 
para incluir dentre os bens da União o patrimônio genético, exceto o humano, cabendo à lei definir as 
formas de acesso e de exploração.

47 “Editada pela primeira vez em 2000, pretendia validar o controverso contrato do Programa Brasileiro de 
Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade (Probem) - Organização Social ligada ao 
Ministério de Meio Ambiente - com a Novartis, indústria farmacêutica suíça, para a bioprospecção de 
recursos genéticos na Amazônia. Em sua primeira edição, a MP previa uma anistia geral a todos os que 
haviam explorado economicamente, até 30 de junho de 2000, qualquer conhecimento tradicional no país, 
assegurando-lhes o direito de continuar a exploração nas condições anteriores, sem quaisquer ônus 
e possibilitava que, em ‘caso de relevante interesse público’, o acesso a recursos genéticos em Terras 
Indígenas podia ser realizado sem a anuência prévia das comunidades. Esses pontos foram questionados 
judicialmente no Supremo Tribunal Federal (STF) por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), elaborada com assessoria 
jurídica do Instituto Socioambiental (ISA), e alterados nas reedições.” INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. 
Biodiversidade e conhecimentos tradicionais: mais proteção já! Jul. 2004. Disponível em: <http://www.
socioambiental.org/esp/tradibio/>. Acesso em: 10 ago. 2012.

48 Conferir o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
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De acordo com informações da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, dois 
foram os anteprojetos de lei enviados à Casa Civil: um de autoria do Ministério do Meio 
Ambiente em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e outro do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referente exclusivamente aos recursos genéticos 
para a agrobiodiversidade.49 Independentemente disto, houve o envio do APL à Casa 
Civil na forma de projeto de lei, assim como a solicitação de seu envio ao Congresso 
Nacional, o que, todavia, jamais ocorreu.

De toda maneira, o processo político, que deveria ser ad initium democrático e 
transparente na garantia do interesse público e dos direitos das comunidades tradicio-
nais, não permitiu muita abertura à sociedade civil desde a gestão FHC. Na adminis-
tração Lula, houve certa melhoria, com alguma presença de membros convidados da 
sociedade. Ainda assim, sobrevieram circunstâncias determinantes que entravaram50 
a participação social e o trâmite do Anteprojeto, de quaisquer dos projetos de lei, ou 
até mesmo da elaboração de um novo APL.

Presentemente, a Medida Provisória permanece objeto de críticas dos mais 
diversos setores da sociedade, em especial dos cientistas e organizações da sociedade 
civil.51 Alguns a consideram muito restritiva, dificultando o trabalho de pesquisadores,52 
49 GODINHO, R. S.; MACHADO, C. J. S. Avanços e percalços na elaboração da legislação nacional sobre 

acesso a recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados. Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, UFPR, n. 24, p. 83-99, p. 87, jul./dez. 2011.

50 Exemplificadamente, em fevereiro de 2008, quando a ainda Ministra de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, Dilma Rousseff, abriu consulta pública (ainda disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/consulta_publica/consulta_biologica.htm), para sugestões de aperfeiçoamento 
do Anteprojeto, apenas por correios ou e-mail, o que evidentemente dificultou a participação dos 
povos tradicionais, bem como da sociedade em geral por culminar em período adjacente ao Carnaval. 
Em resposta, 121 organizações não governamentais, movimentos sociais do campo, organizações 
indígenas e de comunidades locais entregaram carta à então Ministra durante o lançamento do Programa 
Territórios da Cidadania, requerendo audiências públicas presenciais nos estados e municípios. Sem 
dar resposta às reivindicações, o governo ampliou o prazo para 13 de abril. E realizou oficina, em 
Luziânia (GO), nos dias 1º, 2 e 3 de abril de 2008, para qualificar cerca de 40 representantes de 
povos indígenas e comunidades tradicionais a responder à consulta pública pela internet e correio. 
Novamente, o texto do APL foi criticado e os representantes das comunidades solicitaram do Ministério 
do Meio Ambiente e da Casa Civil a realização de consultas públicas presenciais nos estados para 
permitir o debate fundamentado e democrático. A resposta do governo foi ampliar outra vez o prazo das 
consultas públicas pela internet e pelo correio. Sobre isto, consultar: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. 
121 organizações pedem audiências públicas para lei de biodiversidade. 26 fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2612>. Acesso em: 15 ago. 2012. Ver, ainda: INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL. Consulta pública sobre Lei da Biodiversidade tem prazo ampliado outra vez. 18 abr. 
2008. Disponível em: <http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2657>. Acesso em: 15 ago. 2012.

51 MACEDO, Marcio. Requerimento nº 5350 de 2012 ao Presidente da Câmara dos Deputados. Sala das 
sessões, 23 de maio de 2012. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_most
rarintegra?codteor=995348&filename=Tramitacao-PL+4842/1998>. Acesso em: 10 ago. 2012.

52 “A Recente legislação brasileira de proteção de recursos genéticos restringe fortemente o envio de 
espécimes para instituições no exterior; por esta razão, o empréstimo de material para pesquisadores 
no Brasil encontra-se virtualmente interrompido. Como a finalidade das normas vigentes não é a de 
coibir o trânsito de espécimes para pesquisa científica legítima, o que contrariaria os próprios interesses 
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bem como as exportações e o uso comercial e industrial da biodiversidade brasileira, e ao 
mesmo tempo, insuficiente para conter a Biopirataria. No entanto, majoritariamente, as 
censuras à Medida Provisória relatam a má tratativa dada pelo instrumento à regulação 
do acesso aos recursos biológicos e conhecimentos tradicionais, principalmente a falta 
de representatividade das comunidades tradicionais, assim como inconstitucionalidades.

O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), criado pela MP como 
a autoridade nacional com função normativa e deliberativa sobre as autorizações de 
acesso e remessa do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, teve 
sua composição53 e normas de funcionamento definidas pelo Decreto de nº 3.945/2001 
(regulador dos artigos 10 a 19 da Medida Provisória nº 2.186-16/2001), posteriormente 
alterado, revogado e acrescido em partes pelos Decretos 4.946/2003, 5.439/2005 e 
6.159/2007. Em conformidade com a MP, o CGEN criou uma rede de instituições cre-
denciadas, competentes para emitir autorização de acordo com o objeto (patrimônio 
genético ou conhecimento tradicional) e a finalidade do acesso (pesquisa científica, 
bioprospecção e/ou desenvolvimento tecnológico). Conforme os critérios variam os re-
quisitos para obtenção de autorização, bem como a instituição responsável por emiti-la.

Na prática, atualmente podem autorizar acesso e/ou remessa, conforme o caso 
específico: o CGEN;54 o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

brasileiros, é urgente a adoção de alternativas que dissociem a proteção dos recursos do intercâmbio 
científico interinstitucional; este último, sob qualquer plano de fomento do conhecimento de diversidade, 
não só terá de ser mantido como certamente facilitado e aumentado.” LEWINSOHN, Thomas Michael 
(Org.). Avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira. Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente, v. I, 2005. p. 95.

53 Presidido por representante do Ministério do Meio Ambiente e composto por um representante e dois 
suplentes dos seguintes órgãos e entidades da Administração Pública Federal, todos com direito de 
voto: Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Saúde; Ministério da Justiça; Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Defesa; Ministério da Cultura; Ministério das 
Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa; 
Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; Instituto Evandro Chagas; Fundação Nacional do Índio - Funai; 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI; Fundação Cultural Palmares.
Por iniciativa da Gestão da Ministra Marina Silva, instituiu-se a figura dos convidados permanentes, que 
são representantes da sociedade civil, com direito a voz, mas sem direito a voto. Atualmente, figuram 
como convidados permanentes: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; Associação 
Brasileira de Organizações Não Governamentais - ABONG; Associação Brasileira das Empresas de 
Biotecnologia - ABRABI; Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS; 
Comissão Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas - CONAQ; Conselho 
Nacional de Seringueiros - CNS e Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia - COIAB; 
Ministério Público Federal; Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica - FEBRAFARMA; Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA e Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos 
Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FBOMS.

54 Ao CGEN caberão as solicitações que não se enquadram nas competências das outras instituições 
credenciadas.
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Naturais Renováveis;55 o CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico;56 ou ainda o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.57 
Já os contratos de utilização do patrimônio genético e de repartição de benefícios em 
nome da União são de competência do Presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético, sendo certo que o artigo 13 da Medida Provisória prevê a possibilidade de 
subdelegação dessa atribuição, exceto, evidentemente, quando a instituição a quem 
poderia ser confiada for parte interessada no contrato.

As sanções aplicáveis às condutas e atividades consideradas lesivas ao pa-
trimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado são disciplinadas pelo 
Decreto 5.459/2005, que regulamenta o art. 30 da MP. Para além das Resoluções 
e Deliberações Normativas do CGEN, sobre procedimentos específicos, há, ainda, 
no arcabouço legislativo pertinente ao tema, o Decreto 6.915/2009, que regulamenta 
o art. 33 da Medida Provisória nº 2.186-16/2001, no que se refere à repartição dos 
lucros, royalties e das indenizações resultantes da exploração econômica de processo 
ou produto desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, 
quando forem devidos à União.

Especificamente no que tange ao Protocolo de Nagoya, sua ratificação pelo 
Brasil está pendente desde a assinatura em fevereiro de 2011. Aguarda-se a promul-
gação pelo Congresso de um Decreto Legislativo aprovando o acordo assinado pelo 
Poder Executivo. Às vésperas da realização da Rio+20,58 em junho de 2012, a presidente 
Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional mensagem em prol da ratificação 
do Protocolo, que foi recebida como prioridade pela Presidente Interina da Câmara dos 
Deputados.59 A expectativa era de que o Congresso votasse até outubro de 2012,60 o 
que não ocorreu. De toda maneira, a plena internalização do documento exigirá, além 
55 O IBAMA foi credenciado pelo CGEN para emitir autorizações de acesso ao patrimônio genético sem 

acesso ao conhecimento tradicional associado, para fins de pesquisa científica.
56 O CGEN credenciou o CNPq para emitir autorizações de acesso ao patrimônio genético sem 

acesso ao conhecimento tradicional associado, para fins de pesquisa científica, bioprospecção e/ou 
desenvolvimento tecnológico.

57 O IPHAN foi credenciado pelo CGEN para emitir autorizações de acesso ao conhecimento tradicional 
associado sem acesso ao patrimônio genético para os fins de pesquisa científica.

58 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), realizada de 13 a 
22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro, assim foi conhecida, pois marcou 20 anos da realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Teve como objetivo 
central a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação 
do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre 
o assunto, assim como o tratamento de temas novos e emergentes. Contribuiu para a definição da 
agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Informações extraídas de <http://
www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20>. Acesso em: 14 ago. 2012.

59 TV CÂMARA. Dilma envia ao Congresso mensagem de ratificação do protocolo de combate à biopirataria. 
05 jun. 2012. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br>. Acesso em: 14 ago. 2012.

60 TV CÂMARA. Posição brasileira sobre diversidade biológica será referência. 21 jun. 2012. Disponível 
em: <http://www2.camara.gov.br>. Acesso em: 14 ago. 2012.
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do processo interno de aprovação do Instrumento Internacional, a conformação da 
legislação nacional aos parâmetros do Protocolo.61

Ainda no ano de 2011, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados 
recebeu representantes do governo e da sociedade civil para discutir o Protocolo de 
Nagoya e, pela quarta62 vez, criou63 uma subcomissão especial para analisar todos 
os Projetos de Lei existentes sobre o acesso a recursos genéticos e seus produtos 
derivados. Apesar de novamente criada, a comissão especial não foi constituída, motivo 
pelo qual houve dois requerimentos em maio de 2012 para que essa circunstância 
fosse sanada. Desde então, nenhum novo andamento foi providenciado no trâmite 
dos Projetos de Lei.

O mais antigo dos projetos existentes data de 1995, tendo chegado à Câmara 
três anos depois e recebido o nº 4.842, de 1998.64 Segundo a própria criadora deste 
primeiro Projeto de Lei, um dos aspectos mais importantes da proposta é reconhecer 
61 Na opinião do então secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, atual 

Secretário-executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica, Braulio Ferreira de Souza Dias, 
a discussão do novo marco legal precisa levar em conta a experiência brasileira dos últimos dez 
anos - desde a edição da MP 2186-16/01 - e o marco internacional estabelecido pelo Protocolo de 
Nagoya. AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS. Governo e empresas cobram nova regulamentação 
para biodiversidade. 02 jun. 2011. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/
MEIO-AMBIENTE/198085-GOVERNO-E-EMPRESAS-COBRAM-NOVA-REGULAMENTACAO-PARA-
BIODIVERSIDADE.html>. Acesso em: 09 set. 2012.

62 Pela primeira vez, em 07.05.1999, a Presidência da Câmara dos Deputados criou, nos termos do inciso 
II do art. 34 c/c artigo 33, § 1º, ambos de seu Regimento Interno, a Comissão Especial destinada a 
apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.842, de 1998, do Senado Federal, que “dispõe sobre o 
acesso a recursos genéticos e seus produtos derivados e dá outras providências” e aos Projetos de Lei 
nºs 4.579, de 1998, 4.751, de 1998, e 1.953, de 1999, todos apensados. Em 14.06.2000 e 03.12.2002 
designou-se como relator o Dep. Ricarte de Freitas, que por fim saiu da Comissão Especial, sem qualquer 
manifestação. A segunda Comissão foi criada em 30.06.2003 e em 29.05.2005 outro PL, de nº 5.078, 
de 2005, foi apensado. No mês seguinte o Dep. Ricarte de Freitas requereu reconstituição do processo 
referente ao PL 4.842/98, o que foi deferido. Em 23.08.2005, mais um PL, de nº 2.360, de 2003, foi 
apensado ao grupo. Em 31.01.2007 houve o término da legislatura, sem qualquer encaminhamento 
quanto aos Projetos de Lei. Houve, contudo, o apensamento do PL nº 287, de 2007. A terceira Comissão 
Especial foi criada em 10.03.2008. Um mês depois se apensou o PL nº 3.170, de 2008. Por dois anos 
não houve andamento no trâmite deste grupo de Projetos de Lei, até que em 13.08.2010 apensou-se 
o nono PL, de nº 7.709, de 2010. Novamente, em 31.01.2011, encerrou-se a Comissão Especial em 
razão do término da Legislatura (inciso II do art. 22 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados). 
Por fim, a quarta Comissão Especial foi criada no dia 13.04.2011, atualmente aguardando sua real 
constituição.

63 “Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial 
destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.842, de 1998, do Senado Federal, que 
‘dispõe sobre o acesso a recursos genéticos e seus produtos derivados e dá outras providências’. A 
Comissão será composta de 25 (vinte e cinco) membros titulares e de igual número de suplentes [...].” 
Ato da Presidência. Rose de Freitas. Primeira Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Brasília, 
13 de abril de 2011. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra
?codteor=860398&filename=Tramitacao-PL+4842/1998>. Acesso em: 13 ago. 2012.

64 O primeiro Projeto de Lei existente sobre o tema, de autoria da ex-senadora e ex-ministra do Meio 
Ambiente Marina Silva, recebeu o nº 4.842/1998, tendo se originado previamente como PLS 306/1995.



131O PROTOCOLO DE NAGOYA

que os povos indígenas e comunidades locais têm direitos sobre seu conhecimento 
e devem ser remunerados por ele,65 característica absolutamente de acordo com o 
Protocolo de Nagoya, apesar da distância temporal entre os documentos. Todavia, a 
proposta ultrapassa o disposto no Instrumento Internacional, entre outros aspectos, ao 
instituir crimes contra o patrimônio genético, estabelecendo inclusive sanções penais 
decorrentes, visando combater à Biopirataria.

Atualmente, em relação ao tema de acesso ao patrimônio genético e à repartição 
dos benefícios decorrentes, há oito66 projetos de lei que tramitam apensados ao primeiro, 
aguardando parecer da Comissão Especial ainda por ser composta. Quanto à PEC 
618/1998, seu último andamento, em janeiro de 2011, foi o encerramento da Comissão 
Especial em razão do término da Legislatura, sem que um parecer fosse proferido.

65 AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS. Proposta de Marina Silva ainda aguarda criação de comissão espe-
cial. Jun. 2011. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/197974-
-PROPOSTA-DE-MARINA-SILVA-AINDA-AGUARDA-CRIACAO-DE-COMISSAO-ESPECIAL.html>. 
Acesso em: 09 set. 2012.

66 1º) O PL 4.579/1998, de autoria do Deputado Jaques Wagner (PT/BA), que “dispõe sobre o acesso a 
recursos genéticos e seus produtos derivados, a proteção ao conhecimento tradicional a eles associados, 
e dá outras providências”.
2º) O PL 1.953/1999, elaborado pelo Deputado Silas Câmara (PL/AM), que “regulamenta o inciso II do § 1º 
e o § 4º do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea ‘j’, 10, alínea ‘c’, 15, 16.3 e 16.4 da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o Acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 
associado, sobre a repartição de benefícios e Acesso à Tecnologia e Transferência de Tecnologia 
derivados de sua utilização, e dá outras providências”.
3º) O PL 2.360/2003, de autoria do Deputado Mário Negromonte (PP/BA), que “altera a Lei nº 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a pesquisa 
ou a coleta de amostras da flora brasileira”.
4º) O PL 5.078/2005, elaborado pelo Deputado Eduardo Valverde (PT/RO), que “estabelece e 
regulamenta os mecanismos para a proteção, promoção, reconhecimento e exercício da Medicina 
Tradicional, das Terapias Complementares e do patrimônio biogenético das populações indígenas e 
dá outras providências”.
5º) O PL 287/2007, de autoria da Deputada Janete Capiberibe (PSB/AP), que “institui sanções contra 
crimes de biopirataria da flora, ao proibir a exportação de espécies vegetais, germoplasma, produto 
e subproduto de origem vegetal, sem licença do IBAMA e penalizar o infrator com pena de reclusão”. 
Altera a Lei nº 9.605, de 1998.
6º) O PL 3.170/2008, elaborado pelo Deputado Takayama (PSC/PR), que “acrescenta dispositivo à 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), permitindo a retirada de folhas verdes ou 
secas com características farmacológicas comprovadas”.
7º) O PL 7.709/2010, de autoria do Deputado Ricardo Tripoli (PSDB/SP), que “altera e inclui dispositivos 
na Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o 
acesso à tecnologia, a transferência de tecnologia, visando possibilitar e incentivar o desenvolvimento 
tecnológico e científico para sua conservação e utilização, alterar a composição do Conselho de Gestão, 
instituir prazos para a emissão de licenças, combater a biopirataria e regular a repartição equânime dos 
benefícios, prevenindo condutas lesivas à conservação do patrimônio genético, e dá outras providências”.
8º) O PL 7.710/2010, elaborado pelo Deputado Ricardo Tripoli (PSDB/SP), que “dispõe sobre a 
criminalização de condutas lesivas à conservação da biodiversidade, à proteção e utilização sustentável 
do patrimônio genético cominando sanções penais e dá outras providências”.
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Diante da limitação de espaço que inviabiliza comentários sobre todos os projetos 
existentes, a seguir realizar-se-á uma sucinta incursão pelas principais características 
e polêmicas pertinentes à legislação atualmente em vigor.

2.1. Mapeamento da biodiversidade: conhecimento imprescindível aos 
instrumentos normativos

Antes de se comentar sobre selecionados aspectos e questões controvertidas 
pertinentes à referida Medida Provisória de nº 2.186-16/2001, importante ressaltar um 
aspecto técnico. No combate à Biopirataria, tão ou mais imprescindível que o ajusta-
mento da legislação nacional e a ratificação do Tratado Internacional, faz-se imperativo 
um urgente mapeamento e inventário detalhado da biodiversidade brasileira. Isto, pois 
o paradigma não é regido exclusivamente pela confusão regulatória, mas em muito 
pela falta de conhecimento a respeito do maior patrimônio nacional, enquanto país 
megadiverso.

O estudo mais recente sobre o tema desenvolvido pelo Ministério do Meio 
Ambiente brasileiro e publicado em 200667 visou apenas compor um quadro geral do 
estado do conhecimento da biodiversidade do Brasil, tendo constatado uma série de 
lacunas e defasagens técnico-cientificas nas estatísticas existentes. Especificamente 
quanto à diversidade genética, observou-se que as informações obtidas foram muito 
heterogêneas e pouco completas ou imprecisas. Entre outras muitas defasagens en-
contradas na conjuntura do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira, o estudo 
concluiu que “uma análise genética moderna de características quantitativas no contexto 
do estudo da biodiversidade genética é uma lacuna importante a ser preenchida”.68

Expertises técnicas e científicas como estas, somadas a especificidades de 
mercado, bem como respectivas à realidade jurídica, são indispensáveis quando se 
almeja obter um quadro regulatório efetivo. Mesmo no âmbito internacional, Wynberg 
e Laird argumentam que os responsáveis pela criação das políticas pertinentes não 
tiveram interesse ou capacidade de obter os referidos conhecimentos, motivo pelo qual 
as políticas específicas têm sido negligentes.69 Quanto aos países em desenvolvimento, 
habituais detentores dos recursos biológicos e conhecimentos tradicionais associados, 
talvez este seja o crucial obstáculo, diante da magnitude do investimento que uma 
tarefa árdua como esta exige, em face das habituais prioridades econômicas, políticas 
e sociais destas Nações.

Neste aspecto, relevante inovação ocorreu na COP10 da CDB - mesma oportu-
nidade em que se obteve o Protocolo de Nagoya -, mediante a criação da Plataforma 

67 LEWINSOHN, Thomas Michael (Org.). Avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira. 
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, v. I e II, 2005.

68 Idem, p. 220.
69 WYNBERG, Rachel; LAIRD, Sara. Bioprospecting: tracking the policy debate. Environment: Science 

and Policy for Sustainable Development, v. 49, n. 10, p. 25, 2007.
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Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecos-
sistêmicos (IPBES na sigla em inglês - Intergovernmental science-policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services),70 no âmbito das Nações Unidas, funcionando 
como uma interface entre a comunidade científica e os políticos, objetivando a cons-
trução de capacidade e o fortalecimento do uso da ciência na formulação de políticas 
públicas. O IPBES71 responderá a pedidos de informações científicas relacionadas com 
a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos por parte dos governos, dos relevantes 
acordos ambientais multilaterais e dos organismos das Nações Unidas, bem como de 
outras partes interessadas.

Não apenas o Brasil, mas também todos os países megadiversos, ricos em 
biodiversidade, de modo geral, deveriam envidar urgentes esforços científicos e políti-
cos no sentido de desbravarem o atual desconhecimento pertinente aos seus recursos 
biológicos e genéticos, de modo a constatarem o real estado do objeto que pretendem 
proteger. A referida ferramenta no âmbito da Organização das Nações Unidas tem a 
potencialidade de ser de grande auxílio, contudo muito trabalho também deverá ser 
desempenhado no nível nacional e até mesmo estadual pelas Nações.

2.2. Aspectos conceituais da Medida Provisória nº 2.186-16/01

De início, importante ressaltar que o escopo da MP foi bastante mais abrangente 
do que dispõe a Convenção sobre Diversidade Biológica, que desde 1992 pretende 
a repartição justa e equitativa da utilização dos recursos genéticos, definidos como 
apenas “material genético de valor real ou potencial”. Material genético, por sua vez, é 
definido na CDB como todo o material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra, 
que contenha unidades funcionais de hereditariedade. Diferentemente da Convenção, 
a MP pretende regular o acesso a todo o patrimônio genético, independentemente da 
utilidade que os elementos possam ter ou vir a ter para a população brasileira, ou de 
possuírem unidades funcionais de hereditariedade, incluindo, conforme o inciso I de 
seu artigo 7º:

Toda informação de origem genética, contida em amostras do 
todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou 
animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do 
metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes 
organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in 
situ, inclusive domesticados, ou mantidos em coleções ex situ, 

70 Atualmente, 92 países integram o IPBES, dentre os quais está incluído o Brasil, assim como os Estados 
Unidos da América, apesar deste não ser signatário do Protocolo de Nagoya e tampouco haver ratificado 
a CDB.

71 A primeira reunião do Plenário da Plataforma (IPBES-1) foi realizada em Bonn, na Alemanha, de 21 a 
26 de janeiro de 2013 e teve como finalidade chegar a um acordo sobre as regras e procedimentos da 
plataforma, eleger os membros da Mesa e painel multidisciplinar de peritos, bem como concordar sobre 
os próximos passos pelos quais o programa de trabalho pode tornar o IPBES de fato operacional.
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desde que coletados em condições in situ no território nacional, 
na plataforma continental72 ou na zona econômica exclusiva.73

Neste aspecto, é válido lembrar que o Protocolo de Nagoya, como visto na 
primeira parte deste artigo, também traz ampliação do escopo original da CDB, para 
incluir os componentes bioquímicos por meio da conceituação dos derivativos em seu 
artigo 2º. Contudo, a questão das coleções ex situ, como também já abordado, constitui 
problemática ainda pendente de solução prática pelas COP/MOP do Protocolo.

Já no que tange aos conhecimentos tradicionais associados, estes são defini-
dos no inciso II do mesmo artigo 7º da MP como “informação ou prática individual ou 
coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, 
associada ao patrimônio genético”. Assim, para os fins da proteção garantida pela Me-
dida Provisória, imprescindível a constatação do valor real ou potencial de determinado 
conhecimento ancestral, ainda que este faça parte do Patrimônio Cultural imaterial 
brasileiro e seja objeto de proteção constitucional.74

O que exatamente configuraria o “valor real ou potencial” não fica claro na 
Medida Provisória. Quanto a isto, embora tenha pretendido elaborar uma Orientação 
Técnica para deixar mais claro o escopo do conceito de conhecimento tradicional as-
sociado e do acesso a este conhecimento,75 não o fez o CGEN, que vem considerando 
conhecimento tradicional associado como aquele que facilita ou possibilita o acesso 
ao patrimônio genético.76 Deste modo, informações sobre o uso de plantas têm sido 
consideradas conhecimento tradicional associado, enquanto as informações sobre a 
mitologia, por exemplo, não necessariamente.77

72 Conforme a Lei nº 8.617/93, a Plataforma continental compreende o leito e o subsolo das áreas 
submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural 
de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de duzentas 
milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos 
em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância.

73 Zona econômica exclusiva compreende uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas 
marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial (Lei 
nº 8.617/93). O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas marítimas de largura, 
medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas 
cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. Informações Extraídas de MAIA, 
Otavio Borges (Org.). Cartilha sobre acesso ao patrimônio genético e remessa de amostra de patrimônio 
genético. IBAMA. MMA, ago. 2005. p. 4.

74 “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das 
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.” Constituição Federal de 1988.

75 O acesso ao conhecimento tradicional associado é especificado pelo artigo 7º, inciso V, como “a obtenção 
de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, 
de comunidade indígena ou de comunidade local”.

76 AZEVEDO, Cristina Maria do A.; SILVA, Fernanda Álvares da (Coord.). Regras para o acesso legal 
ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 
Departamento do Patrimônio Genético, abr. 2005. p. 8.

77 DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO. Regras para o acesso legal ao patrimônio genético 
e conhecimento tradicional associado. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, abr. 2005. p. 10.
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No que se refere às comunidades locais78 detentoras de conhecimentos tra-
dicionais associados, vale ressaltar que a temporalidade da ocupação se configurou 
relevante para a caracterização de um povo como comunidade tradicional.79 Ao utilizar 
do termo “gerações sucessivas” em seu artigo 7º, inciso III, a Medida Provisória exige 
que dada comunidade possua forma característica de organização social e utilização do 
território e recursos naturais para reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e eco-
nômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas há, no mínimo, duas gerações.

Além desta, outras características são relevantes quanto ao conceito de comu-
nidades tradicionais ou locais. A CDB reconhece a dependência mútua entre os modos 
de vida tradicionais e os recursos biológicos, assim como a relevância daqueles para 
a conservação e o uso sustentável destes. Assim, para que seja considerada como 
tradicional, o modo de vida de uma comunidade deve estar em compatibilidade com 
os objetivos de conservação e sustentabilidade.80

Na legislação ambiental brasileira, há leis que igualmente impõem a prática de 
atividades de baixo impacto e que auxiliam na conservação da biodiversidade para que 
a população seja classificada como tradicional.81 Tal concepção demonstra-se ainda 
78 Assim como na CDB, a MP utiliza o termo “comunidades locais” como sinônimo de comunidades ou 

povos tradicionais.
79 São normas que trazem definições de população tradicional, além da CDB e da MP nº 2.186/01: a Lei 

nº 11.284/2006; a Lei nº 11.428/2006; a Portaria Ibama nº 22/1992; o Decreto Federal nº 6.040/2007; 
a Instrução Normativa do Instituto Chico Mendes nº 3/2007.

80 “O Centro Nacional de Populações Tradicionais (CNPT), criado pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), tendo em conta o caráter dinâmico das 
culturas tradicionais, afirma que, dentro do enfoque ambientalista, população tradicional não é 
sinônimo de população atrasada, refratária ao progresso ou à modernização. Não existe população 
tradicional estereotipada e emoldurada num único conceito, mas sim populações que possuem 
algumas características comuns, apesar de tais pontos comuns não serem idênticos qualitativa ou 
quantitativamente. Cada uma apresenta modos de vida e sistemas de produção próprios, além de 
diferentes graus de interação com outros grupos. Traça, então, como principal característica comum, 
sua relação conservacionista com o meio ambiente, aproximando-se, assim, das definições legais. 
Seriam, por isso, uma antecipação do século XXI, pois se o homem não se tornar, neste século, um 
conservacionista, colocará em risco sua própria sobrevivência.” Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/
resex/pop.html>. Acesso em: 2 nov. 2006. LEUZINGER, Marcia Dieguez. Acesso ao patrimônio genético 
brasileiro e aos conhecimentos tradicionais associados. In: GANEM, Roseli Senna (Org.). Conservação 
da biodiversidade: legislação e políticas públicas. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. 437 p. (Série 
Memória e Análise de Leis, nº 2). Disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Centro 
de Documentação e Informação. Coordenação de Biblioteca. <http://bd.camara.gov.br>. Acesso em: 
25 ago. 2012.

81 A Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Snuc), 
apresenta algumas características desses grupos quando trata das reservas de desenvolvimento 
sustentável (art. 20): sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, temporalidade 
(gerações sucessivas), proteção da natureza e manutenção da biodiversidade. A Lei nº 11.284/2006, que 
dispõe sobre a gestão de florestas públicas, define grupos tradicionais como aqueles organizados por 
gerações sucessivas, com estilo de vida relevante à conservação e à utilização sustentável da diversidade 
biológica (art. 3º, X). A Lei nº 11.428/2006, que trata da utilização e proteção da vegetação nativa no 
bioma Mata Atlântica, traça as seguintes características para que dada população seja considerada 
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mais acertada ao considerarmos que o inciso II do § 1º do artigo 225 da CF/88 fala em 
preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do País. Da mesma 
maneira, o § 4º do mesmo artigo só faz reforçar tal entendimento ao determinar que o 
patrimônio nacional será utilizado dentro de condições que assegurem a preservação 
do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Outro conceito definido na MP 2.186-16/2001 que merece atenção é o de 
acesso ao patrimônio genético. Embora o inciso IV do artigo 7º tenha caracterizado 
tal expressão de forma abrangente como a “obtenção de amostra de componente do 
patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou 
bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza”, em 2003 o 
CGEN publicou sua Orientação Técnica CGEN82 de nº 1, em que estabelece que se 
deva entender por “obtenção de amostra de componente do patrimônio genético” a 
atividade realizada sobre o patrimônio genético com o objetivo de isolar, identificar ou 
utilizar informação de origem genética ou moléculas e substâncias provenientes do 
metabolismo dos seres vivos e de extratos obtidos destes organismos.

Portanto, no uso das competências que lhe foram conferidas pela Medida 
Provisória, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético esclareceu o conceito, para 
diferenciar a mera coleta (retirada do organismo, no todo ou em parte, de condições 
in situ) de acesso. A relevância desta diferenciação reside no fato de que corriquei-
ramente o acesso se dá sem a direta realização da coleta in situ por aqueles que de 
fato acessam o patrimônio genético. Trata-se dos casos de acesso a partir de material 
biológico conservado ou mantido em coleções ex situ (desde que inicialmente coletado 
em condições in situ). Assim, de acordo com a legislação brasileira atualmente em vigor, 
ainda que um determinado interessado queira utilizar recursos provenientes do Brasil, 
mas coletados em condição ex situ, também deverá obter autorização do CGEN para 
tal e repartir os benefícios advindos do acesso.

Todavia, o conceito permanece aberto no que se refere ao tipo de aplicação 
dado ao acesso realizado no patrimônio genético, na medida em que o inciso IV fala em 
aplicação industrial ou de outra natureza. Remete, assim, a qualquer tipo de aplicação 
de uso comercial, ou não, incluindo a bioprospecção, pesquisa científica, ou desen-
volvimento tecnológico. Este último não recebeu conceituação na Medida Provisória, 
motivo pelo qual precisou ser especificado pela Orientação Técnica CGEN nº 4, de 

tradicional (art. 3º, II): viver em estreita relação com o ambiente natural, depender de seus recursos 
naturais para sua reprodução sociocultural, praticar atividades de baixo impacto. Informações extraídas 
de LEUZINGER, Marcia Dieguez. Acesso ao patrimônio genético brasileiro e aos conhecimentos 
tradicionais associados. In: GANEM, Roseli Senna (Org.). Conservação da biodiversidade: legislação 
e políticas públicas. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. 437 p. (Série Memória e Análise de Leis, nº 
2). Disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação. 
Coordenação de Biblioteca. <http://bd.camara.gov.br>. Acesso em: 25 ago. 2012.

82 Orientação Técnica CGEN nº 1, de 24.09.2003, esclarecendo os conceitos de acesso e de remessa de 
amostras de componentes do patrimônio genético, publicada no DOU de 24.10.2003, Seção I, p. 79.
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2004, como “o trabalho sistemático, decorrente do conhecimento existente, que visa 
à produção de inovações específicas, à elaboração ou à modificação de produtos ou 
processos existentes, com aplicação econômica”. A bioprospecção também exige um 
potencial de uso econômico na atividade de acesso, conforme dispõe o artigo 7º, inciso 
VII. Todavia, neste caso o critério é objetivo, sendo irrelevante a intenção de exploração 
econômica pelo bioprospector para o conceito, bastando que dado componente ou 
informação tenha potencial uso comercial.

Ainda quanto ao conceito de acesso ao patrimônio genético, em agosto de 
2006, o CGEN aprovou a Resolução nº 21, que retirou do escopo da MP determinados 
tipos de pesquisas83 e atividades científicas que se enquadravam sob o conceito de 
acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa científica, pelo fato de somente 
utilizarem ferramentas metodológicas moleculares de modo circunstancial e por não 
terem objetivo de específico acesso ao patrimônio genético. Portanto, em conformi-
dade com o artigo 16 da MP, exige-se prévia autorização tanto para a coleta quanto 
para o acesso a componente do patrimônio genético existente em condição in situ 
no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, bem 
como ao conhecimento tradicional, mediante a coleta de material e de informação, 
para quaisquer que sejam as finalidades abrangidas pelo inciso IV do artigo 7º, com 
exceção das listadas na Resolução nº 21 do CGEN.

2.2.1. Acesso ao patrimônio genético e declaração de origem

Com a globalização da economia e o incremento do comércio internacional e 
do transporte de mercadorias entre os continentes, as oportunidades de acesso aos 
recursos genéticos foram facilitadas. Amostras necessárias para a busca de princípios 
ativos podem ser facilmente obtidas em matérias-primas exportadas comercialmente 
(folhas, cascas, raízes, sementes, etc.), em produtos para consumo in natura (frutas 
tropicais, por exemplo), com finalidade ornamental (árvores, arbustos, ervas, flores, 
peixes tropicais, etc.), agrícola (cultivares) ou de silvicultura (árvores para exploração 
de madeira ou produção de óleo).84 Ainda, devem-se considerar as coleções ex situ 
de recursos fitogenéticos, que disponibilizam grande variedade de materiais mantidos 
fora de seu habitat natural.

83 São elas: I - as pesquisas que visem avaliar ou elucidar a história evolutiva de uma espécie ou de grupo 
taxonômico, as relações dos seres vivos entre si ou com o meio ambiente, ou a diversidade genética 
de populações; II - os testes de filiação, técnicas de sexagem e análises de cariótipo ou de ADN que 
visem à identificação de uma espécie ou espécime; III - as pesquisas epidemiológicas ou aquelas que 
visem à identificação de agentes etiológicos de doenças, assim como a medição da concentração de 
substâncias conhecidas cujas quantidades, no organismo, indiquem doença ou estado fisiológico; 
IV - as pesquisas que visem à formação de coleções de ADN, tecidos, germoplasma, sangue ou soro.

84 VELEZ, Eduardo. Acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios no Brasil. International Centre 
for Trade and Sustainable Development - ICTSD. Revista Pontes, v. 6, n. 2, jul. 2010. Disponível em: 
<http://ictsd.org/i/news/pontes/81133/#_ednref5>. Acesso em: 14 ago. 2012.
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Como é notório, na atualidade, o acesso aos recursos genéticos nem sempre 
necessariamente inclui a bioprospecção direta mediante incursões junto aos reais 
países de origem. Dessa forma, mesmo as nações que já disponibilizam de quadros 
legislativos nacionais regulatórios do acesso ao seu patrimônio genético, como, por 
exemplo, o Brasil, permanecem relativamente pouco procuradas por instituições es-
trangeiras para negociar MAT e termos ABS.

Tal como já ressaltado no presente artigo, o Protocolo de Nagoya contribuiu 
muito ao demandar dos países utilizadores de recursos implementações que garan-
tam o cumprimento das exigências mínimas de PIC, MAT e ABS para as utilizações 
de recursos genéticos no interior de suas jurisdições. Especificamente quanto aos 
recursos ex situ, ou situações em que não é mais possível determinar o país provedor 
do material, ou obter consentimento, diante da indeterminação ou multiplicidade de 
originais detentores, esperanças foram depositadas no desenvolvimento do potencial 
mecanismo multilateral global de repartição de benefícios.

É de se ressaltar, contudo, que em muito se poderia beneficiar internacional-
mente, na luta contra a Biopirataria e em prol da consecução dos objetivos da CDB 
e do próprio Protocolo de Nagoya, mediante maior convergência entre os Instrumen-
tos Internacionais que lidam com ABS e os que tratam das questões de Direitos de 
Propriedade Intelectual. Bastante válidos seriam controles posicionados mais ao fim 
da cadeia de agregação de valor, quando a intenção de explorar economicamente o 
recurso genético é identificada, como a exigência para concessão de patentes e outros 
DPI da Declaração de Origem dos recursos ou conhecimentos.85

Desde 2006 tal método já vem sendo praticado no Brasil, em decorrência das 
Resoluções nº 34 do CGEN e nº 207 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI). No âmbito da jurisdição brasileira, evita-se a concessão de patente àquele que 
descumpriu regras ABS, garante-se mais tempo para solucionar eventuais pendências 
com a legislação de acesso e possibilita-se, inclusive, o cancelamento da patente diante 
de eventual descumprimento da lei ABS por informação falsa prestada pelo solicitan-
te. Como se sabe, contudo, a natureza territorial das patentes limita a efetividade de 
tais mecanismos se apenas um ou alguns países provedores de recursos genéticos 
implementam tais exigências, mas não há determinações similares nas jurisdições 
dos países utilizadores.

Faz-se necessário, portanto, dar continuidade a tais discussões no âmbito da 
OMPI e da OMC, de modo que tal mecanismo venha a ser exigido também pelos países 
usuários de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, medida que 
reforçaria em muito as disposições constantes do Protocolo de Nagoya e da CDB. Além 
disto, a mesma lógica poderia ser estendida a produtos sem proteção de propriedade 
intelectual, mas que demandam algum tipo de registro antes da comercialização. Neste 
caso, o registro poderia ser vinculado à comprovação do cumprimento da lei de ARB 
do país de origem correspondente.86

85 Idem.
86 Ibidem.
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2.2.2. A medida provisória e o princípio da precaução

Uma das principais polêmicas relativas à Medida Provisória envolve a aplicação 
do Princípio da Precaução e tem como causa o disposto no artigo 6º:

A qualquer tempo, existindo evidência científica consistente 
de perigo de dano grave e irreversível à diversidade biológica, 
decorrente de atividades praticadas na forma desta Medida 
Provisória, o Poder Público, por intermédio do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético, previsto no art. 10, com base 
em critérios e parecer técnico, determinará medidas destinadas 
a impedir o dano, podendo, inclusive, sustar a atividade, respei-
tada a competência do órgão responsável pela biossegurança 
de organismos geneticamente modificados.

Como se percebe, no citado trecho exige-se evidência científica de perigo de 
dano grave e irreversível decorrente de atividades já praticadas na forma da MP, para 
que o Poder Público determine medidas destinadas a impedi-lo. Tal determinação é 
absolutamente colidente com o Princípio da Precaução, inserido no ordenamento jurí-
dico brasileiro por meio de duas Convenções internacionais ratificadas e promulgadas 
- a CDB87 e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima.88

A Precaução se caracteriza pela cautela antecipada diante do risco, impondo, 
consequentemente, uma prevenção imediata, tempestiva e dirigida ao futuro.89 O 
Princípio da Precaução, que não tem por finalidade imobilizar as atividades humanas, 
mas garantir a durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e a 
continuidade da natureza existente no planeta,90 pode ser igualmente encontrado na 
Declaração do Rio de Janeiro,91 cujo Princípio 15 estabelece:

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 

87 Ratificada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 2, de 03.02.1994, tendo entrado em 
vigor para o Brasil em 29 de maio de 1994 e sido promulgada pelo Decreto 2.519, de 1998 (DOU 
17.03.1998).

88 Assinada em Nova York em 09.05.1992, ratificada pelo Congresso Nacional via Decreto Legislativo nº 
1, de 03.02.1994, passou a vigorar no Brasil em 29.05.1994.

89 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Commercio, biotecnologia e principio precauzionale. Rivista Giuridica 
Dell’Ambiente, Milano: Giuffré, ano 16, fasc. 5, p. 746, 2001. KISHI, Sandra Akemi Shimada. Tutela 
jurídica do acesso à biodiversidade no Brasil. In: Meio ambiente. Brasília: ESMPU, v. 1, 2004. (Série 
Grandes Eventos).

90 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2011. p. 75-76.

91 A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, reunida no Rio de 
Janeiro em 1992, votou, por unanimidade, a chamada “Declaração do Rio de Janeiro”, composta por 
27 princípios.
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ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Este último instrumento internacional, assim como a Convenção-Quadro sobre a 
Mudança do Clima, requer a ameaça de danos sérios ou irreversíveis a ensejar medidas 
eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. A contrario 
sensu, no Preâmbulo da CDB, onde também está consignado o referido Princípio, 
sequer se exige dano sério ou irreversível, bastando a ameaça de sensível redução ou 
perda de biodiversidade. De toda maneira, todos os instrumentos internacionais men-
cionados estipulam que a falta de certeza científica não poderá ser usada como razão 
para postergar medidas minimizadoras ou que evitem a ameaça aos bens ambientais.

O primeiro tema conflitante da norma retrocitada se trata, portanto, da exigência 
de evidência científica, quando, para variados instrumentos de Direito internacional 
do ambiente ratificados pelo Brasil, a dúvida científica é suficiente. Críticos da Medida 
Provisória ressaltam, ainda, um segundo ponto de conflito do mesmo artigo 6º, con-
tudo com o Princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público consagrado 
no Princípio 17 da Declaração de Estocolmo92 e no artigo 225, § 1º, da Constituição 
Federal de 1988, o qual impõe ao referido Poder o dever de defender e preservar o 
meio ambiente. As censuras se devem ao fato de que há uma restrição da proteção 
ambiental unicamente ao CGEN, quando tratar de acesso ao patrimônio genético, em 
desconsideração ao Sistema Nacional de Meio Ambiente,93 definido pela Lei de Política 
Nacional de Meio Ambiente.94

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Negociações internacionais como as travadas no âmbito das Conferências das 
Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, que exigem tomadas de decisão 
consensual, costumam ser bastante lentas, diante da complexidade inerente do tema 
em debate e da quantidade de atores e interesses divergentes envolvidos. As nego-
ciações do Grupo de Trabalho ABS que precederam a adoção do Protocolo de Nagoya 
evidentemente foram um processo intensamente político e conflituoso, envolvendo 
interesses econômicos,95 sociais e políticos de várias partes interessadas, o que criou 

92 Primeiro instrumento a reconhecer explicitamente o direito a um ambiente saudável, a Declaração de 
Estocolmo, que coloca grande ênfase na proteção das espécies e seus habitats, resultou da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972. Originalmente intitulada Declaração sobre o 
Ambiente Humano, tornou-se mundialmente conhecida como a Declaração de Estocolmo, um documento 
que contém 26 princípios.

93 Sobre o SISNAMA, consultar os artigos 6º e seguintes da Lei nº 6.938, de 1981.
94 KISHI, Sandra Akemi Shimada. Tutela jurídica do acesso à biodiversidade no Brasil. In: Meio ambiente. 

Brasília: ESMPU, v. 1, 2004. p. 12-13. (Série Grandes Eventos).
95 “The 10th Conference of the Parties to the CBD was held in Nagoya from October 18 through into the 

small hours of October 30, 2010. It brought together 173 participating countries. Against a backdrop of 
continuing erosion of biodiversity, despite 18 years of international negotiations, the results of COP 10 



141O PROTOCOLO DE NAGOYA

diversos empecilhos em inúmeros temas cruciais. Apesar do relativo êxito, até o fim 
do mês de janeiro de 2013, apenas 92 dos países-membros da CDB assinaram o 
protocolo e somente 14 já o ratificaram.

Atualmente, aguarda-se o depósito da 50ª ratificação junto ao secretariado, para 
que finalmente se torne vigente. Os prognósticos mais otimistas, como o do biólogo 
brasileiro Bráulio Ferreira de Souza Dias,96 atual secretário-executivo da CDB, con-
jecturam sua entrada em vigor apenas para a COP12, no ano de 2014. Independente 
do período de efetiva entrada em vigor, já foi agendado o prazo de quatro anos da 
data, para a primeira reunião que apreciará a efetividade prática do Protocolo e que 
se repetirá em intervalos determinados pela COP, fato este que explicita as muitas 
incertezas quanto ao resultado efetivamente obtido.

Alguns países megadiversos não apenas julgaram o Protocolo estabelecido 
imperfeito, mas disseram-se decepcionados e que não o aceitariam, já que não possuía 
sequer os requisitos mínimos para prevenção da Biopirataria, mas que não impediriam 
sua realização. Grande decepção também foi expressa por parte das comunidades 
tradicionais e povos indígenas, que não viram seus direitos e objetivos adequadamente 
representados no documento final. Paralelamente, continuará o trabalho do Grupo de 
Trabalho Ad Hoc Intersessional sobre o Artigo 8 (j) e disposições correlatas, visando 
ao estabelecimento de um regime sui generis de proteção dos conhecimentos tradi-
cionais associados.

O impacto do Protocolo de Nagoya será sentido quanto às novas definições 
geradas, as normas mais claras de ABS dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados e as obrigações tanto para países provedores quanto para os 
países usuários. A partir do nosso Instrumento Internacional, estes últimos se verão 
obrigados a desenvolver leis para garantir que a utilização dos recursos genéticos sob 
sua jurisdição é feita com PIC e mediante MAT, em conformidade com a legislação ABS 
dos países provedores. Evidentemente, as novas normas implicarão em importantes 
desafios de implementação no que se refere à reforma regulamentar e institucional por 
parte dos governos e autoridades nacionais. Ainda mais, tendo em vista o fato de que 
diversas disposições contêm expressões “conforme o caso”, “tanto quanto possível”, 
“quando aplicável”, entre outras, que enfraquecem o texto e transferem muito de sua 
aplicabilidade à interpretação no nível nacional.

were assessed largely in terms of the development of a Protocol on Access and Benefit-Sharing (ABS). 
And so it was that a commercial and industrial agreement was hailed as a victory for biodiversity, even 
if questions remain as to whether it really addressed any significant economic issues.” AUBERTINE, 
Catherine; FILOCHE, Geoffroy. The Nagoya Protocol on the use of genetic resources: one embodiment 
of an endless discussion. Sustentabilidade em Debate, Brasília, v. 2, n. 1, p. 52, jan./jun. 2011.

96 MARQUES, Fabrício. Bráulio Ferreira de Souza Dias: a voz dos megadiversos. Entrevista. Edição 198. 
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/08/10/braulio-ferreira-de-souza-dias-a-voz-dos-
megadiversos>. Acesso em: 14 ago. 2011.
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No presente momento, ainda é inconclusivo o quanto o Protocolo de Nagoya 
será capaz de produzir em termos de resultado. Resta aos Estados-parte, em especial 
aos países em desenvolvimento - nações mais atingidas pela complexa conjuntura que 
o termo Biopirataria representa -, exercitarem as opções que lhes foram deixadas em 
aberto, de modo a otimizar o potencial do documento. Neste sentido, imprescindíveis 
serão não apenas os quadros-legislativos e a regulamentação nacionais, mas também 
as resoluções das COP/MOP97 no estágio crucial de implementação inicial do Proto-
colo, que se dará logo após a sua ratificação. Igualmente imperativo estimular-se uma 
maior convergência entre os sistemas de ABS e os de propriedade intelectual, o que 
não prejudicará as inovações tecnológicas, mas garantirá maior segurança jurídica na 
concessão patentária e possibilitará maior proteção contra a Biopirataria.

Especificamente quanto ao Brasil, percebe-se que propostas alternativas não 
faltam para superar o problemático quadro normativo, inicialmente confeccionado com 
caráter provisório, no entanto vigente há mais de uma década. Apesar da precariedade, 
este tempo transcorrido possibilitou a obtenção de bastante conhecimento prático sobre 
as lacunas havidas na atual legislação e as necessidades tangentes à temática do 
acesso e utilização dos recursos biológicos e genéticos, bem como dos conhecimentos 
tradicionais associados, no país.

Aparentemente insuficiente, todavia, tem sido a atenção dada ao tema por 
parte dos Poderes Executivo e Legislativo brasileiros. Da mesma forma, indispensável 
retomar a problemática e trazê-la novamente ao centro da agenda política dos varia-
dos setores interessados da sociedade, de modo que as transformações necessárias 
sejam impulsionadas.

De toda forma, deve-se ter em mente que apenas o Protocolo de Nagoya não 
solucionará todas as questões importantes levantadas pelas partes interessadas no 
acesso e na repartição de benefícios advindos do uso dos recursos genéticos e dos co-
nhecimentos tradicionais associados a estes. As regras ABS, extremamente relevantes 
para a questão da Biopirataria, mesmo depois de ampla implementação interna pelos 
governos nacionais, tampouco serão capazes de solucionar a problemática da perda da 
biodiversidade, ou garantir os outros dois objetivos centrais da CDB. Indiscutivelmente, 
ainda há muito trabalho a ser feito.
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OS CONTRATOS PARA PLANEAMENTO E A (IN)
ADMISSIBILIDADE DE CONTRATUALIZAÇÃO 
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SUMÁRIO: Enquadramento introdutório: a sujeição dos planos urbanísticos à Avaliação 
Ambiental Estratégica (AAE) - 1. Os contratos para planeamento e a (in)admissibilidade 
da contratualização da avaliação ambiental - 2. Os obstáculos à admissibilidade da 
contratualização da avaliação ambiental no âmbito dos contratos para planeamento: 
2.1. Princípios fundamentais; 2.2. O planeamento urbanístico como tarefa e poder 
público; 2.3. A necessidade de observância dos regimes legais relativos ao uso do 
solo e das disposições dos demais instrumentos de gestão territorial; 2.4. A discricio-
nariedade na decisão de realização de avaliação ambiental; 2.5. O iter cronológico do 
legislador; 2.6. O princípio da eficácia condicionada nos contratos para planeamento; 
2.7. A AAE e a AIA (Avaliação de Impacto Ambiental) - Conclusões - Referências.

RESUMO: O nosso estudo procurará conhecer da relação entre a avaliação 
ambiental dos planos e o fenómeno - tão em voga - da contratualização urbanística, 
hoje disciplinada pelo art. 6º-A, RJIGT, tentando responder a uma pergunta central: 
será admissível deixar aos particulares, por meio de um contrato para planeamento, 
a tarefa de realização da avaliação ambiental (mormente a elaboração do relatório 
ambiental)? Que interesses públicos (e privados) estão aqui em jogo?

Contra algumas vozes doutrinais,4 entendemos que, sendo o poder de pla-
neamento, na sua dupla dimensão - concepção da ocupação do território segundo as 
regras de ocupação, uso e transformação do solo em vigor, por um lado; e elaboração 
material das peças do plano, por outro5 -, um poder eminentemente público (art. 65º, 4, 
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CRP), a avaliação ambiental constitui uma tarefa indeclinável dos poderes municipais, 
que não podem, portanto, negociá-la com os particulares. E isso porque, se a avaliação 
ambiental tout court se encaixa na primeira dessas dimensões, a elaboração do relatório 
ambiental pertence à segunda.

Destarte, a inadmissibilidade da contratualização da avaliação ambiental deve 
valer não só para os contratos para planeamento de elaboração de planos, como para 
os de alteração ou revisão em que a avaliação ambiental tome lugar. Esta solução 
estende-se quer aos casos em que a avaliação ambiental seja contratualizada por 
estar incluída num contrato mais amplo (o contrato para planeamento), quer no caso 
de ser negociada a se, como elemento autónomo.

PALAVRAS CHAVE: planeamento urbanístico; contratualização; contratos para 
planeamento; avaliação ambiental; relatório ambiental.

ABSTRACT: Our study will seek to know the relationship between the environmental 
assessment of plans and the phenomenon - so in vogue - of urban contractualisation, 
disciplined today by article 6º-A, RJIGT, trying to answer a central question: is it 
permissible to leave to individuals, through a contract for planning, the task of carrying 
out the environmental assessment (in particular the preparation of the environmental 
report)? Which public (and private) interests are at stake here?

Against some doctrinal voices, we understand that, being the power of planning, 
in its double dimension - design of the occupation of the territory in accordance with 
the rules of occupation, use and transformation of soil in force, on the one hand; and 
preparation material of parts of the plan, on the other -, an eminently public power 
(article 65, 4, CRP), environmental assessment is an indeclinable task of municipal 
powers, which cannot therefore negotiate with individuals. And that’s because, if the 
environmental assessment tout court fits in the first of these dimensions, the preparation 
of the environmental report belongs to the second.

Thus, the inadmissibility of contractualisation of environmental evaluation must be 
worth not only to contracts for planning for preparation of plans, as for the amendment or 
revision in the environmental assessment take place. This solution extends to cases in which 
environmental assessment is contractualisated by being included in a broader contract 
(the contract for planning), and in the case of being traded to, as autonomous element.

KEYWORDS: urban planning; contractualisation; contracts for planning; 
environmental assessment; environmental report.

ENQUADRAMENTO INTRODUTÓRIO: A SUJEIÇÃO DOS PLANOS 
URBANÍSTICOS À AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE)

A instituição da Avaliação Ambiental de Planos e Programas (AAPP) - também 
conhecida por Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) - veio suprir uma deficiência há 
muito notada na doutrina. A sua inclusão no ordenamento jurídico português concretizou-
-se por via do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, que procedeu à transposição 
de duas directivas comunitárias: a Directiva 2001/42/CE e a Directiva 2003/35/CE, que 
desenvolveu a primeira.
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O DL nº 232/2007, de 15 de junho, cuja última redacção foi introduzida pelo DL 
nº 58/2011, de 4 de maio - doravante designado por RAAE - veio, todavia, atrasado, e 
muito. Com efeito, o seu surgimento ocorre, note-se, 20 anos depois da Lei de Bases 
do Ambiente (Lei nº 11/87, de 7 de abril) e, pior, quase 3 anos depois do término do 
prazo (21 de julho de 2004) para a transposição das referidas Directivas.

Esta dilação, mais do que traduzir uma má aplicação do Direito comunitário (ex-
tensível, de resto, a outros ramos do Direito), representou, durante a sua subsistência, um 
grave handicap no que à protecção do ambiente em matéria de elaboração, alteração, re-
visão e aprovação de planos e programas diz respeito. Circunstância tanto mais evidente 
se reconhecermos ao procedimento administrativo uma importante função de tutela do am-
biente, na medida em que, por meio dos seus trâmites e formalidades, se configura como 
um importante instrumento preventivo na protecção temporalmente adequada daquele.6

Até então, o ordenamento jurídico português apenas consagrava o procedimento 
de avaliação de impacto ambiental (AIA), actualmente regulado pelo DL nº 69/2000, de 
3 de maio,7 cujo objecto se restringe, como é sabido, a projectos públicos e privados 
de elevado grau de detalhe e concretude. A análise pró-ambiente levada a cabo pela 
AIA é, por isso, de natureza precisa e prática (execução do projecto), e mais ou menos 
imediata (projectos de curto ou médio prazo).

Não obstante as inegáveis virtuosidades da AIA,8 sempre se entendeu que, 
dada, precisamente, a sua natureza, ela, por si só, se mostrava insuficiente para uma 
protecção global e integrada do ambiente, nomeadamente no tocante a planos projectos 
estratégicos, de longa duração e incidência macro, de que os planos e programas hoje 
sob a alçada da AAE são, justamente, exemplos. Essa acrescida exigência decorria, 
aliás, segundo alguma doutrina, da própria LBA, cujo art. 30º, 1, ao referir-se, expres-
samente, à necessidade de um estudo de impacto ambiental para “planos, projectos, 
trabalhos e acções que possam afectar o ambiente, o território e qualidade de vida dos 
cidadãos”, fixa um princípio da avaliação prévia das incidências ambientais de todas as 
actividades susceptíveis de afectarem o ambiente ou o correcto ordenamento do territó-
rio.9 Para outros, ainda, no âmbito do ordenamento do território, a avaliação ambiental 
6 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes (Coord.). Introdução ao Direito do ambiente. Universidade Aberta, 1998. 

p. 126. Anotando a função constitutiva do direito procedimental do ambiente, ANTUNES, Luís Filipe 
Colaço. Direito público do ambiente, diagnose e prognose da tutela processual da paisagem. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 89-91. Mais desenvolvidamente, sobre o procedimento administrativo como due 
process para a tutela dos bens ecológicos, CANOTILHO, J. J. Gomes. Procedimento administrativo e 
defesa do ambiente. Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 123, n. 3799 e ss.

7 Ele próprio retardado em relação à normação comunitária. SILVA, Vasco Pereira da. Verde cor de direito: 
lições de Direito do ambiente. Coimbra: Almedina, 2002. p. 153, n. 2. A última alteração ao DL 69/2000 
foi introduzida pelo DL nº 197/2005, de 8 de novembro.

8 Sublinhando a sua conveniência enquanto método de avaliação de perigos e riscos para o ambiente (não 
sem proceder à distinção destes), GOMES, Carla Amado. Subsídios para um quadro principiológico dos 
procedimentos de avaliação e gestão do risco ambiental. In: Textos dispersos de Direito do ambiente. 
Lisboa: AAFDL, v. I, 2005. p. 238.

9 REIS, João Pereira dos. Lei de Bases do Ambiente anotada e comentada. Coimbra: Almedina, 1992. 
p. 71. Elevando este princípio a verdadeiro critério jurisprudencial, ANTUNES, op. cit., p. 159.
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dos planos urbanísticos decorria da própria Constituição, que obriga o Estado a assegu-
rar “um correcto ordenamento do território” (art. 9º, al. e),10 pelo que a sua inexistência 
consubstanciava uma violação da lei fundamental, porquanto inviabilizava, “a posteriori, 
determinados projectos que poderiam ter sido viabilizados se devidamente avaliados 
aquando do planeamento [...]” ou permitia “projectos violadores do direito fundamental 
ao ambiente, causando, sem fundamento, restrições a outros direitos fundamentais”.11

No plano material, a ausência da AAE vinha sendo entendida, por outro lado, 
como uma autêntica carência na concretização efectiva dos princípios do nível eleva-
do de protecção ecológica,12 do desenvolvimento sustentável13 e do aproveitamento 
racional dos recursos,14 bem como, mais importante, do princípio da prevenção,15 16 
pedra basilar de todo o Direito do ambiente.17

Destarte, a AAE surge para suprir as insuficiências da AIA de projectos (pú-
blicos e privados),18 traduzindo um esforço do legislador em promover uma resposta 
ambientalmente sustentada o mais cedo possível,19 scilicet, num quadro estratégico 
mais amplo e delineado em momento anterior à AIA de projectos. Trata-se, portanto, 
como elucida Alves Correia, de uma aplicação mais recuada do princípio da prevenção, 

10 ANTUNES, Luís Filipe Colaço. O procedimento administrativo de avaliação de impacto ambiental: para 
uma tutela preventiva do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 1998. p. 621 e, do mesmo autor, Direito 
urbanístico: um outro paradigma: a planificação modesto-situacional. Coimbra: Almedina, 2002. p. 121.

11 VICENTE, Carla. A protecção jurídica de espaços verdes urbanos: no quadro de um desenvolvimento 
sustentável. Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra: Almedina, ns. 15 e 16, p. 99-100, 
jun./dez. 2001.

12 A este propósito, cf., desenvolvidamente, ARAGÃO, Alexandra. O princípio do nível elevado de protecção 
e a renovação ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006. p. 145 e ss.

13 CORREIA, Fernando Alves. A avaliação ambiental de planos e programas: um instituto de reforço 
da protecção do ambiente no Direito do urbanismo. In: Estudos em homenagem ao Prof. Doutor 
Manuel Henrique Mesquita. Coimbra: Coimbra Editora, v. I, 2010. p. 449 e SILVA, op. cit., p. 154. Mais 
desenvolvidamente, VICENTE, op. cit., p. 98 e ss.

14 SILVA, op. cit., p. 154.
15 RAIMUNDO, Miguel Assis; D’ALTE, Tiago Souza. O regime da avaliação ambiental de planos e programas 

e a sua integração no edifício da avaliação ambiental. RJUA, Coimbra: Almedina, ns. 29 e 30, p. 126, 
jan./dez. 2008 e SILVA, op. cit., p. 153-154. Não sendo nossa intenção entrar adentro da querela entre 
os que aceitam e os que rejeitam o princípio da precaução, desde já cumpre notar que as avaliações 
de impacto e de riscos ambientais constituem, unanimemente, um corolário do princípio da prevenção. 
Neste sentido, GOMES, Carla Amado. Dar o duvidoso pelo (in)certo?: reflexões sobre o princípio da 
precaução. In: Textos dispersos de Direito do ambiente. Lisboa: AAFDL, v. I, 2005. p. 157-158. Esta 
autora afasta-se, como se sabe, de um princípio da precaução a se, preferindo ver na sua formulação 
um aprofundamento do princípio da prevenção (princípio da prevenção agravada).

16 Assinalando o princípio da prevenção como matriz da AIA, ANTUNES, op. cit., p. 604 e ss.
17 Interessante é também notar, com Colaço Antunes, como a desarmonia dos Estados Membros 

relativamente à adopção da AAE constitui um factor de distorção de concorrência para o mercado 
único. Como está bom de ver, um investidor privado verá com muito melhor olhos a possibilidade de 
instalar a sua actividade num país onde as restrições ambientais estratégicas sejam nulas ou perto 
disso. ANTUNES, op. cit., p. 613.

18 CORREIA, A avaliação... op. cit., p. 477.
19 ANTUNES, op. cit., p. 563.
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“já que a análise e ponderação dos efeitos no ambiente têm lugar não apenas quando 
se decide concretizar um projecto, mas quando se elabora o plano ou programa em 
que esse projecto é previsto”.20 O peso da acção preventiva, como já então entendia 
Colaço Antunes, é tanto maior “quando se antecipa o procedimento de avaliação de 
impacto ambiental, inserindo-o no processo decisional de planos e programas com 
incidência no território e no ambiente, como acontece nos Estados Unidos. [...] sendo 
menor quando está confinado a simples projectos e obras, como sucede na União 
Europeia e na maioria dos ordenamentos jurídicos dos países-membros”.21

A AAE - doravante designada também por avaliação ambiental - abrange, hoje, 
todos os planos regulados no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT),22 23 ainda que as suas condições de realização possam divergir. A avaliação 
ambiental de planos urbanísticos mostra-se crucial para uma acção ambiental pre-
ventiva, pois que “o ordenamento do território [...] constitui uma premissa essencial 
e determinante do designado desenvolvimento sustentado”.24 Adentro da disciplina 
urbanística, a avaliação ambiental constitui um princípio fundamental do procedimento 
de formação dos planos,25 26 de par com os princípios da colaboração entre sujeitos de 
direito público, da participação dos interessados e da justa ponderação de interesses.27

20 CORREIA, A avaliação... op. cit., p. 477-478.
21 ANTUNES, op. cit., p. 605 (it. nossos). Ver, também, no mesmo sentido, p. 608-610, onde o autor acentua 

que só com a extensão da avaliação ambiental aos planos e programas se poderá ela convolar num 
verdadeiro procedimento, e não apenas uma mera técnica de controlo ambiental.

22 O RJIGT está disciplinado no DL nº 380/99, de 22 de setembro, cuja última redacção foi introduzida 
pelo DL nº 2/2011, de 6 de janeiro.

23 Se bem que a AAE abranja igualmente programas estratégicos, está excluído do seu âmbito o PNPOT. 
Considerando a sua sujeição a avaliação ambiental demasiado ambiciosa, ANTUNES, op. cit., p. 619, n. 77. 
Para uma análise sobre a prevenção e minimização de riscos (inter alia, ambientais) levadas a cabo 
pelo PNPOT, CORREIA, Fernando Alves. Riscos e Direito do urbanismo. In: Estudos em homenagem 
ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral. Coimbra: Almedina, 2010. p. 1120-1121.

24 Ibidem, p. 620.
25 Colaço Antunes, em ensino oral (FDUP, 2009/2010).
26 Destacando a relevância da avaliação ambiental dos planos urbanísticos em matéria de localização 

de determinadas actividades (em função da contaminação dos solos, originada pela produção de 
resíduos) e instalações de produção e gestão de resíduos (relacionando estas questões, ainda, com 
o princípio da separação de usos incompatíveis), OLIVEIRA, Fernanda Paula. A discricionariedade de 
planeamento urbanístico municipal na dogmática geral da discricionariedade administrativa. Coimbra: 
Almedina, 2011. p. 381-382, 540 e ss. O nó górdio da questão ilustra-se do seguinte modo: se, por um 
lado, a localização, v.g., de aterros de resíduos deve ser feita o mais próximo possível dos aglomerados 
populacionais (por forma a reduzir os custos sociais e ambientais do transporte dos resíduos), por outro, 
razões ambientais e de saúde pública (qualidade do ar e, consequentemente, de vida) subsistem no 
sentido de ela estar o mais afastado possível desses mesmos aglomerados. Sobre isto, vide, também, 
ARAGÃO, op. cit., p. 713 e ss.

27 Sobre o procedimento de formação dos planos, cf., por todos, CORREIA, Manual... op. cit., p. 391-495. 
Assinalando a relevância do princípio da colaboração entre vários sujeitos de direito público para a 
prevenção de riscos, CORREIA, Riscos... op. cit., p. 1125.
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1. OS CONTRATOS PARA PLANEAMENTO E A (IN)ADMISSIBILIDADE DA 
CONTRATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL

Tecidas estas necessárias considerações introdutórias, importa, agora, focarmo-
-nos na questão que aqui nos traz: no caso de a câmara municipal contratualizar com 
privados propostas de elaboração de planos, poderá a respectiva avaliação ambiental 
ficar a cargo destes últimos?

Como é sabido, o art. 6º-A, RJIGT, na versão que lhe foi dada pelo DL nº 
316/2007, de 19 de setembro, veio dissipar as dúvidas que ainda pudessem existir 
relativamente à admissibilidade dos contratos urbanísticos para planeamento e de 
execução,28 que passaram a ser expressamente contemplados pela lei no que aos 
planos de urbanização e de pormenor diz respeito.29 30 Destes, interessam-nos os 
contratos para planeamento.31

Principiemos por dilucidar um aspecto central. A avaliação ambiental integra 
o próprio procedimento de formação dos planos, e isto porque nele foi incorporada.32 

28 Sobre a polémica doutrinal quanto à sua admissibilidade antes do DL nº 316/2007, de 19 de setembro, 
cf. LOPES, Dulce. O papel dos privados no planeamento. Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, 
Coimbra: Almedina, n. 20, p. 43 e ss., 2003. Para uma análise da situação à época no ordenamento 
espanhol, vide FREIRE, João Teixeira. A contratualização do conteúdo do plano urbanístico: reflexões em 
torno dos chamados acordos de planeamento entre o município e os particulares. Revista da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra Editora, v. XLV, ns. 1 e 2, passim, 2004. Os 
contratos urbanísticos constituem um reflexo do fenómeno do urbanismo de concertação, que entronca, 
mais genericamente, na hodiernamente chamada Administração de consenso, scilicet, uma Administração 
menos vertical (autoritária) que horizontal (de diálogo). Sobre isto, vide CORREIA, Jorge André Alves. 
Contratos urbanísticos: concertação, contratação e neocontratualismo no Direito do urbanismo. Almedina, 
2009. p. 15-47. Sobre a tipologia dos contratos urbanísticos, cf., na mesma obra, p. 133-146.

29 Mais generosamente, defendendo a extensão analógica do regime do art. 6º-A, RJIGT, aos PDM, LOPES, 
Dulce. Plano, acto e contrato no Direito do urbanismo. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (1ª 
Secção) de 18.05.2006. Cadernos de Justiça Administrativa, CEJUR, n. 68, mar./abr. 2008, p. 24, 2008 
e SENNEWALD, Marlene. Os contratos urbanísticos para planeamento. Boletim da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, v. 85, p. 844-847, 2009. Terminantemente contra esta solução, CORREIA, 
J., op. cit., p. 217-222. O autor assinala que “não existe uma relação de identidade entre os interesses 
que levaram o legislador a admitir a contratualização do PU e do PP e os interesses da (omissa) 
contratualização do PDM”, e isso “porque a ratio legis subjacente a esta norma [art. 6º-A, 1] é a de permitir a 
contratualização do conteúdo e da execução de planos dotados de maior analiticidade das suas previsões”.

30 Fernanda Paula Oliveira é da opinião de que uma alteração directa a um PDM, embora não 
expressamente prevista no art. 6º-A, RJIGT, também pode ser alvo de contratualização, atendendo ao 
conteúdo da al. c) do nº 4 do art. 6º-A, RJIGT. OLIVEIRA, Fernanda Paula. Contratos para planeamento: 
da consagração legal de uma prática, às dúvidas práticas do enquadramento legal. Coimbra: Almedina, 
2009. p. 24. Contra, CORREIA, Manual... op. cit., p. 478.

31 Sobre a natureza jurídica destes contratos enquanto contratos endoprocedimentais, incluídos na 
subcategoria dos contratos sobre o exercício de poderes públicos, cf. OLIVEIRA, Fernanda Paula. 
Contratação pública no Direito do urbanismo. In: Estudos da contratação pública. Coimbra: Coimbra 
Editora, v. I, 2008. p. 781 e ss. Qualificando-os como contratos normativos, LEITÃO, Alexandra. 
A contratualização no Direito do urbanismo. Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra: 
Almedina, ns. 25 e 26, p. 9 e ss., 2008.

32 CORREIA, Manual... op. cit., p. 437-439. Implementado pelo DL nº 232/2007, de 15 de junho, o RAAE 
foi incorporado no RJIGT por via do DL nº 316/2007, de 19 de setembro.
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Uma coisa é, portanto, o procedimento de formação dos planos; outra, diferente, é o 
procedimento de celebração do contrato para planeamento, sendo que este último 
ocorre em momento temporalmente anterior ao primeiro. É, pois, no procedimento de 
formação do plano que tem lugar a avaliação ambiental.

Devemos dizer, desde já, que, salvo o devido respeito, discordamos frontalmente 
daqueles que admitem a entrega da avaliação ambiental ao particular que celebre um 
contrato de planeamento com a Câmara Municipal,33 por uma miríade de razões que 
enunciaremos de seguida. Vejamos.

2. OS OBSTÁCULOS À ADMISSIBILIDADE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DOS CONTRATOS PARA PLANEAMENTO

2.1. Princípios fundamentais
Em primeiríssimo lugar, cumpre dizer que tais contratos estão sujeitos, como é 

unânime na doutrina, a apertados limites. A primeira parte do nº 2 do art. 6º-A, RJIGT, ao 
dispor que a contratualização não pode obstaculizar, em momento algum, ao exercício 
dos poderes públicos municipais, consagra, em leitura conjugada com o art. 29º, CPA, 
os princípios da indisponibilidade do poder de planeamento, da irrenunciabilidade do 
exercício dos poderes públicos e da inalienabilidade da competência. Dentre esses 
limites, o art. 6º-A, 2, RJIGT, releva, expressamente, o procedimento, que deve ser 
33 Assim, CORREIA, Manual... op. cit., p. 415, n. 80. O autor sustenta esta posição com base na solução 

consagrada no Direito alemão, segundo a qual não só a elaboração do plano como a elaboração 
do respectivo relatório ambiental (rectius, a realização da avaliação ambiental) podem ser objecto 
de contrato urbanístico. Em sentido contrário, Marlene Sennewald (op. cit., p. 833) defende que, 
embora pese a não taxatividade dos contratos urbanísticos enumerados pelo legislador germânico, 
este não admite a figura dos contratos para planeamento - e, muito menos, consequentemente, a da 
contratualização da avaliação ambiental -, na medida em que o que decorre da lei alemã é que “a tarefa 
de planificação cabe ao município e não constitui nenhum direito e que nem por via contratual poderá 
ser constituído um tal direito. Além disso, [...] a responsabilidade do Município pelo procedimento de 
elaboração de planos fica intocado por quaisquer contratos urbanísticos. Um contrato que viole estas 
disposições seria nulo”. Jorge André Alves Correia, embora não se pronunciando explicitamente sobre 
os limites da contratualização no que a esta questão em concreto diz respeito, parece, ainda assim, 
acompanhar a posição que aqui enjeitamos, na medida em que, assinalando o facto de o RJIGT ter 
criado condições favoráveis à contratação para planeamento quer na dimensão material, quer na 
dimensão procedimental dos planos, se refere ao relatório ambiental como uma das componentes - 
contratualizáveis, supõe-se - da parte escrita do conteúdo dos planos de urbanização e dos planos 
de pormenor. Acresce que o autor trata desta matéria num capítulo dedicado ao “regime jurídico” e à 
“fisionomia” do contrato para planeamento. Cf. CORREIA, J., op. cit., p. 210-215. Alinhando com a nossa 
posição, OLIVEIRA, Fernanda Paula. Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial: comentado. 
Coimbra: Almedina, 2012. p. 58-60. Vide, igualmente, DIRECÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO. Guia dos contratos para planeamento. Maio de 
2010. p. 31-33. Disponível em: <http://www.dgotdu.pt/filedownload.aspx?schema=ec7b8803-b0f2-4404-
b003-8fb407da00ca&channel=C4193EB3-3FA7-4C98-B8CA-D6B9F5602448&content_id=A2D966CF-
CEC4-4E10-AE62-1D6EBD6FB179&field=file_src&lang=pt&ver=1>. Catarina Moreno Pina (Os regimes 
de avaliação de impacto ambiental e de avaliação ambiental estratégica. Tese de Mestrado. Lisboa: 
AAFDL, 2011. p. 237) diz mesmo que entregar ao privado a realização da avaliação ambiental seria 
como - passe o exagero, que não subscrevemos, das palavras - “dar o ouro ao bandido”.
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sempre da responsabilidade do município, naquela que é uma expressão do princípio 
da tipicidade dos procedimentos.34 Destarte, decorre expressamente da lei que o 
procedimento de formação de planos, no qual a avaliação ambiental está incorpo-
rada, jamais pode ser beliscado pelas soluções contratuais obtidas entre a Câmara 
Municipal e o particular.35 Como sintetiza Jorge André Alves Correia, “em caso algum, 
a celebração de um contrato para planeamento pode colocar em causa as regras 
procedimentais de formação dos planos, acarretando a subtracção dos mesmos aos 
trâmites a que estão sujeitos por força da lei”.36 E isso porque o município é sempre o 
titular do poder de planeamento, não se convolando os planos, em qualquer caso, em 
instrumentos de iniciativa ou elaboração privadas:37 como é pacífico na doutrina alemã, 
da contratualização de uma solução planificatória com a Administração não emerge, 
para o privado contratante, qualquer direito à elaboração do plano, visto que as razões 
últimas para a decisão do município em elaborá-lo residem sempre no interesse público 
urbanístico, e não na posição jurídica do privado.38

O que ficou dito vai de encontro, portanto, à ideia dos contratos para planea-
mento como contratos integrativos do procedimento de aprovação dos planos,39 donde 
importa retirar a conclusão de que são os contratos para planeamento que se encontram 
submetidos ao procedimento de formação dos planos, e não o contrário.

2.2. O planeamento urbanístico como tarefa e poder público
Por outro lado, nunca é por demais assinalar que o planeamento urbanístico é, 

como não podia deixar de ser, uma tarefa eminentemente pública, como decorre do 
art. 65º, 4, da Constituição,40 tendo na realização do interesse público a sua estrela 
polar, pelo que a sua condução deve estar sempre nas mãos e sob responsabilidade 
do ente público municipal.41 O poder de planeamento, enquanto poder público, tem sido 
34 SENNEWALD, op. cit., p. 839. A autora entende que, de harmonia com tal princípio, “a elaboração ou 

alteração de tal plano tem que ser levado a cabo segundo o procedimento legalmente previsto para o 
efeito, não podendo, portanto, ser feito por via de um contrato”.

35 Estes mesmos limites são reconhecidos por Correia (Manual... op. cit., p. 415, n. 80, p. 477 e ss.), 
quando afirma que “o legislador estabeleceu, na linha daquilo que a doutrina já vinha defendendo, que 
a celebração daqueles contratos [contratos para planeamento] não prejudica ‘o exercício dos poderes 
públicos municipais relativamente ao procedimento, conteúdo, aprovação e execução do plano’ ” (it. 
nossos). O que se pergunta é se tal fórmula não se revelará vazia de sentido - ao menos no que ao pro-
cedimento diz respeito - se se admitir a realização da avaliação ambiental pelo particular que contratualiza 
determinada solução de planeamento com a Câmara Municipal. Em nossa opinião, tal possibilidade 
consubstanciaria, efectivamente, uma (ilegal) subtracção dos poderes públicos do município.

36 CORREIA, J., op. cit., p. 233.
37 OLIVEIRA, Contratos... op. cit., p. 22.
38 OLIVEIRA, A discricionariedade... op. cit., p. 316, n. 29. Como sintetiza a autora, existe um dever de 

planear “a que não corresponde, porém, um direito dos particulares ao planeamento”.
39 LEITÃO, op. cit., p. 12.
40 OLIVEIRA, Contratos... op. cit., p. 33.
41 Nem se fale aqui de discricionariedade na condução de tal procedimento, pois que, como é sabido, a 

competência é um elemento absolutamente vinculado. Cf. QUEIRÓ, Afonso. O poder discricionário da 
Administração. Coimbra: Coimbra Editora, 1948. p. 204 e ss.
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entendido como um poder complexo, encerrando duas dimensões: aqui, como definição 
de uma concepção de ocupação do território, por meio da escolha das concretas regras 
de ocupação, uso e transformação do solo; ali, como tarefa de elaboração material das 
peças que integram o plano.42 A hipótese da contratualização da elaboração material 
do relatório ambiental, elemento central de todo o procedimento da avaliação ambiental 
estratégica, encaixar-se-ia, então, nesta segunda dimensão.43

Neste ponto, pensamos que cumpre fazer uma precisão. É que a avaliação 
ambiental não passa, única e exclusivamente, pela elaboração do relatório ambiental. 
Na verdade, esta última é apenas uma das diferentes fases, logicamente ordenadas, 
do procedimento de avaliação ambiental, nas quais se contam, ainda, o scoping, as 
consultas e a informação e participação do público, a ponderação do relatório ambiental 
na decisão planificatória final, a elaboração da declaração ambiental e, por último, a 
avaliação e controlo dos efeitos da execução do plano (monitorização).44 Com isto 
queremos dizer que, se a elaboração do relatório ambiental propriamente dito corres-
ponde, como referimos, à segunda dimensão do poder de planeamento apontada, as 
restantes etapas, não se materializando, a final, na elaboração de peças documentais, 
dizem respeito à primeira dimensão, na medida em que concorrem para a definição de 
determinada concepção de ocupação do território e, consequentemente, para a escolha 
das concretas regras de ocupação, uso e transformação do solo. A contratualização 
desta primeira dimensão está, indubitavelmente, blindada pela Constituição (art. 65º, 4). 
Mais dúvidas dir-se-ia existirem relativamente à segunda, para a qual a contratualização 
podia ter as portas (entre)abertas.

Todavia, essa é possibilidade que não acolhemos. Desde logo, porque estamos 
com aqueles para quem a contratualização se restringe ao acertamento negocial do 
concreto conteúdo a conferir ao plano, e nunca à atribuição, aos privados contratantes, 
da elaboração técnica do projecto de plano.45 Depois, porque nem a Constituição (art. 
65º, 4) nem o art. 6º-A, RJIGT, favorecem essa abertura, a qual só seria de admitir na 
presença de previsão legal explícita nesse sentido.46 Para mais, concorre o facto de que, 
quando o legislador quis acolher essa possibilidade, o fez expressamente, circunstância 
visível no art. 26º, 3, do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU),47 em que se 
diz que a câmara municipal pode encarregar uma empresa do Sector Empresarial Local 

42 OLIVEIRA, Fernanda Paula. Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial: comentado. Coimbra: 
Almedina, 2012. p. 54-55.

43 Ibidem, p. 58-60.
44 Para desenvolvimentos sobre cada uma destas fases, cf. CORREIA, A., op. cit., p. 429-439 e NORONHA, 

Francisco. A avaliação ambiental de planos urbanísticos: problemas e soluções. Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas (ICJP) da FDUL. 2012. Disponível em: <http://www.icjp.pt/sites/default/files/papers/
texto_-_avaliacao_ambiental_de_planos_urbanisticos_fn_1-1.pdf>.

45 OLIVEIRA, Fernanda Paula. Regime jurídico da reabilitação urbana: comentado. Coimbra: Almedina, 
2011. p. 137.

46 Ibidem, p. 138.
47 Regulado pelo DL nº 307/2009, de 23 de outubro, na última redacção que lhe foi dada pelo DL nº 

32/2012, de 14 de agosto.
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(SEL) da preparação do projecto do plano de pormenor de reabilitação urbana e dos 
respectivos elementos. Ora, não há, em parte alguma do RJIGT, disposição semelhante.

Acresce, como assinala, certeiramente, Fernanda Paula Oliveira, que a 
possibilidade da atribuição da elaboração técnica do projecto do plano aos privados 
acarretaria, do mesmo passo, a atribuição do poder de contratar equipas técnicas, o 
que desembocaria, a final, numa “fuga, via contratualização de planos, às regras da 
concorrência na escolha daquelas equipas”,48 id est, às regras preceituadas no Código 
dos Contratos Públicos.

Ainda, porque o carácter de prossecução do interesse público de que se reveste 
o poder planificatório - bem como, não esqueçamos, a jusfundamentalidade de que 
goza o direito ao ambiente (art. 66º, 1, CRP) - não se coaduna com uma actuação 
que, levada a cabo por privados, nunca poderá oferecer as mesmas garantias de 
imparcialidade e transparência que tal desígnio (prossecução do interesse público) 
exige - garantias que o legislador considera, à partida, estarem verificadas no caso, 
acima exposto, da preparação do projecto do plano de pormenor de reabilitação ur-
bana e dos respectivos elementos por empresas do SEL, justamente pelos princípios 
orientadores (prossecução do interesse público à cabeça e, v.g., de desenvolvimento 
económico-social) que as regem.49 Veritas, o privado não é, aqui, parte desinteressada; 
pelo contrário, nos contratos para planeamento, o privado tem todo o interesse em 
ver as soluções que mais lhe convêm serem consagradas no plano, razão pela qual 
o risco em aquele “fechar os olhos” aos “incómodos ambientais”, não cuidando com 
a devida diligência dos putativos danos para os bens ecológicos provocados pelas 
soluções planificatórias, consubstancia uma promiscuidade inaceitável entre interesses 
privados e interesses públicos.

Por outro lado, ainda, não sendo possível, como mencionámos acima, contra-
tualizar tarefas que pertencem ao poder de planeamento na sua primeira dimensão, 
como é o caso do scoping, não faria qualquer sentido que, tendo sido este realizado 
pelo ente público municipal, viesse depois o relatório ambiental, elaborado por um 
privado, tomar posição, por exemplo, sobre questões inseridas num âmbito diverso ou 
com um alcance e nível de pormenorização incompatíveis com os definidos no scoping.

Note-se que esta nossa tomada de posição se estende às duas hipóteses em 
que, hipoteticamente, a avaliação ambiental pode ser contratualizada: I) como elemento 
contratual incluído num contrato mais amplo, scilicet, no contrato para planeamento;50 
ou II) como elemento contratual a se, isto é, naquela situação em que a avaliação 
ambiental, em si mesma, fica, por acordo negocial, a cargo de privados, independen-
temente de haver ou não um contrato para planeamento.

48 OLIVEIRA, Fernanda Paula. Regime jurídico da reabilitação urbana: comentado. Coimbra: Almedina, 
2011. p. 138.

49 Cf. arts. 6º, 1, e 49º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, que disciplina o regime jurídico da actividade 
empresarial local e das participações locais.

50 É a esta primeira hipótese que se refere Correia (Manual... op. cit., p. 415, n. 80).
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2.3. A necessidade de observância dos regimes legais relativos ao uso do solo 
e das disposições dos demais instrumentos de gestão territorial

Doutra banda, a segunda parte do art. 6º-A, 2, RJIGT, submete o contrato para 
planeamento a duas condicionantes: a observância dos regimes legais relativos ao 
uso do solo e das disposições dos demais instrumentos de gestão territorial. Relati-
vamente à primeira, e a título de exemplo, não poderá nunca o Município acordar a 
alteração de um plano classificando como solo urbano um terreno incluído na Reserva 
Agrícola Nacional (RAN).51 Na realidade, admitir que a avaliação ambiental possa ficar 
na disposição do privado seria conceder o flanco para que esse enquadramento legal 
(RAN) viesse a ser obnubilado no momento do controlo ambiental.

Quanto à segunda condicionante referida, ilustremos com outro exemplo prático. 
Pensemos num contrato para planeamento de urbanização ou de pormenor no qual, 
em contrapartida da cedência gratuita, pelo particular, de um terreno ao município, este 
último se compromete a classificar e qualificar terrenos do primeiro em determinado 
sentido (v.g., como solo urbano edificável), atribuindo-lhe determinados usos e inten-
sidades. Vamos supor que, antes da celebração desse contrato, realizada a avaliação 
ambiental para o PDM (obrigatória, nos termos do art. 75º-A, 2, RJIGT) e aprovado o 
plano, a classificação e qualificação de determinada área (onde se incluem os terrenos 
envolvidos no contrato de planeamento), atendendo aos valores ambientais em causa, 
se fez como rural (art. 72º, 2, al. a), RJIGT), na categoria de espaço natural merecedor 
de protecção (art. 73º, 2, al. d), RJIGT).

Admitir que, no âmbito de um contrato para planeamento de urbanização ou de 
pormenor, a avaliação ambiental possa ficar a cargo do particular é abrir a porta a uma 
fonte de potenciais incompatibilidades e desconformidades entre planos municipais de 
escalas diferentes. Para isso, basta que, na situação acima exposta, o particular, relati-
vamente aos terrenos incluídos na área (mais ampla) classificada pelo PDM, conclua, 
negligente ou dolosamente, a avaliação ambiental - em que, assinale-se, o parecer 
da comissão de acompanhamento não tem, prima facie, força vinculativa (art. 75-A, 
6, RJIGT, conjugado com o art. 98º, 2, CPA)52 - indicando, no relatório ambiental, não 
haver valores ambientais merecedores de tutela, desse modo se afigurando idóneas 
51 Servimo-nos do exemplo avançado por Freire (op. cit., p. 433).
52 O parecer é, portanto, obrigatório e não vinculativo. Neste sentido, OLIVEIRA, Fernanda Paula. Regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial: comentado. Coimbra: Almedina, 2012. p. 254. Cf., porém, 
NORONHA, op. cit., p. 30-33, em que advogamos a força vinculativa desse mesmo parecer, em razão 
de cinco aspectos que passamos agora a elencar: I) o parecer ambiental em causa é, na sua essência, 
um juízo objectivo, de carácter técnico-científico; II) o parecer tem subjacente o princípio, de dignidade 
constitucional, da prevenção, cujo escopo é o da protecção antecipada do ambiente (ele mesmo um 
bem jurídico constitucional); III) ao contrário do que o legislador estabeleceu no âmbito da participação 
preventiva e sucessiva dos particulares (art. 77º, 5, RJIGT), não se encontra previsto, aqui, qualquer 
dever de ponderação e fundamentação, o que só reforça a necessidade da força vinculativa de tal 
parecer; IV) dogmaticamente, o parecer é passível de ser perspectivado como um acto administrativo 
final parcial, atenta a sua já referida natureza objectiva (que não política ou de oportunidade); e V) de 
um prisma sistemático, quando o legislador quis retirar a força vinculativa ao parecer da CCDR, fê-lo 
expressamente (art. 78º, 2).
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a classificação e qualificação contratualizadas. Assim se obliterando, por completo, os 
resultados produzidos em sede de avaliação ambiental do PDM no perímetro do qual 
se insere o plano de urbanização ou de pormenor. Por esta via se desrespeitando, 
ademais, o princípio da hierarquia dos planos (ainda que entendido de uma forma 
flexível ou mitigada53), pois que não se mostra razoável admitir a possibilidade de, em 
obséquio à conservação de bens ecológicos, existir uma área classificada como rural 
por um instrumento mais genérico, como é o PDM, e, simultaneamente, existirem, 
“dentro” dessa mesma área, terrenos de menor dimensão onde esse imperativo não 
se faça sentir e onde, pelo contrário, nada desaconselhe a edificação.

2.4. A discricionariedade na decisão de realização de avaliação ambiental
A posição que temos vindo aqui a defender encontra respaldo, ainda, num outro 

topos argumentativo.
Como é sabido, na elaboração de planos de urbanização e de pormenor, o ente 

público municipal goza de poderes discricionários na determinação da necessidade de 
realização da avaliação ambiental.54 Na verdade, nos termos do art. 74º, 5, RJIGT, os 
planos de urbanização e de pormenor que se confinem a pequenas áreas em nível local 
apenas são alvo de avaliação ambiental caso o município entenda serem susceptíveis 
de produzir efeitos significativos no ambiente. Ora, tal qualificação, embora ancorada 
nos critérios estabelecidos no anexo ao DL nº 232/2007, de 15 de junho (art. 76º, 6, 
RJIGT), terá sempre no município a última palavra, até pela relativa indeterminação 
de muitos dos conceitos ali utilizados (“grau”, “pertinência”, etc.).

Admitir a contratualização da avaliação ambiental com privados seria, pois, 
transferir esta margem de liberdade para estes últimos, o que representaria, tendo em 
conta o carácter interessado da sua posição nas soluções planificatórias, um risco muito 
grande para a efectiva ponderação dos valores ambientais, atendendo à “tentação” da-
queles em fazer uso dessa margem de liberdade para, pura e simplesmente, os ignorar.

Também por aqui se compreende como a potencial promiscuidade entre interes-
ses privados e públicos, com prejuízo evidente para estes últimos, desaconselhando 
a “privatização” da avaliação ambiental.

2.5. O iter cronológico do legislador
Por outro lado, note-se, o contrato para planeamento é publicitado com a deli-

beração de determinação de elaboração do plano (que dá início ao procedimento de 
formação do plano) e acompanha a proposta de plano no decurso da discussão pública 
(art. 6º-A, 6, RJIGT). Ou seja, em termos cronológicos, a nossa posição de rejeição 

53 Sobre isto, cf. CORREIA, Manual... op. cit., p. 497, 521.
54 Mais amplamente, sobre a discricionariedade na elaboração de planos urbanísticos, cf. NORONHA, 

Francisco. A discricionariedade de planificação municipal na elaboração e aprovação dos planos e 
seus limites jurídicos: algumas questões. Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 
Coimbra: Coimbra Editora, v. IX, 2013. Para uma análise mais profunda, vide a obra que temos vindo 
a citar, OLIVEIRA, A discricionariedade... op. cit., passim.



157OS CONTRATOS PARA PLANEAMENTO

da possibilidade de atribuição da avaliação ambiental aos privados está em perfeita 
consonância com o iter sequencial pensado pelo legislador. De facto, só depois de 
terminado o procedimento de formação do contrato (art. 6º-A, 4, RJIGT) e formalizado 
o contrato, é que este é junto à deliberação que determina a elaboração do plano.55 
A partir daqui, o procedimento de elaboração do plano só tem que seguir o seu curso 
normal, competindo a avaliação ambiental e, designadamente, a elaboração do relatório 
ambiental à entidade responsável pela elaboração do plano, id est, a Câmara Municipal.

2.6. O princípio da eficácia condicionada nos contratos para planeamento
E nem contra esta posição se diga que a lei, ao estabelecer este regime, poderia 

estar a colocar na avaliação ambiental, que ocorre em momento posterior à celebração 
do contrato para planeamento, um elemento condicionador da eficácia deste último,56 
pois que isso é o normal em sede de contratos de planeamento, como decorre do art. 
6º-A, 3, RJIGT. Com efeito, esta norma fixa um princípio de eficácia condicionada ou 
uma condição suspensiva, nos termos da qual estes só adquirem eficácia na medida 
em que vierem a ser incorporados no plano, prevalecendo, em todo o caso, este último: 
“os seus [contrato] efeitos quanto à definição das regras de ocupação, uso e transfor-
mação do território apenas valem por intermédio do plano, isto é, se e na medida em 
que forem nele incorporados”.57

Além do mais, como contratos administrativos sobre exercícios de poderes 
públicos que são, os contratos para planeamento têm latente uma autêntica condição 
resolutiva implícita, a qual, no dizer de Fernanda Paula Oliveira, consubstancia, para a 
Câmara Municipal, uma reserva de manutenção dos elementos de facto e de direito tidos 
em conta no momento da celebração do contrato: “a obrigação da câmara [acertada, 
com o particular, no contrato para planeamento] deixará de existir se estes pressupos-
tos se alteraram, designadamente, quando no procedimento de elaboração do plano 
subsequente à celebração do contrato surgirem novos dados a ponderar, trazidos, 

55 Cf. OLIVEIRA, Fernanda Paula. Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial: comentado. 
Coimbra: Almedina, 2012. p. 82-83.

56 Seria o caso de, por via de um contrato para planeamento, a Câmara Municipal e o privado acertarem 
a cedência gratuita de uma parcela ao primeiro em troca da classificação e qualificação de um solo do 
segundo como urbano e de edificação. Para, mais tarde, no decorrer do procedimento de formação 
do plano, mais precisamente em sede de avaliação ambiental, a Câmara Municipal vir a classificar tal 
solo como rural, em virtude dos seus importantes valores ambientais e paisagísticos.

57 OLIVEIRA, Fernanda Paula. Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial: comentado. Coimbra: 
Almedina, 2012. p. 73. Leitão (op. cit., p. 16) diverge, aparentemente, deste entendimento, argumentando 
que a aprovação do plano pela assembleia municipal (art. 79º, 1, RJIGT) é não um requisito de eficácia, 
mas elemento constitutivo do plano elaborado pelo particular. Salvo melhor entendimento, parece-nos 
que a autora mistura dois planos: o da validade e o da eficácia. A aprovação do plano (pela assembleia 
municipal) é, inquestionavelmente, requisito de validade do plano e, consequentemente, do contrato para 
planeamento. Outra coisa é, porém, a eficácia desse contrato, a que se refere, expressamente, o art. 
6º-A, 3, RJIGT. E, de facto, a incorporação do contrato pelo plano - que é coisa diferente da aprovação 
do plano pela assembleia municipal, precedendo-a - é condição resolutiva implícita da eficácia do 
primeiro. Cf. OLIVEIRA, Contratos... op. cit., p. 24.
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nomeadamente, pelas outras entidades que intervêm no procedimento ou pelos parti-
culares nas fases especificamente previstas para a sua participação”.58 Ora, os valores 
ambientais são ou podem ser, justamente, novos dados a surgir nesses momentos pro-
cedimentais, seja pela mão da comissão de acompanhamento (art. 75º-A, RJIGT), pela 
CCDR (art. 75º-C, RJIGT), seja, ainda, por iniciativa dos particulares (art. 77º, RJIGT).59

2.7. A AAE e a AIA (Avaliação de Impacto Ambiental)
Também não parece plausível estabelecer, nesta sede, um paralelismo entre 

o RAAE e o Regime da Avaliação de Impacto Ambiental (RAIA),60 em que, como se 
sabe, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é elaborado pelo proponente do projecto, 
que pode muito bem ser um privado. É que, aí, a decisão final é sempre do Ministro 
responsável pela pasta do ambiente, que emite a Declaração de Impacte Ambiental 
(art. 17º, RAIA), dotada de força vinculativa. Diferentemente, no regime de avaliação 
ambiental estratégica incorporado pelo RJIGT, o parecer da comissão de acompanha-
mento não tem - ou não parece ter, para a maioria da doutrina61 - força vinculativa.

De resto, é nossa convicção que todo o RAAE, inspirado nas directivas co-
munitárias já referidas, foi desenhado tendo em mente a sua realização por entes 
públicos, como se pode inferir da leitura do seu preâmbulo e dos daquelas directivas 
(em especial, a parte introdutória relativa aos “considerandos”).

CONCLUSÕES
De harmonia com o entendimento propugnado, a inadmissibilidade da contra-

tualização da avaliação ambiental deve estender-se, para além dos contratos para 
planeamento de elaboração de planos, aos contratos para planeamento de alteração 
ou revisão de planos em que a avaliação ambiental tenha lugar (cf., v.g., art. 96º, nºs 3 
e 4, RJIGT), pois, também aí, persistem as mesmas razões (inter alia, poder de plane-
amento como poder público; prossecução do interesse público; risco de promiscuidade 
entre interesses públicos e privados) que obstam à contratualização no primeiro caso. 
No que aos contratos para planeamento de elaboração de planos diz respeito, natural-
mente que a nossa posição se estende aos diferentes âmbitos normativos onde eles 
estejam previstos, como será o caso, designadamente, de contrato para planeamento 
de elaboração de plano de pormenor de reabilitação urbana, cuja admissibilidade 
decorre do art. 26º, 1, RJRU, conjugado com o art. 6º-A, 1, RJIGT.62

Para terminar, importa retirar a devida ilação quanto ao desvalor jurídico de um 
plano de urbanização ou de pormenor cuja avaliação ambiental tenha sido (ilegalmente) 
58 OLIVEIRA, Contratos... op. cit., p. 25-26. No mesmo sentido, FREIRE, op. cit., p. 433.
59 Em sentido convergente, LEITÃO, op. cit., p. 15.
60 Regulado pelo DL nº 69/2000, de 3 de maio, na última redacção que lhe foi dada pelo DL nº 197/2005, 

de 8 de novembro.
61 Cf. as reservas que manifestámos supra, n. 51.
62 No mesmo sentido, OLIVEIRA, Fernanda Paula. Regime jurídico da reabilitação urbana: comentado. 

Coimbra: Almedina, 2011. p. 137-138.
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realizada por um privado, ao abrigo de um contrato para planeamento: ele será nulo, 
nos termos do art. 133º, 1, CPA, por preterição de um elemento essencial (vício de 
forma),63 com os remédios jurisdicionais conhecidos.64 Destes, destaca-se o pedido de 
impugnação, a título principal e directo, do plano, no seu todo ou em alguma das suas 
normas, o qual poderá ser acompanhado (cumulado) de um pedido de providência 
cautelar de suspensão jurisdicional da eficácia do plano alvo de contrato, de harmonia 
com os arts. 112º, 2, al. a), e 130º, CPTA. A cumulação com um pedido de condenação 
da Administração à reparação de danos (art. 4º, 2, al. f), CPTA) também não está fora 
de hipótese, verificados que estejam os prejuízos para o ambiente decorrentes, v.g., de 
uma licença de construção em terrenos que só uma avaliação ambiental parcial e des-
ligada da prossecução do interesse público poderia a ela (licença) não constituir óbice.
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RESUMO: Na atual dinâmica social, há vários contextos que interferem na esfera 
do Direito ambiental, sendo este um meio de assegurar e proteger a preservação da 
natureza. A interferência da economia, da política, da moral, dos costumes faz com 
que haja um arrefecimento às obrigações do ser humano para com o Direito ambien-
tal, sendo, assim, importante a inserção da não retrocessão às normas de natureza 
ambiental. Requer-se demonstrar, por meio de estudos doutrinários, quão essencial 
para o ordenamento normativo ambiental é a inserção desse princípio, o qual detém a 
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finalidade de assegurar as conquistas, seja normativa, jurisprudencial ou doutrinária, 
com o direcionamento à preservação do meio natural. Na pretensa intenção de estudar 
o primado do não retrocesso normativo ambiental, analisar-se-á o desenvolvimento 
sustentável, sendo este um rumo ao estudo da sustentabilidade, visando, neste Es-
tado pós-positivista, na era neoconstitucionalista, à quebra de paradigmas quanto ao 
crescimento social sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: princípio do não retrocesso; Direito ambiental; sustenta-
bilidade.

RESUMEN: En la dinámica social actual, hay contextos que influyen en la esfera 
del Derecho ambiental, que es una forma de asegurar la conservación y protección 
de la naturaleza. La interferencia en la economía, la política, la moral significa que 
hay un enfriamiento de las obligaciones humanas hacia el Derecho ambiental es, por 
tanto, importante no insertar la retrocesión de las normas ambientales. Es necesario 
demostrar, mediante estudios doctrinales, lo esencial para la inserción espacial de 
regulación ambiental de este principio, el cual tiene el propósito de asegurar los logros, 
ya sea legislativo, jurisprudencial o doctrinal, con la dirección a la preservación del 
medio ambiente natural. La supuesta intención de estudiar la primacía de la revisión no 
normativo patadas ambiental será el desarrollo sostenible, que es una dirección para el 
estudio de la sostenibilidad, con el objetivo en esta época estado neoconstitucionalista 
post-positivista, rompiendo paradigmas con respecto a crecimiento social sostenible.

PALABRAS-CLAVE: principio de no-retorno; el Derecho ambiental; la sostenibilidad.

INTRODUÇÃO

Por meio deste estudo jurídico, de forma objetiva e não tendo a pretensão 
de esgotar o assunto, desenvolver-se-á um estudo que anunciará o princípio do não 
retrocesso quanto à matéria ambiental no contexto da sustentabilidade.

O tema da sustentabilidade vem expresso, tanto no contexto social quanto no 
contexto jurídico, de forma avultante, fato este reflexo do crescimento social, econômico, 
que, na maioria dos fatos sociais, interliga-se a questões de natureza ambiental. As 
atividades humanas causam, de uma forma reflexiva, alteração na natureza, de maneira 
direta ou indireta. Essas alterações, na maioria das vezes, são caracterizadas como 
negativas, prejudiciais para o meio social.

Numa fase da globalização, de pós-positivismo, da transformação da ciência, 
da tecnologia, ressalta-se ainda mais a função do Direito de regular o consequente 
crescimento, seja econômico ou social, reafirmando uma base jurídica firme, autônoma, 
pois se está diante de uma era em que há um crescente enfraquecimento do direito 
dos Estados frente a este crescimento social, político e econômico, em virtude de 
interferências de questões adversas às jurídicas.
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Com o consequente crescimento econômico, decorrente do reflexo do capita-
lismo, visivelmente identificado na chamada “era consumista”, o indivíduo encontra-se 
numa fase de consumo exacerbado, na realidade de que quanto mais se tem mais 
se quer, chegando-se a firmar um irracionalismo pós-moderno, fato este que vai di-
retamente ao encontro do desprendimento à preservação da natureza. É necessário 
despender menos gastos materiais, reutilizar ou reciclar a matéria, decorrendo, assim, 
a perspectiva de um desenvolvimento sustentável.

Neste contexto social e jurídico se pretende desenvolver este trabalho. Em 
primeira análise, tem-se a verificação do princípio da não regressão, regressão esta 
analisada sob um ângulo normativo jurídico, com ênfase na questão do Direito am-
biental. Em posterior ponderação tem-se a intenção de contextualizar este princípio no 
âmbito do desenvolvimento sustentável, o qual se determina como um rumo elementar 
à sustentabilidade.

O objetivo geral deste artigo repousa em acentuar o princípio do não retrocesso 
na matéria do Direito ambiental, que, ao ser conceituado como um direito que preconiza 
a preservação, a conservação e a proteção de um bem maior, de um bem caracterizado 
como fundamental para o ordenamento jurídico, o meio ambiente, insere-se no contexto 
da sustentabilidade, a qual tem por fim a garantia do progresso social com reservas 
naturais às gerações futuras.

Com a intenção de não esgotar o tema neste articulado, utilizou-se do método 
dedutivo para a sua realização, com a inter-relação dos métodos operacionais das 
técnicas de pesquisa bibliográfica, do fichamento, do referente, meios metodológicos 
capazes de ensejar uma pesquisa científica.

1. QUESTÕES FUNDAMENTAIS QUANTO AO PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO

No presente trabalho requer-se unificar, estreitar a relação do desenvolvimento 
sustentável ao princípio do não retrocesso. Um assunto de extrema relevância, quando 
se direciona à supressão ou à minimização de alguns direitos, sendo estes de natureza 
social.

Nos primados fundamentais da segurança jurídica e da dignidade da pessoa 
humana é que repousa a justificação de anunciar o meio ambiente como um direito 
fundamental. Dessa maneira, o princípio da não regressão é um primado normativo 
consagrado como fonte legal nos termos da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, a qual preconiza uma segurança ética, jurídica quanto aos direitos ditos como 
direitos fundamentais, como o meio ambiente.4

A sua enunciação está em não abrir brechas, lacunas para retroceder os 
direitos, enfatizando-se o progresso quanto aos direitos humanos caracterizados por 
fundamentais. Essa designação pressupõe uma obrigação de cunho positivo quanto 
4 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. 

Disponível em: <http://www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 15 ago. 2012.
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aos efeitos negativos de uma obrigação diversa, a busca de garantias de preservação 
e de progressão quanto aos direitos que resguardam o bem natural, qual seja, o meio 
ambiente.5 Tem-se a obrigação de preservar, de resguardar, por meio de um ato nega-
tivo, a não degradação. Crescer, preservar, sobretudo, a um estado presente e futuro.

Nessa linha de pensamento, expressa o doutrinador Michel Prieur:
Deste modo, a não regressão a despeito de sua aparente obrigação negativa 

conduz a uma obrigação positiva aplicada a uma norma fundamental. Distintos textos 
internacionais dos direitos humanos evidenciam a característica progressiva dos di-
reitos econômicos, sociais e culturais, os quais estão normalmente ligados ao direito 
ambiental. Deduz-se facilmente desta progressividade uma obrigação de não regressão 
ou não retrocesso.6

A instituição desse princípio no ordenamento jurídico tem como preceito o 
artigo 225 da Constituição Federal,7 o qual normatiza que todo cidadão tem direito a 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um sujeito enunciado coletivamente, 
ou seja, o meio ambiente conceituado como um bem comum, um bem que garante a 
subsistência da vida presente e de gerações futuras. Há um reflexo normativo quanto 
a um direito fundamental do ser humano, detendo-se a barreiras transfronteiriças, em 
que, diante de sua importância, não se pode olvidar a flexibilização quanto às questões 
econômicas, políticas, mesmo encontrando-se numa era de consumo emergente. O 
meio ambiente é um direito que prepondera a esfera jurídica individual.

O princípio ora em questão é uma norma que todo ordenamento que instituiu 
o Direito ambiental como um direito fundamental individual ou coletivo deve aferir, 
sendo uma seara nacional ou transnacional, fato este aderido ao conceito de que o 
direito ao meio ambiente, equilibrado e sadio, é um direito difuso, atingindo sujeitos 
indetermináveis, de uma forma indefinida.

O meio ambiente é um direito que compõe a terceira geração de direitos fun-
damentais. Para Norberto Bobbio, os direitos que integram essa geração de direitos 
fundamentais seriam uma categoria de direitos a um meio ambiente não degradado, não 
poluído. Esse autor, quando anuncia o direito ao meio ambiente equilibrado, reforça o 
direto à vida. Faz perceber que o direito ao meio ambiente, quanto a um ato de Justiça, 
reforça que nenhum poder sobrepõe-na, refletindo-se, assim, a dignificação humana.8

O princípio da não regressão, de forma objetiva, é um princípio que deve 
conter, fazer, prevenir, nas ações ou omissões, que aquilo que foi consagrado pelo 

5 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. 
Disponível em: <http://www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 15 ago. 2012.

6 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. 
Disponível em: <http://www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 15 ago. 2012.

7 BRASIL. Constituição Federal. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

8 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
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direito não recue, não retroceda, garantindo a dignidade da pessoa humana quanto 
à regulamentação do bem coletivo, o qual se mostra importante, o meio ambiente. O 
que o direito alcançou quanto à proteção do meio natural deve ser conservado, não 
sendo omisso para as mudanças daquilo que prejudicou ou deixou de produzir efei-
tos quanto ao meio ambiente, mas, quanto às normas, às jurisprudenciais, às ações 
que produzirem e ainda produzem efeitos na preservação do meio natural, não deve 
haver meios que causem um recuo normativo que alcance a eficácia do direito quanto 
à matéria a ser protegida, pois no sistema de legislação, por exemplo, uma lei pode 
ser revogada ou derrogada por outra lei, fato este proibitivo quanto à preservação dos 
direitos enfatizados ao meio ambiente.

A mudança desse paradoxo leva a pensar que, se a poluição está de certa 
forma acabando com o meio ambiente, faz com que ambientalistas, cientistas e de-
mais profissionais busquem formas de abster este fato, o qual causa consequências 
devastadoras ao meio ambiente. O Direito, como ciência jurídica, faz com que haja 
um pensamento analítico.

Não pode haver a criação de normas que produzam efeitos que retrocedem 
os direitos já consagrados. As normas devem ser criadas para conservar e proteger 
direitos presentes e futuros, não recuando de forma que atinja a dignidade humana.

O que nos leva a pensar que a ciência jurídica, por meio das normas jurídicas, 
possa causar o retrocesso do direito? As questões políticas, econômicas, o próprio 
desenvolvimento social podem lançar-se no mundo jurídico perpetrando naquilo que 
já está sendo protegido, garantido, assegurado, causando o viés do retrocesso.

Nesse contexto anuncia Michel Prieur, na palestra proferida sob o título Princípio 
do não retrocesso em Direito ambiental:

Esse risco de retrocesso pode ser justificado por grupos de interesse de dife-
rentes maneiras (motivos jurídicos, políticos, econômicos e psicológicos).

Nesse sentido, poderia ser invocado o poder soberano dos constituintes e legis-
ladores, como regra da democracia, pugnando que não existe direito eterno nem direito 
adquirido pelo direito. Também é possível que esse retrocesso ocorra por iniciativas 
de desregulamentação e deslegiferação, sob o pretexto de simplificação do complexo 
direito ambiental, diminuindo com isso seu nível de proteção. Motivos econômicos 
(crises e globalização) também são argumentos recorrentes para justificar o retrocesso 
da legislação ambiental. Já as razões psicológicas consistem no sentimento de que a 
produção jurídica sobre meio ambiente seria demasiada e complexa.9

Segundo os ensinamentos de Michel Prieur, tem a intenção da interação des-
se princípio com o fundamento de sustentabilidade, pelo fato de que é uma norma 
que impediria a retroatividade da proteção ambiental assegurada pelo ordenamento 
jurídico, preconizando uma proteção, uma segurança jurídica à proteção vital das 

9 Palestra proferida por Michel Prieur, sob o título O princípio do não retrocesso em Direito ambiental. 
Disponível em: <http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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gerações futuras, pois o direito, a norma, a situação assegurada para a preservação 
de determinada circunstância deve ser um aporte inicial ao não regresso. Assim dispôs:

O princípio do não retrocesso tanto responderia à necessidade de segurança 
jurídica quanto satisfaria a exigência de proteção das gerações futuras, não se impondo 
a estas um meio ambiente em degradação. Caso haja uma lei regressiva hoje, quem 
pagará serão as gerações futuras. Sob uma dimensão ética e moral, o conceito de não 
retrocesso envolve menos poluição e mais biodiversidade.

O não retrocesso no Direito Internacional do Meio Ambiente revela uma visão 
progressista - presente no Princípio 7º da Declaração do Rio - de conservação, proteção 
e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre.10

Para Michel Prieur o direito estaria sob os reflexos de várias ameaças exter-
nas a sua natureza, as quais poderiam provocar o retrocesso jurídico quanto ao bem 
maior - meio ambiente. Nessa esfera, tem-se que ressaltar a importância do texto 
constitucional, como norma fundamental, como ordem de validade a atos posteriores, 
infraconstitucionais, fortalecendo a sua autonomia constitucional. Os aspectos políticos, 
econômicos, morais não devem sopesar direitos constitucionalmente consagrados. 
O Direito ambiental é um Direito normatizado e institucionalizado como norma legal 
fundamental, não estando variável aos acontecimentos econômicos, políticos e sociais.

Nos estudos de Michel Prieur várias situações causam um determinado recuo 
à matéria ambiental. Assim anuncia:

No atual momento são várias as ameaças que podem ensejar o recuo do Direito 
Ambiental: a) ameaças políticas: a vontade demagógica de simplificar o direito leva à 
desregulamentação e, mesmo à “deslegislação” em matéria ambiental, visto o número 
crescente de normas jurídicas ambientais, tanto no plano internacional quanto no plano 
nacional; b) ameaças econômicas: a crise econômica mundial favorece aos discursos 
que reclamam menos obrigações jurídicas no âmbito do meio ambiente, sendo que, 
dentre eles, alguns consideram que essas obrigações seriam um freio ao desenvol-
vimento e à luta contra a pobreza; c) ameaças psicológicas: a amplitude das normas 
em matéria ambiental constitui um conjunto complexo, dificilmente acessível aos não 
especialistas, o que favorece o discurso em favor de uma redução das obrigações do 
Direito Ambiental.11

No domínio do Direito constitucional o princípio do não retrocesso, bem como 
na doutrina e na jurisprudência, tem um enfoque emergente, o qual é utilizado como 
efeito cliquet, um termo de origem francesa que está presente em diversos julgados 
do Tribunal Supremo, sendo um aparato, uma expressão aferida pelos alpinistas, a 

10 Palestra proferida por Michel Prieur, sob o título O princípio do não retrocesso em Direito ambiental. 
Disponível em: <http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/>. Acesso em: 20 jul. 2012.

11 PRIEUR, Michel. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. <http://www2.senado.gov.br/bdsf/
item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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qual é definida por um movimento que somente permite subir, não permitindo um 
retrocesso do estado no qual se encontra, garantindo-se, assim, a consagração dos 
direitos sociais e fundamentais, os quais reforçam a importância dos direitos humanos, 
de caráter individual, coletivo ou difuso, ressaltando a dignidade da pessoa humana.

Michel Prieur enfatiza a importância do princípio da não regressão no ordena-
mento jurídico, elevando as regras comuns, “na medida em que o que está em jogo é 
a salvaguarda dos progressos obtidos para evitar ou limitar a deteriorização do meio 
ambiente”.12

A não retrocessão aos direitos ambientais é reflexo do princípio da segurança 
jurídica, sendo que, em um ordenamento jurídico, no qual os princípios são normas 
orientadoras das regras jurídicas, seria uma forma de progressão ao que já fora 
assegurado, normatizado quanto ao bem fundamental meio ambiente, garantindo a 
preservação desse direito humano. Assim dispôs Michel Prieur:

[...] Uma fórmula positiva, com um “princípio de progressão”, não foi por nós 
escolhida por ser demasiado vaga e pelo fato de se aplicar, de fato, a toda norma 
enquanto instrumento, funcionando a serviço dos fins da sociedade. Ao nos servimos 
da expressão “não regressão”, especificamente na seara do meio ambiente, enten-
demos que há distintos graus de proteção ambiental e que os avanços da legislação 
consistem em garantir, progressivamente, uma proteção a mais elevada possível, no 
interesse da Humanidade.13

Na mesma linha doutrinária, quanto ao princípio da não regressão, em referência 
ao meio ambiente, está interligado à proteção do meio natural com a elaboração de 
normas (Poder Legislativo) que regulamentem essa pretensão material ao considerar-se 
o direito a um meio ambiente equilibrado como um direito humano.14

Quando da utilização da palavra “regressão”, tem um significado de retroce-
der, voltar para trás. Nos termos atuais, a linha evolutiva do ser humano, do Estado 
social, é uma percepção evolutiva, de crescimento. O desenvolvimento tecnológico, 
por exemplo, é a conclusão lógica de que se está em plena evolução, porém, nessa 
mesma linha de pensamento, havendo a excessiva exclusão social quanto aos meios 
econômicos - pobreza/riqueza - em contraponto à devassa degradação do meio natural 
em nome do desenvolvimento - homem/natureza -, faz com que haja uma percepção 
de que se estaria em decrescimento, retrocedendo à consagração dos direitos funda-
mentais - meio ambiente, dignidade da pessoa humana -, os quais se encontram em 
uma esfera de intangibilidade.
12 PRIEUR, Michel. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. <http://www2.senado.gov.br/bdsf/

item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.
13 PRIEUR, Michel. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. <http://www2.senado.gov.br/bdsf/

item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.
14 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. 

Disponível em: <http://www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 15 ago. 2012.
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Na concepção do direito ao meio ambiente sadio, ecologicamente equilibrado, 
ser um direito fundamental intangível, o qual não comporta modificações quanto ao 
seu estado de direito adquirido, tem profunda preeminência aos demais princípios que 
fundamentam a proteção, a regulamentação do Direito Ambiental, restando citar, em 
primordial, o efeito da sustentabilidade, a qual é intitulada como um princípio que asse-
gura o desenvolvimento social presente sem comprometer a vida das gerações futuras. 
Assim, resguardar os meios naturais disponíveis, para que não haja um retrocesso ao 
que assegura o bem-estar social, a natureza. Nessa perspectiva declara Michel Prieur:

O que está em jogo aqui é a vontade de suprimir uma regra (constituição, lei ou 
decreto) ou de reduzir seus aportes em nome de interesses, claros ou dissimulados, 
tidos como superiores aos interesses ligados à proteção ambiental. A mudança da 
regra que conduz a uma regressão constitui um atentado direto à finalidade do texto 
inicial. O retrocesso em matéria ambiental não é imaginável. Não se pode considerar 
uma lei que, brutalmente, revogue normas antipoluição ou normas sobre a proteção da 
natureza; ou, ainda, que suprima, sem justificativa, áreas ambientalmente protegidas.15

O direito que se compõe de normas e princípios quando regulamentam deter-
minada matéria busca a proteção, a eficácia do bem jurídico que está sendo tutelado.

Conforme leciona Rafael Simioni, no momento de conceituar essa ciência jurídi-
ca, traz o Direito, por meio das mais diversas formas conceituais, a importância do seu 
fim específico, que é a tutela, a proteção de determinados bens, que, sobretudo, não 
basta ser norma com eficácia, mas, sim, deve haver a sua efetivação. Assim dispôs:

[...] Por isso que a pergunta sobre o “o que é direito” só pode ter uma resposta 
trivial, causal-explicativa, porque, se perguntar “qual é o direito do direito”, a resposta 
será uma metarresposta: a virtude de Cícero, a revelação divina de Tomás de Aquino, o 
contrato social de Rousseau segundo Hobbes, o imperativo categórico de Kant, a norma 
fundamental de Kelsen, os interesses maiores de Jhering, a forma de adaptação social 
de Pontes de Miranda, a regra de reconhecimento de Hart, os princípios de Dworkin, 
a soberania popular, o consenso... Ou seja, para se evitar o paradoxo da autologia, o 
sujeito observador precisa criar.16

Nessa visão jurídica de que o Direito é o viés direto da proteção das normas 
ambientais, tem-se que na ciência jurídica enunciada por Michel Prieur, diante do 
princípio da não regressão, por se tratar de um direito que tutela um bem comum co-
letivo, transnacional, a proteção está ínsita às condições ambientais, ou seja, quanto 
mais visível a degradação ambiental, mais haverá de proceder às normas de caráter 
protecionista quanto à preservação do bem comum. Assim, dispôs:

A própria finalidade do direito do meio ambiente deveria, em especial no tocante 
ao direito internacional do meio ambiente, ser suficiente para impedir os revezes do 

15 PRIEUR, Michel. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. <http://www2.senado.gov.br/bdsf/
item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.

16 SIMIONI, Rafael. Direito ambiental e sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2011.
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direito ambiental se este direito possuísse um efeito direto. Isso porque toda regra 
ambiental tem como finalidade a maior proteção do meio ambiente. Todas as conven-
ções internacionais sobre o meio ambiente traduzem um engajamento expresso na 
luta contra a poluição, conter a perda da biodiversidade e melhorar o meio ambiente. 
Não há nenhuma convenção sobre o meio ambiente que não declare sua vontade de 
proteger e melhorar as condições ambientais, o que por consequência torna ilícito todo 
o comportamento Estatal que busca diminuir o grau de proteção.17

Aferindo-se a um direito humano fundamental, no direito ao meio ambiente, no 
que pertine à seara normativa, seja no plano regional ou nacional, não deve haver o 
fenômeno da regressão, os direitos fundamentais devem sempre avançar.

2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NA ESFERA AMBIENTAL. O NÃO RECUO 
ECOLÓGICO. O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO COMO PRINCÍPIO GERAL 
DO DIREITO AMBIENTAL

Noticia-se que o Direito ambiental brasileiro é a área legal mais avançada dentre 
a ciência jurídica. As normas quanto à regulamentação, à administração, à punição ao 
ato comissivo ou omissivo atêm-se ao direito à aplicação e à conservação das normas, 
princípios, acordos e tratados, regionais, nacionais e transnacionais.

As normas jurídicas compõem a eficácia do direito à matéria ambiental. Nesse 
arcabouço jurídico normativo está o Direito ambiental como um direito universal, difuso, 
que não se limita a fronteiras estatais, que não normatiza a determinados indivíduos, 
que não quantifica a sua importância a uma região apenas, mas, sim, a sua degradação, 
a sua não preservação, afeta a grande massa populacional.

Segundo o artigo 225 da 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”, em suma, um meio 
ambiente equilibrado como um direito fundamental do ser humano, no que tange à 
esfera individual e coletiva. A partir desse raciocínio jurídico, cumpre ao Estado, nas 
suas esferas de poder - Legislativo, Executivo e Judiciário -, assegurar medidas con-
cernentes à preservação desse direito fundamental. Nesse sentido Ingo Sarlet e Tiago 
Fensterseifer afirmam que:

Uma vez que a proteção do ambiente é alçada ao status constitucional de 
direito fundamental além de tarefa e dever do Estado e da sociedade e o desfrute da 
qualidade ambiental passar a ser identificado como elemento indispensável ao pleno 
desenvolvimento da pessoa humana, qual “óbice” que interfira na concretização do 

17 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. 
Disponível em: <http://www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 15 ago. 2012.
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direito em questão deve ser afastado pelo Estado, seja tal conduta (ou omissão) obra 
de particulares, seja ela oriunda do próprio Poder Público.18

Nessa mesma perspectiva segue José Joaquim Gomes Canotilho ao afirmar 
que os indivíduos, além do direito ao ambiente, possuem o direito à proteção do meio 
ambiente, sendo assim, um direito que deve ser protegido pelo Estado como um direito 
fundamental.19 Assim dispôs que já é razoável convocar o princípio da proibição de 
retrocesso no sentido de que as políticas ambientais - desde logo as políticas ambientais 
do Estado - são obrigadas a melhorar o nível de proteção já assegurado pelos vários 
complexos normativo-ambientais.20

As proibições do retrocesso em matéria ambiental e a primazia da proibição do 
retrocesso aos direitos sociais estão intimamente correlacionadas, na medida em que 
são garantidas, formalizadas por outros princípios constitucionais, com a caracterização 
de direitos e garantias fundamentais, quais sejam, o princípio da dignidade da pessoa 
humana, o princípio da segurança jurídica, a proteção do direito adquirido.21

A importância de não retroceder quanto aos direitos está ligada aos limites mate-
riais, até mesmo do poder constituinte quanto à função de criar uma nova constituição, 
seja por meio de uma revolução ou insurreição. Os direitos fundamentais adquiridos 
por um Estado Democrático de Direito, que tem por detentor legítimo o povo, não 
podem retroagir a um estado que não dignifique a pessoa humana, que cause uma 
insegurança quanto às posições jurídicas consagradas no decorrer da historia social, 
política e econômica.22

No âmbito das normas individualizadas por fundamentais, o meio ambiente - 
direito ambiental - é um direito, um bem protegido pelo ordenamento constitucional, 
consagrando o direito ao meio natural, natureza, como norma fundamental, sendo 
possível, por meio dos estudos doutrinários, classificá-lo como normas pétreas, as quais 
perfazem uma situação de restringir qualquer forma legal que venha restringir, abolir 
ou suprimir os aspectos jurídicos desse direito afirmado como garantia fundamental.23

Carlos Alberto Molinaro expõe quanto ao tema:

18 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. 
Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.

19 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
Direito constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, v. VIII, n. 13, p. 007-018, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2012.

20 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
Direito constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, v. VIII, n. 13, p. 007-018, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2012.

21 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. 
Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.

22 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 187.

23 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 112.
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O direito à vida em um ambiente são e ecologicamente equilibrado, como direito 
humano e como direito fundamental está orientado, desde uma perspectiva fraterna, 
na cooperação e na responsabilidade da comunidade internacional e nacional, assim 
como lança bases para uma futura e provável nova ordem econômica. [...] O direito-
-dever fundamental ambiental está informado por muitos princípios que a doutrina vem 
afirmando com grande insistência, cuja revelação a ciência jurídica e os pretórios vêm 
aperfeiçoando. Todos esses princípios são decorrentes do princípio da dignidade hu-
mana e se apresentam como: o princípio da legalidade; da supremacia da constituição 
em matéria ambiental e da indisponibilidade dos direito-deveres nela consubstanciados; 
da obrigatoriedade de proteção; da prevenção e da precaução; da compulsoriedade 
da avaliação prévia de riscos em obras potencialmente danosas; da publicidade; da 
reparabilidade; da participação da coletividade; da ampla informação ambiental; do 
poluidor-pagador; da compensação; do desenvolvimento sustentável; da cooperação 
internacional e o princípio da soberania dos Estados em política ambiental.24

O princípio do não retrocesso é uma garantia constitucional consagrada de forma 
implícita. Está nas mãos do legislador e na garantia constitucional neutra do Poder 
Judiciário fazer com que haja a estabilidade, a salvaguarda dos direitos fundamentais 
normatizados pelo texto constitucional e infraconstitucional. O Poder Judiciário, por 
meio do poder decisório de suas sentenças e acórdãos, tem que fazer valer a legiti-
mação do Estado Democrático de Direito, assegurando os direitos consagrados e não 
provocando uma insegurança ou uma desconfiança quanto à função judicial. Deve-se 
proteger, progredir, enfim, reafirmar e, ainda mais, assegurar os direitos fundamentais, 
em cuja seara encontra-se o direito fundamental ao meio ambiente.

Nesse intuito fundamental do princípio do não retrocesso à matéria ambiental, 
Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer afirmam:

Resulta perceptível, portanto, que a proibição de retrocesso atua como baliza 
para a impugnação de medidas que impliquem supressão ou restrição de direitos 
fundamentais (liberais, sociais e ecológicos) e que possam ser compreendidas como 
efetiva violação de tais direitos, os quais, por sua vez, também não dispõem de uma 
autonomia absoluta no sistema constitucional, sendo, em boa parte e em níveis dife-
renciados, concretizações da própria dignidade da pessoa humana.25

Denota-se que toda síntese principiológica demanda limites. Estes relacionados 
ao não regresso e ao progresso normativo. Sendo parte que compõe a ciência jurídica, 
os princípios não podem ser inamovíveis, ou seja, devem percorrer, acompanhar as 
conquistas, as evoluções sociais. Quanto aos limites desse princípio do não retrocesso 
expõe Carlos Alberto Molinaro:

24 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 72-73.

25 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. 
Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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Os princípios têm limites. Estão demarcados em sua extensão e proveito. Os 
limites dos princípios são os limites da experiência comum. O princípio de proibição 
de retrogradação socioambiental também tem seus limites. Toda imobilidade é gra-
vosa quando travestida de imobilismo, vale dizer, quando repudia novas conquistas, 
apegando-se ao passado, ou fixando-se ao presente não deixa espaço para a inovação 
criativa. Por isso não se pode imobilizar o progresso e, até mesmo, o regresso, quando 
este se impõe com a razão do princípio de proibição da retrogradação socioambiental.26

Fatos passados, questões retóricas ensejam o crescimento atual com reflexos 
para o futuro. Carlos Alberto Molinaro declara que “há condições especiais que exi-
gem um ‘voltar atrás’, um retorno a situações passadas (gravosas ou não) que são 
necessárias para a existência. De outro modo, há momentos em que retroceder é 
uma conquista”.27

Seguindo o estudo desses limites ao princípio da não retrocessão das normas 
de natureza ambiental, José Joaquim Canotilho condiciona a não retrocessão de for-
ma parcial, sendo necessário esse efeito, conforme o desenvolvimento social. Assim, 
dispõe que:

A proibição do retrocesso não deve interpretar-se como proibição de qualquer 
retrocesso a normas concretas ou como proibição geral de retrocesso. Não se pode 
falar de retrocesso quando forem adoptadas medidas compensatórias adequadas para 
intervenções lesivas no ambiente, sobretudo quando estas medidas contribuem para 
uma clara melhoria da situação ambiental.28

Assim, percebe-se quão importante é a verificação desse princípio quanto ao 
tópico do Direito ambiental, o qual se correlaciona com a dignificação humana, com o 
primado da segurança jurídica, afastando-se qualquer petrificação material quanto à 
matéria, evoluindo com perspectivas positivas para com a sociedade, no que pertine 
aos reflexos normativos.

Ressaltando-se a importância doutrinária, jurídica e social do princípio da não 
regressão quanto à esfera ambiental, sejam as normas, os acordos, os contratos 
- nacionais e internacionais -, os atos em defesa ao direito fundamental ao meio am-
biente, ressurgem os apontamentos materiais da sustentabilidade, do desenvolvimento 
sustentável. Esse fenômeno jurídico e social evidencia a importância do agir presente 
com reflexos no futuro. O princípio em estudo reflete seus efeitos ao conceito da sus-
tentabilidade, o qual busca um equilíbrio entre o desenvolvimento social e a proteção 
do meio ambiente.

26 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 81.

27 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 81-82.

28 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
Direito constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, v. VIII, n. 13, p. 007-018, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2012.
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3. SUSTENTABILIDADE: UM NOVO PARADIGMA DO SÉCULO XXI. A CIÊNCIA 
JURÍDICA E O PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE

Normatizações estruturantes de um Estado constitucional de Direito, após 
transformações sociais e ambientais, traçam a sustentabilidade como um pilar da 
estrutura estatal. Este contexto tem fundamento ao tratar-se de uma matéria que 
reflete o direito fundamental a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, 
o qual deve ser preservado, no que tange aos recursos naturais, para as presentes 
e as futuras gerações, promovendo o equilíbrio do ecossistema, protegendo a fauna 
e a flora, não degradando recursos finitos que são essenciais para a sobrevivência 
humana e animal no planeta Terra.

Canotilho, por meio dos ensinamentos de Peter Haberle, anuncia que a sus-
tentabilidade é um elemento estrutural típico do Estado que hoje designamos Estado 
Constitucional.29 Segundo seus ensinamentos, tem-se a sustentabilidade como um 
princípio aberto, no qual não há soluções concretas, prontas, sendo um princípio que 
comporta interpretações e interpelações jurídicas para sua real formalização.

Segundo Leonardo Boff, a sustentabilidade possui a seguinte conceituação:
[...] o conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vitalidade 

e a integridade da Mãe Terra, a preservação de seus ecossistemas com todos os 
elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a reprodução 
da vida, o atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações, e a 
continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da civilização humana 
em suas várias expressões.30

A presença dessa conceituação do princípio da sustentabilidade, no que pertine 
a sua natureza aberta, leva a pensar que, perante as evoluções sociais, novas direti-
vas ou perspectivas sociais foram impostas ao meio social, tendo uma conotação de 
parâmetro às novas interpretações e aplicações do Direito.

No contexto da sustentabilidade como um princípio, como diretriz à conser-
vação de recursos vitais para as presentes e futuras gerações, caracteriza-se como 
um primado fundamental para os ordenamentos jurídicos, principalmente nos países 
desenvolvidos, os quais, na sua maioria, entrelaçam o crescimento econômico com a 
degradação do espaço florestal.

Muitos países desenvolvidos utilizam-se de seus meios e recursos ecológicos 
para firmar o seu desenvolvimento. O ser humano, ao pensar em crescimento, nesta 
realidade capitalista, acredita no costume de consumir, acumular riquezas, sem observar 

29 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
Direito constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, v. VIII, n. 13, p. 007-018, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2012.

30 VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. São Paulo: SENAC, 2007. p. 14.
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o que realmente lhe promove seu desenvolvimento, eliminando a concepção de, tão 
somente, o acúmulo de capital.

Sob um contexto geral, a sustentabilidade é a preservação dos sistemas am-
bientais, permitindo uma qualidade de vida para futuras gerações.31 Carlos Eduardo 
Lessa Brandão articula uma ideia do que vem a ser sustentabilidade.

A ideia de sustentabilidade está embutida na noção de renda, que é momento 
máximo que uma sociedade pode consumir em um ano e ainda continuar com a 
possibilidade de consumir o mesmo montante no ano seguinte - deixando intacta a 
correspondente capacidade de produzir e consumir. A capacidade de produzir, por sua 
vez, está relacionada à noção de capital, normalmente associado àquele construído pelo 
homem, que, na verdade, depende de duas outras formas de capital: o natural, fonte 
de matéria e energia e que também gera serviços ambientais, e o social, relacionado 
à qualidade das relações entre pessoas e grupos.32

Com a inserção do primado da sustentabilidade como natureza fundamental, 
criar-se-á na consciência humana a sua importância normativa extralei, ou seja, como 
similar ao princípio da dignidade da pessoa humana, um primado fundamental à so-
brevivência quando não concretizado além da normatização. Era tão simplesmente um 
princípio constitucional. Diante das lutas sociais, este princípio transformou-se de letras 
constitucionais em direitos efetivos, como, por exemplo, o direito à saúde, à educação, 
aos direitos sociais, entre outros. Mesmo sabendo-se da realidade precária, medidas 
e atitudes jurídicas foram aferidas.

De suma importância essa forma principiológica direcionada à sustentabilidade. 
De forma não exaustiva, tem-se a intenção de tal classificação, com o significado que 
traduz este termo princípio.

A palavra princípio advém do latim principium, que significa a origem, o início das 
coisas. Nada mais concreto que esta afirmação. O princípio da sustentabilidade adentra 
no sistema normativo como o início da conscientização normativa, bem como humana, 
ou seja, traduzem-se pela norma os atos humanos. Deve haver a perfectibilização dos 
efeitos normativos ou legais entre este primado e as ações humanas.

Não só nas ações humanas deve haver o reflexo, os efeitos desse princípio, 
perante o conceito linear de princípio, deve servir de inspiração jurídica fundamental 
para a edição de leis infraconstitucionais.

Partindo-se para outra análise, os princípios como espécie do gênero norma 
são idealizados dos fundamentos legais objetivos, do dever-ser. Bonavides declara que 
“os princípios, nesta perspectiva, são verdades objetivas, nem sempre pertencentes 

31 ALMEIDA, Fernando. Desenvolvimento sustentável. 2012 - 2050: visão, rumos e contradições. Rio de 
janeiro: Elsevier, 2012. p. 148.

32 ALMEIDA, Fernando. Desenvolvimento sustentável. 2012 - 2050: visão, rumos e contradições. Rio de 
janeiro: Elsevier, 2012. p. 148.
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ao mundo do ser, senão do dever-ser, na qualidade de normas jurídicas, dotadas de 
vigência, validade e obrigatoriedade”.33

Canotilho alega que não é uma função simples a conceituação do princípio da 
sustentabilidade. Aduz que:

Alguns autores consideram-no como um “conceito de moda e 
em moda” favorecedor de ocultações ideológicas (era e é a tese 
de muitos neoconservadores norte-americanos). Outros rotulam-
-no de “conceito holístico” inteiramente assente em conceitos 
também holísticos como são os da globalização, integração, 
justiça, intergeracional, participação, equidade, geracional. 
Outros ainda veem nele um “conceito-chave”, um “conceito 
represa” que, à semelhança do princípio do Estado de direito 
e do princípio democrático, pressupõem operações metódicas 
de optimização e de concretização.34

Seguindo para outra análise formal da sustentabilidade, ela tem sua preocupação 
com a historicidade de um desenvolvimento insustentável, a intensiva degradação 
do meio ambiente pelas intervenções humanas sob o fundamento de progresso. 
Havendo essa insustentabilidade social, gerações futuras terão precárias condições 
de subsistência no planeta.

O crescimento exacerbado da população, a poluição das águas, da terra e do 
ar, a intensa utilização de recursos não renováveis causariam a destruição de meios 
naturais, ainda que em sua maioria escassos, essenciais para a sobrevivência humana.35

Todo o progresso, da forma como vem sendo explorado, atingindo o ecossistema 
de forma ilimitada, provoca uma preocupação com a vida no planeta Terra. Nessa linha 
de pensamento, segundo os autores Agostinho Oli Koppe Pereira, Cleide Calgaro e 
Henrique Mioranza K. Pereira, é o progresso um fato importante para a sociedade, para 
que decorra o crescimento econômico, mas ele possui um viés de um intenso degra-
dador dos recursos naturais.36 Enquanto não houver uma mudança de pensamento, de 
ação humana para expectativas de progresso, não haverá um desenvolvimento sadio 
para com o meio ambiente. Na agressão da flora e fauna, com o aquecimento global 

33 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 229.
34 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 

Direito constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, v. VIII, n. 13, p. 007-018, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2012.

35 FLORES, Nilton Cesar. A sustentabilidade ambiental em suas múltiplas faces. Campinas: Millennium, 
2012. p. 25.

36 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza K. A sustentabilidade 
ambiental e a teoria dos sistemas na sociedade transnacional. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, 
n. 1, p. 70-83, jan./abr. 2012. Disponível em: <http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/
view/3639>. Acesso em: 20 jan. 2013.



176 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

“batendo em nossas janelas”, há que se criar um pensamento crítico quanto à forma 
de progresso, o qual tem sua transparência no consumismo exacerbado, deixando as 
primazias vitais do ser humano como uma consequência futura do ato de consumir 
cada vez mais.

É por meio do desenvolvimento sustentável que poderá haver a conciliação 
entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente. Os mesmo auto-
res, supracitados, afirmam que as bases ecológicas estabelecem uma realidade de 
insustentabilidade. Assim dispõem:

A questão ecológica não se esgota na necessidade de ofertar novas bases 
ecológicas aos processos produtivos, de inovar tecnologias para reciclar os resíduos 
contaminados, de incorporar normas ecológicas aos agentes econômicos, ou mesmo 
de valorizar o patrimônio de recursos, não só naturais, como também culturais, para 
que se possa chegar a um desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza. 
O desenvolvimento sustentável busca uma maneira para conciliar o desenvolvimento 
econômico e a preservação do meio ambiente, além de buscar o fim da pobreza no 
mundo.37

Na busca pelo bem-estar social, por uma vida equilibrada quanto aos meios 
naturais essenciais para a sobrevivência humana, atingindo-se, assim, um equilíbrio sus-
tentável de progresso, tenderá o ser humano, diante de suas atitudes, a abolir atos que 
condigam com a insustentabilidade, mudar seus padrões de consumo, ou até mesmo 
de forma de crescimento, não estando tão somente na base de progresso o acúmulo 
de riqueza ou de produtos produzidos por meio da vasta agressão ao meio ecológico.

A sustentabilidade é uma conjugação de fatores, quais sejam: meio ambiente, 
tecnologia e progresso.38 O meio ambiente como fonte dos recursos finitos necessários 
ao desenvolvimento social. A tecnologia voltada para a destreza da criação de meios 
que obstem a escassez de recursos não renováveis, garantindo a infinita prosperidade 
quanto aos anseios naturais eficazes para o progresso humano, de forma sustentável, 
ou seja, garantindo a existência de recursos vitais às gerações atuais e futuras. Eles 
compõem um sentimento de esperança para sociedades globais presentes e futuras.39

37 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza K. A sustentabilidade 
ambiental e a teoria dos sistemas na sociedade transnacional. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, 
n. 1, p. 70-83, jan./abr. 2012. Disponível em: <http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/
view/3639>. Acesso em: 20 jan. 2013.

38 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza K. A sustentabilidade 
ambiental e a teoria dos sistemas na sociedade transnacional. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, 
n. 1, p. 70-83, jan./abr. 2012. Disponível em: <http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/
view/3639>. Acesso em: 20 jan. 2013.

39 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos 
juntos el futuro? Revista NEJ, v. 17, n. 3, p. 305-326, set./dez. 2012. Disponível em: <http://siaiweb06.
univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em: 20 jan. 2013.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos grandes acontecimentos sociais - guerras, revoluções, desen-
volvimento, modernização - denota-se a normatização de concepções jurídicas que 
perfazem um conjunto de direitos atribuídos à qualificação de fundamentais. A inserção 
dos direitos ditos fundamentais promove uma reorganização jurídica interna de cada 
Estado, tendo em mente que este ente é um órgão fonte de todo Direito.

Assim, quando se pondera em Estado normatizador, fonte de promulgação dos 
direitos humanos, meio instituidor da preservação do ser humano com dignificação de 
vida, de educação, de sociabilidade, de ecologia, ligada diretamente ao conceito de 
sustentabilidade, observa-se uma relação estreita, enxuta entre o homem e o meio 
natural, resultando em um relacionamento social, o qual visa atingir um futuro de ge-
rações com um ecossistema equilibrado, sadio, com possibilidades de harmonizar a 
vida terrena com os recursos naturais sensíveis a uma qualidade de vida perceptível 
aos cidadãos.

Mesmo estando as normas na competência da legislação brasileira, sendo esta 
considerada a mais avançada na seara da legislação ambiental, não cumpre sua real 
eficácia, sendo que o homem, de maneira irracional, continua a causar danos, a causar 
graus de diminuição aos recursos naturais e, na pior visão social, em nome do desen-
volvimento individual, sabendo-se que se encontra na era do capitalismo exacerbado.

É de suma importância a relação do princípio da não retrocessão quanto ao 
direito ao meio ambiente. Normas, tratados, acordos que repousam em proteger, regu-
lamentar, preservar, conservar, punir, prevenir e reprimir danos, degradações, violações 
ao bem comum, meio ambiente, devem progredir quanto a seus fundamentos legais, 
produzindo eficácia aos meios judiciais relacionados a essa matéria.

O princípio da não retrocessão tem ingerência direta no tópico ambiental, o 
qual visa assegurar o direito adquirido pelo ordenamento legal, restringindo, abolindo 
ameaças quanto a sua essência legal. O princípio ora em glosa insere na ordem legal 
como veemência comum da humanidade.

Segundo os primados constitucionais que preconizam, resguardam os direitos 
fundamentais, tem-se o meio ambiente como fonte desses direitos. A vida é suplementar 
a qualquer outro direito, porém esta depende do meio natural para ser qualificada como 
sobrevivência digna. Depende-se dos recursos ecológicos para haver desenvolvimento 
humano. E sendo o grupo societário o receptador desse progresso, devem partir dele 
as primeiras mudanças significativas, ou seja, o modo de atuar, de pensar quanto à 
matéria do meio ambiente, deve-se despontar do individualismo e partir para o cole-
tivo, sendo o meio ambiente um direito difuso, que atinge a todos os seres humanos, 
independente de raça e território.
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y su condición de parámetro de constitucionalidad,4 se torna especialmente relevante 
identificar los criterios, lineamientos y condicionantes que permitan medir, de manera 
objetiva, el nivel de progreso o retroceso de la legislación ambiental, facilitando con 
ello los controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad.

I. EL ABC DEL PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN

En otros trabajos académicos hemos expuesto que el principio de no regresión o 
de prohibición de retroceso dispone que la normativa y la jurisprudencia no deberían ser 
modificadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección ambiental 
alcanzados con anterioridad, por ello la nueva norma o sentencia, no debe ni puede 
empeorar la situación del derecho ambiental preexistente en cuanto a su alcance, 
amplitud y efectividad.5

Su finalidad es evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias 
por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés 
público ambiental, e implica necesariamente una obligación negativa de no hacer, por lo 
que el nivel de protección ambiental ya alcanzado debe ser respetado, no disminuido, 
sino más bien incrementado.

Como contenido mínimo o núcleo duro es posible identificar la obligación 
constitucional de tutela del interés público ambiental, sea el deber estatal de garantizar, 
defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.6

4 “Un proyecto como el que se consulta contiene múltiples imprecisiones en su diseño normativo, 
comprobándose los argumentos que exponen los consultantes, referidos a: la falta de régimen transitorio, 
la falta de límites a la cantidad de concesiones a otorgar o al plazo de estas, la poca claridad sobre el 
término de ‘estructura’, la nula delimitación de las áreas que ameritan un trato especial por ser población 
históricamente postergada, inexistencia de un inventario claro quienes resultarán ser los eventuales 
beneficiarios de la ley (la identificación de los beneficiarios, y su individualización), la determinación 
del impacto ambiental, entre muchas otras omisiones. Estas omisiones e imprecisiones confirman que 
al pretender hacer regular una situación irregular, se está haciendo en detrimento frontal de nuestro 
demanio público, pues ello implicaría una regresión en la zona marítimo terrestre y esa regresión deviene 
en inconstitucional.” Voto número 2013-10158 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

5 Para mayor información puede consultarse los ensayos académicos de este mismo autor denominados: 
Principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense, en la Revista 
Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Argentina, número 3, febrero 2012. Accesible 
en: <http://www.ijeditores.com.ar/index.php?ididioma=1&idcontenido=-2&idpublicacion=19&view=1>; La Ley 
Orgánica del Ambiente y el Principio de No Regresión, en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental 
y Recursos Naturales, número 7, febrero 2013. Accesible en: <http://www.ijeditores.com.ar/articulos.
php?idarticulo=64177&print=2>; Los principios de objetivación de la tutela ambiental, irreductibilidad de 
espacios sometidos a régimen especial de protección y su relación con la prohibición de retroceso, en 
Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, número 7, febrero 2013. Accesible 
en: <http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64426&print=2> y El CAFTA-DR y la prohibición 
de retroceso ambiental, en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, número 
7, febrero 2013. Accesible en: <http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64426&print=2>.

6 “La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. 
Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender 
es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción 
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La principal obligación que conlleva su correcta aplicación es la de no retroceder 
al statu quo ante, respetando al menos, el nivel de protección ambiental ya alcanzado; 
no afectar los umbrales y estándares de protección ambiental actualmente adquiridos; 
no derogar, modificar, relajar ni flexibilizar la normativa vigente en la medida que esto 
conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel 
actual de protección; asegurar la calidad de las normas ambientales; no vulnerar el 
derecho de las futuras generaciones a gozar de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, ni disminuir el patrimonio a transmitir a las generaciones futuras como 
garantía de progreso, todo lo anterior con la finalidad de asegurar condiciones 
ambientales aptas para la posteridad.

Es posible afirmar que la prohibición de regresión actúa como una limitación 
a la potestad normativa estatal, inhibiendo la derogación, reducción, relajamiento o 
desaplicación de la legislación ambiental, lo cual encuentra justificación como garantía 
de mantenimiento del nivel actual de protección, y de toda mejora experimentada 
desde entonces.

A la vez, la prohibición de regresividad funciona como una garantía sustantiva 
que protege a los titulares de derechos frente a normas regresivas, vedando al Estado 
el “dar un paso hacia atrás”.7

Debido al carácter finalista del derecho ambiental y siendo sus objetivos la tutela 
de la vida, la salud y el equilibrio ecológico a través de normas jurídicas que busquen 
aumentar la biodiversidad y disminuir la contaminación, éste únicamente podrá ser 
eficaz cuando las modificaciones que le afecten conlleven un medio ambiente mejor y 
no peor que el anterior, por tanto, cualquier retroceso sería inmoral.

En contraste, su contracara el principio de progresión o progresividad, conlleva 
siempre una obligación positiva de hacer que se traduce en “progreso” o “mejora 
continua en las condiciones de existencia”. Aquí el imperativo manda “hacer”, el Estado 
debe “moverse hacia delante” y generar progresivamente la ampliación de la cobertura 
y protección ambiental mediante medidas sostenidas, graduales y escalonadas.

De esta forma, mientras el principio de no regresión reconoce un nivel mínimo8 de 
protección ambiental que debe respetarse, el de progresión busca el avance sistemático 

dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo 
perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de 
no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que 
permitan cumplir con los requerimientos constitucionales.” Voto número 1999-644 del 29/01/1999, Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

7 BERROS, María Valeria; SBRESSO, Luciana. Primeras señales sobre el principio de no regresión en 
materia ambiental en Argentina: un estado de la cuestión, en el nuevo principio de no regresión en 
derecho ambiental. Bruxelles: Bruylant, 2012.

8 “La idea de ‘mínimo’ pone de manifiesto una de las cuestiones más complejas que podría postularse en 
torno a la no regresión, que es la determinación del ‘volumen de transferencia’ hacia las generaciones 
futuras. Su delimitación podría oscilar entre la mantención de un mínimo existencial de todo aquello que 
fuera posible según un juicio de razonabilidad o la consolidación de un máximo a transferir, lo cual da 
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de la normativa ambiental. Por ello, este principio no se opone a la idea de evolución 
clásica ni a la mutabilidad propia del derecho (modificación permanente e inevitable) a 
raíz de que no existe derecho alguno que sea inmutable o eterno. El derecho siempre 
debe evolucionar por medio de procesos de modificación y derogación legislativos, 
reglamentarios e incluso jurisprudenciales. A lo que sí se opone el derecho ambiental 
a partir de la puesta en práctica del principio de no regresividad es a cambios en el 
bloque de legalidad que tengan como finalidad la eliminación o disminución del nivel 
de protección ya alcanzado a favor de intereses no ambientales.

Sería posible entonces afirmar que el principio de no regresión actúa como 
una obligación negativa inherente a la obligación constitucional de carácter positivo 
de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.

En primera instancia el principio de no regresión no es ilimitado ni irrestricto. Al 
igual que como sucede con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
se encuentra condicionado por los principios constitucionales de razonabilidad y 
proporcionalidad, así como por las reglas unívocas de la ciencia, técnica, conveniencia 
y la lógica. A la vez, la actuación del Estado en esta materia se ve limitada por el deber 
de tutela del interés público ambiental, por los principio de desarrollo sostenible y uso 
racional, precautorio o evitación prudente y por la vinculatoriedad de la normativa 
ambiental.9

Este principio encuentra en los procesos de desregulación y simplificación de 
trámites a su principal enemigo y amenaza permanente. Las ideas desreguladoras, 
mal entendidas y aplicadas, pueden traer consigo efectos negativos en la política 
ambiental, en especial la reducción de presupuestos, desmantelamiento de programas 
de intervención del Estado, así como la rebaja, disminución o relajación e incluso la 
derogación de normativa que protege al medio ambiente en pro de lo que algunos han 
llegado a denominar “mejoramiento del clima de negocios”. En la práctica, muchos 
países se han escudado en la simplificación de trámites para disminuir de forma 
insidiosa el nivel de protección ambiental, procediendo en realidad a un retroceso del 
derecho existente.

Al estado actual de su desarrollo es posible deducir su contenido, alcances 
y limitaciones acudiendo al Derecho Internacional Ambiental, Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, Derecho Internacional regulador del Libre Comercio y las 
Inversiones, así como a la Constitución Política y el derecho interno, y en especial, a 
la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

cuenta del riesgo que se corre al consolidar un idea de ‘mínimo’ en lugar de ‘máximo’ a transferir, lo que 
podría traducirse en términos de un esfuerzo mínimo o máximo en relación con el porvenir.” BERROS, 
María Valera. Construyendo el principio de no regresión en el Derecho argentino, JA, 2011-IV, fasc. 
n. 13, 2011.

9 Al respecto puede consultarse el voto constitucional 2006-17126.
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II. HACIA LA FORMULACIÓN DE UN TEST DE REGRESIVIDAD AMBIENTAL

1. ¿Cuándo una norma puede catalogarse regresiva y por ende violatoria del 
principio de no regresión?

Una norma podrá ser catalogada regresiva cuando su grado de efectividad 
resulte ser inferior en comparación al alcanzado con anterioridad, en la medida que 
derogue, limite, restrinja, reduzca, relaje o flexibilice el nivel de protección ambiental 
previamente adquirido, siempre y cuando no cuente con justificación ni respaldo 
técnico-científico que permita determinar, en grado de certeza, la no afectación del bien 
jurídico objeto de tutela. De esta forma, la nueva norma no debe ni puede empeorar la 
situación del derecho ambiental preexistente, desde el punto de vista de su alcance, 
amplitud y especialmente, de su efectividad.

También califica como regresión la omisión, por parte de los poderes estatales, de 
ejercer su potestad normativa, especialmente la reglamentación de leyes ambientales, 
o bien, cuando esta potestad se ejerce de manera parcial, incompleta o errónea desde 
un punto de vista científico, técnico y jurídico, tornando al derecho inaplicable y por 
tanto, ineficaz.10

A la vez, la ineficacia a raíz del incumplimiento e inobservancia sistemática en 
la aplicación de la legislación ambiental, por si misma, constituye una regresión.

2. ¿Cuándo una norma no califica como regresiva?

A contrario sensu, todas aquellas modificaciones normativas que si bien limitan, 
restringen, reducen, relajan y/o, flexibilizan el nivel de protección ambiental previamente 
adquirido, pero que cuenten con total y absoluta justificación y respaldo técnico-científico 
que permita determinar, con grado de certeza, la no afectación del bien jurídico tutelado, 
quedan descartadas como violaciones al principio de no regresión.

La inaplicación temporal o espacial de normas ambientales o bien, la relajación 
de umbrales de protección en situaciones de emergencia, urgencia y necesidad, 

10 “No obstante, para acreditar como inconstitucional una omisión de reglamentar una ley, es necesario 
que una norma legal o superior (constitucional o de un tratado internacional) disponga en forma expresa 
esa debida regulación reglamentaria. Además, debe tenerse en cuenta que esa omisión acusada debe 
impedir el ejercicio de un derecho fundamental; es decir, debe establecerse una situación concreta de 
lesión o amenaza a los derechos de un administrado para que el amparo sea admisible, caso contrario, 
se trataría de un problema de mera legalidad, no susceptible de ser conocido en esta jurisdicción, sino 
más bien en la contencioso-administrativa (con fundamento en el artículo 49 de la Constitución Política); 
lo anterior, por cuanto el recurso de amparo está previsto para la tutela de los derechos fundamentales 
(artículo 48 constitucional). Por ello, se permite la impugnación de la actuación administrativa tanto 
por acción como por omisión, e incluso amenaza, que se estime lesiva de algún derecho fundamental 
(artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), con lo cual, es claro que no es cualquier omisión 
reglamentaria la que es susceptible de ser conocida en la vía del amparo.” Sentencia número 2013-
14446 del 30 de octubre de 2013, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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tampoco califican como regresiones, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno 
de las siguientes condiciones exigidas por la jurisprudencia constitucional:

- Debe tratarse de situaciones excepcionales justificadas en un estado de 
urgencia, emergencia o necesidad declarado;

- Las medidas adoptadas deben ser transitorias, tener como propósito el bien 
común y ser justas, razonables proporcionadas;

- Subsiste la obligación de aplicar todas aquellas normas ambientales no 
relacionadas con la atención de la emergencia;

- Las actuaciones de la administración deben orientarse a mitigar y eventualmente 
compensar cualquier posible impacto ambiental ocasionado.

3. Criterios y lineamientos para un test de regresividad ambiental

La ejecución de un test de regresividad requiere constatar:

3.1. Promulgación de nueva normativa que modifique el nivel de protección 
ambiental adquirido previamente

Se parte de la preexistencia de una norma ambiental y de la promulgación de una 
nueva regulación jurídica que la derogue, limite, restrinja, reduzca, relaje y/o flexibilice 
afectando negativamente el nivel previo de protección ambiental. Debe tenerse claro 
que la nueva normativa que se promulga y que calificaría como regresiva, podría ser de 
cualquier rango o jerarquía, sea constitucional, derecho internacional, ley, reglamento, 
directriz, circular, etc.

3.2. Ausencia o insuficiencia de justificación y respaldo técnico-científico que 
permita determinar, en grado de certeza, la no afectación al bien tutelado

En virtud del vínculo inquebrantable y relación simbiótica que une al derecho 
ambiental con las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, conocido como principio de 
objetivación de la tutela ambiental o principio de razonabilidad en relación al derecho 
ambiental, existe la obligación estatal de acreditar, mediante estudios técnicos y 
científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en relación con actos 
administrativos individuales o bien, disposiciones de carácter general de cualquier rango 
o jerarquía, reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación con 
posibilidad de impacto negativo sobre el ambiente, con estudios técnicos y científicos 
serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen la no afectación o al menos, el 
menor impacto ambiental posible sobre el bien jurídico tutelado.

Por lo anterior, toda actuación en materia ambiental, así como toda normativa, 
no puede desvincularse, bajo ninguna circunstancia, de esta regla de oro sin incurrir 
en un vicio de constitucionalidad por violación al criterio de razonabilidad, o bien, de 
ilegalidad por infringir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica.
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Por ello, el principio de objetivación de la tutela ambiental actúa como una 
especie de requisito sine qua non de ciertas regresiones ambientales, en la medida 
que podría catalogarse de regresivas todas aquellas normas ambientales que no se 
fundamenten ni sustenten en las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, y que 
además tengan como consecuencia el deterioro o puesta en peligro del bien ambiental 
tutelado. De esta forma, el principio de objetivación actuaría como un condicionante 
del principio de no regresión.

3.3. Menoscabo o empeoramiento del nivel de protección jurídica preexistente, 
en cuanto a su alcance, amplitud y efectividad

La nueva normativa promulgada, además de ser insuficiente o carecer de 
justificación científica y técnica, debe degradar, rebajar, disminuir, menoscabar o 
empeorar el nivel de protección antes adquirido.

De lo anterior se deduce que toda modificación que no tenga como consecuencia 
la afectación negativa de la normativa ambiental no calificaría como regresiva, aunque 
carezca de justificación científica, y por tanto, trasgreda los criterios de razonabilidad, 
objetivación, y con ello la constitucionalidad o la legalidad.

Entonces, sería posible que se diera el supuesto, a título de ejemplo, donde 
por medio de una norma jurídica se aumenten los niveles o estándares de protección 
ambiental haciéndolos más estrictos, pero que estos no se ajusten a los criterios de 
la ciencia y la técnica. En esta situación, se violentaría y vulnerarían los principio de 
objetivación de la razonabilidad y proporcionalidad, pero no así el de prohibición de 
retroceso, en la medida que no tendría como consecuencia el deterioro o puesta en 
peligro del bien jurídico tutelado ambiente.

Por su parte, tratándose exclusivamente de situaciones especiales de omisión 
y desaplicación normativa:

3.4. Omisión de reglamentación de normas ambientales indispensable para su 
operativización y aplicación eficaz

Únicamente calificarán como regresiones aquellas omisiones al deber de 
reglamentación de normas ambientales cuyo incumplimiento hagan inoperable e 
ineficaz la norma sin reglamentar, de manera total o parcial. Por el contrario, aquellas 
omisiones e incumplimientos al deber de reglamentación que no impidan su aplicación 
práctica no podrían llevar el calificativo de regresiones omisivas.

Por su parte, la reglamentación parcial, incompleta o errónea de una norma, 
desde un punto de vista científico, técnico y jurídico, y que vuelven inaplicables la norma 
que se pretende regular, violentan el principio de prohibición de retroceso por impedir 
su correcta y eficaz aplicación.
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3.5. Incumplimiento en la aplicación de la legislación ambiental tornándola 
absolutamente ineficaz

En virtud de los principios de legalidad, vinculatoriedad de la normativa 
ambiental e inderogabilidad singular, toda inaplicación o incumplimiento sistemático 
que no encuentre respaldo en situaciones exclusivas y calificadas de excepción, 
específicamente estados de emergencia, urgencia y necesidad debidamente declarados 
según la legislación especial respectiva, califican como claras regresiones ambientales.

4. Condicionantes, límites y restricciones a considerar

De lo aquí expuesto, puede deducirse que el principio de no regresión no es 
ilimitado ni irrestricto, y se encuentra condicionado por otros principios generales del 
derecho de carácter constitucional y legal, tales como:

- Deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y 
equilibrado (interés público ambiental)

- Principios de razonabilidad y proporcionalidad
- Principios de desarrollo sostenible y uso racional
- Principio precautorio o de evitación prudente
- Principios de legalidad, reserva de ley,11 vinculatoriedad de la normativa 

ambiental e inderogabilidad singular.12

11 “En primer lugar, el principio mismo de ‘reserva de ley’, del cual resulta que solamente mediante ley 
formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión 
de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales 
-todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de 
las limitaciones constitucionales aplicables-; En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de 
esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las 
restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente 
su ‘contenido esencial’; y en tercero, que ni aun en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los 
autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación 
de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer; de donde resulta una nueva 
consecuencia esencial: Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente 
reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían 
obviamente un abandono de la propia reserva de ley.” Voto número 1992-3550, del 24/11/1992, Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

12 “De la vinculatoriedad de la normativa ambiental, como consecuencia directa del principio de legalidad 
regulado en el artículo 11 constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, la 
Administración Pública está obligada a cumplir con el bloque de legalidad; sujeción que tiene especial 
connotación en relación con la tutela del ambiente, en tanto, al tenor de la obligación impuesta al Estado 
en su conjunto en el artículo 50 constitucional, es que se denota su indisponibilidad respecto de las 
instituciones públicas -condición que también se da respecto de los particulares -, esto es, no está sujeto 
a pacto o convenio en razón de la trascendencia que tiene para la vida y sobrevivencia de la humanidad; 
lo que hace imposible su excepción, salvo claro está, en situaciones de urgencia o emergencia, que en 
sí mismo, es una condición de fuente de derecho (al respecto consultar la sentencia 2340-92). Es así 
como resultan vinculantes para las instituciones públicas el conjunto que conforma el Derecho Ambiental, 
formado tanto los principios constitucionales ambientales - que delimitan el contenido de este derecho 
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- Principio de objetivación de la tutela ambiental
- Reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la justicia, la lógica
- Estados de emergencia, urgencia y necesidad debidamente declaradas.13

III. TEST DE REGRESIVIDAD AMBIENTAL EN LA PRÁCTICA

A continuación se analizarán una serie de situaciones que serán sometidas a 
un test de regresividad de conformidad con los criterios, lineamiento, condicionantes, 
límites y excepciones ante expuestos.

1. Modificación de conceptos jurídicos ambientales

Este supuesto parte de la existencia de un concepto jurídico ambiental 
debidamente definido y delimitado, el cual es modificado por norma posterior que 
menoscaba o empeora su alcance, amplitud y efectividad original.

Para este tipo de situación, el test de regresividad debe iniciar analizando la 
existencia o no de criterio científico y/o técnico que justifique la modificación operada. 
De esta forma, la inexistencia o insuficiencia de fundamentación científica que permita 
determinar, con grado de certeza, la no afectación negativa del bien jurídico tutelado por 
la norma modificada sería suficiente para confirmar su carácter regresivo en relación 
a los principios de razonabilidad, objetivación de la tutela del ambiente y precautorio, 
violentándose además el deber constitucional de garantizar, defender y preservar el 
derecho a un ambiente sano y equilibrado.

Costa Rica cuenta con un precedente que encuadra perfectamente en el 
supuesto aquí analizado. Se trató de la modificación del concepto jurídico “bosque” a 
partir de la promulgación de la Ley Forestal número 7575 que disminuyó y restringió 
en cuanto a especies y superficie, sin justificación razonable y en perjuicio del bien 
jurídico tutelado “bosque”, el alcance de cobertura y protección que abarcaba la anterior 
definición contenida en la normativa derogada.

fundamental-, como las diversas disposiciones normativas sobre la materia (legales y reglamentarias), 
así como los estándares ambientales, y requisitos dispuestos para la realización de proyectos que incidan 
sobre el ambiente; y que, están inmersos en la gestión pública encomendada a cada una. Por ello, es 
que son exigibles la realización de estudio de impacto ambiental, la conformidad de los proyectos con 
los planes reguladores (en las municipalidades donde hay), la adecuación del funcionamiento de las 
plantas y proyectos a los estándares ambientales, etc.; caso contrario, sería admitir un ‘derecho del 
Estado a contaminar’, lo que es imposible en atención al contenido del propio artículo 50 constitucional, 
según se ha indicado anteriormente, y como lo ha entendido este Tribunal (entre otras, consultar las 
sentencias número 5668-94, 5654-95, 8001-97, 2004-1923, 2005-15769, 2006-1963, y 2006-4497), al 
haber exigido a diversas instituciones públicas el cumplimiento de esa normativa a fin de tutelar de la 
manera debida el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” Voto número 2006-17126, 
del 28.11.2006, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

13 Al respecto se recomienda referirse a las sentencias: 2003-06322 del 03.07.2003 y 2012-3266 del 
07.03.2012, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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Mediante el voto número 2007-3923 del 21 de marzo del 2007, la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 
28 de la Ley Forestal en cuanto a la omisión relativa de establecer medidas precautorias 
que aseguraran la protección del ambiente. En lo que interesa expuso la Sala:

Ciertamente la reforma a esta ley, que se produjo mediante ley 
nº 7575 de 5 de febrero de 1996, tuvo como fin el promover e 
incentivar la reforestación en nuestro país, para lo cual intentó 
librar de trámites innecesarios la corta de determinado tipo de 
árboles. No obstante lo anterior, considera este Tribunal que 
al haber pasado la ley de una definición amplia de bosque, 
con mayor cobertura de protección, a una tan restringida en 
cuanto a especies y superficie, hace que la protección dada 
con anterioridad al ambiente, haya sido disminuida sin una 
justificación razonable, que vaya más allá de la necesidad 
de reforestar y eliminar las trabas administrativas, como un 
incentivo de esta actividad, pero sin asegurar previamente, 
que está en su ejecución, no pusiera en peligro el ambiente. 
Debemos recordar que nuestro país ha suscrito compromisos 
internacionales de protección al ambiente y uno de los principios 
que debe resguardar es el principio precautorio ya citado, 
según el cual, la prevención debe anticiparse a los efectos 
negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada 
gestión de los recursos. Consecuentemente, este principio 
rector de prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar 
y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener 
la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. 
De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave 
o irreversible - o una duda al respecto -, se debe adoptar una 
medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que 
se trate. Sin duda alguna, para ello se requiere de una posición 
preventiva, activa y alerta por parte de la administración, pues 
una conducta posterior y únicamente sancionatoria, haría 
nugatoria cualquier acción efectiva que se pretenda a favor 
del ambiente, donde una vez producido el daño, difícilmente 
puede ser restaurado y sus efectos nocivos pueden afectar 
no sólo a nivel nacional, sino mundial. Y es que este, es uno 
de los principios rectores en materia ambiental, la prevención. 
Con ello no se trata tampoco de evitar el desarrollo y detener 
el progreso y la economía, sin embargo se debe procurar un 
equilibrio que le permita al ser humano desarrollarse, pero 
también vivir y disfrutar ese desarrollo, al cual tienen derecho 
no sólo las generaciones actuales, sino también las venideras. 
[...] Según el análisis practicado al artículo impugnado, el 
legislador modificó el concepto de bosque a partir del cual se 
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desarrolla la protección, restricciones y permisos otorgados en 
la Ley Forestal - como es el caso del artículo 28 en cuestión 
“Excepción de permiso de corta” -, de tal manera que, restringió 
sin fundamento técnico, el concepto anterior de bosque existente 
en la ley previo a su reforma. De modo que fueron dejadas 
sin protección vía ley, las especies no autóctonas y las áreas 
inferiores a dos hectáreas que constituyeran bosque, trayendo 
como consecuencia, que a través del artículo 28 impugnado, 
no se requiera de permiso para talar, ni siquiera de inspección 
previa, que permita asegurar que se trata del supuesto que 
la norma quiso incentivar, toda plantación forestal, sistema 
agroforestal o cualquier árbol plantado, quedando expuestas 
áreas que por su ubicación, cantidad y la función que han 
ejercido durante muchísimos años, amerita la conservación y 
regulación de su tala, independientemente de la naturaleza de 
su especie y de la naturaleza del terreno donde se ubique. Así 
las cosas, esta Sala considera de conformidad con lo expuesto, 
que en este caso, se produce una inconstitucionalidad por 
omisión relativa.

2. Modificación de criterios, estándares, umbrales, indicadores o requisitos 
ambientales

Al igual que el supuesto anterior, se parte de la existencia de normas que 
establecen umbrales o indicadores de contaminación que son modificados por nueva 
normativa que deroga, reduce, relaja o flexibiliza el nivel de los estándares de protección 
ambiental previamente fijados.

Debe tomarse en cuenta que los estándares y umbrales ambientales, en buena 
teoría, responden a estudios técnicos serios y exhaustivos, muchas veces avalados por 
entidades especializadas tales como la Organización Mundial de la Salud, Organización 
Panamericana de la Salud, Agencia Europea Ambiental, Agencia Ambiental de los 
Estados Unidos, universidades, etc.; y que permiten determinar en grado de certeza 
los “niveles óptimos de contaminación” y por consiguiente la no afectación negativa 
del bien jurídico regulado.

En virtud de lo anterior, el examen de regresividad debe iniciar analizando la 
existencia o no de criterio científico y/o técnico que justifique la modificación operada 
sobre los estándares ambientales. La ausencia o insuficiencia de fundamentación 
científica que permita determinar, con grado de certeza, la no afectación negativa del 
bien jurídico tutelado por medio del umbral anteriormente fijado, confirmaría la violación 
al principio de prohibición de retroceso, así como del criterio precautorio y los principios 
de razonabilidad y objetivación, todo en contraposición al deber estatal de tutela al 
interés público ambiental.
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Contrariamente, todas aquellas modificaciones que derogan, reducen, relajan o 
flexibilizan los estándares y umbrales ambientales, pero que cuenten con justificación 
a la luz de las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, no califican como regresiones.

Por su parte, todas aquellas modificaciones que impongan mayores y más 
estrictos estándares ambientales, pero que no cuenten con sustento científico ni 
técnico que justifiquen su promulgación, si bien no calificarían como regresiones, lo 
cierto del caso es que violentarían los principios constitucionales de razonabilidad y 
proporcionalidad, lo cual los convertiría en inconstitucionales o ilegales.

La Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias 
ocasiones en relaciones a modificación de estándares y umbrales ambientales que 
no contaron con justificación científica. Al efecto es posible citar el voto número 2012-
12081 del 31 de agosto del 2012 que declaró la inconstitucionalidad de la Nota del 
Cuadro 3 del Anexo I, del Decreto Ejecutivo nº 37083-S, Reglamento para la Calidad 
de Agua para Consumo Humano en Establecimientos de Salud, por medio del cual se 
aumentó el valor máximo permitido de arsénico en agua en violación a los principios 
de objetivación y precautorio:

Sobre el nivel recomendado de arsénico en el agua de consumo 
humano. Consta idónea y fehacientemente que en el Decreto 
Ejecutivo número 37083-S, Reglamento para la Calidad del 
Agua para Consumo Humano en Establecimientos de Salud, 
se incluyó una Nota en el Cuadro 3 del Anexo I, que indica, lo 
siguiente: “en sistemas de abastecimiento de agua clorados el 
Arsénico valencia 3 pasa a Arsénico valencia 5, disminuyendo 
su toxicidad 10 veces. En estas condiciones se podría permitir 
un valor máximo de 50 ȝg/L de Arsénico” (los autos). Según 
reconoció la Ministra de Salud, permitir que el agua para 
consumo humano posea una cantidad de arsénico superior 
a un valor de 10 ȝg/L, puede poner en riesgo la salud de la 
población (informe). Precisamente, al carecer ese Ministerio 
de estudios técnicos que sustenten, técnicamente, la variación 
dispuesta en la nota en cuestión, estima la Sala que se produjo 
el agravio reclamado.

También es posible citar el voto constitucional número 2009-2019 del 11 de 
febrero de 2009 que dispuso la inconstitucionalidad de la derogatoria que se llevó 
a cabo a través del artículo 14 del Decreto nº 32734-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, 
Reglamento de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, que excluyó del 
procedimiento de EIA a las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, sin 
justificación técnica ni científica alguna y en flagrante violación al criterio constitucional 
de precaución:

Esta Sala estima que la derogatoria que se llevó a cabo a 
través del artículo 14 del Decreto nº 32734-MINAE-S-MOPT-
MAG-MEIC, deviene, a todas luces, en inconstitucional, 
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dado que, se excluye, con respecto a los aprovechamientos 
(concesiones) de aguas superficiales y subterráneas que no 
forman parte de un proyecto - sin justificación técnica alguna y, 
en contravención de lo dispuesto en el artículo 50 constitucional 
-, cualquier ponderación de los efectos acumulativos en el 
ambiente y en el cauce o cuerpo de agua (suma de impactos 
individuales que producen diferentes actividades presentes 
o futuras predecibles), corrección del impacto ambiental de 
un uso especial, la prevención, mitigación, compensación, 
restauración y recuperación por daños ambientales o impactos 
ambientales no controlados del uso particular, fiscalización o 
monitores ambientales, etc. A mayor abundamiento, esta Sala 
hace notar que si bien en los informes rendidos a esta Sala de 
parte de las diversas autoridades accionadas se hace referencia 
al presunto fundamento técnico por el cual se dispuso excluir 
de la evaluación de impacto ambiental los aprovechamientos 
(concesiones) de aguas superficiales y subterráneas que no 
forman parte de un proyecto, actividad u obra, lo cierto del caso 
es que, tal y como se indicó líneas atrás, éstos últimos criterios 
no fueron desarrollados en los considerandos del Decreto 
impugnado. De modo tal que, en la especie, la derogatoria 
incorporada a través del Decreto nº 32734-MINAE-S-MOPT-
MAG-MEIC, resulta irrazonable y quebranta, flagrantemente, 
el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, así como el principio preventivo en materia 
ambiental, por cuanto, deja al margen del ordenamiento jurídico, 
la protección que, originalmente, era brindada por el Estado, 
concretamente, por parte de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, al recurso hídrico, sea, a aquellas aguas superficiales 
y subterráneas dadas en concesión y que no forman parte de 
un proyecto, actividad u obra.

Por su parte, y mediante el voto número 2006-16276 del 8 de noviembre del 
2006, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el artículo 70 del Reglamento 
para las Actividades de Aviación Agrícola, por medio del cual se redujo la franja de no 
aplicación aérea de plaguicidas entre el campo a fumigar y las casas, poblados y otros. 
Entre otras razones, la Sala indicó que la inconstitucionalidad se dio debido a que el 
artículo impugnado constituyó un menor nivel de protección en relación al artículo 75 
del Reglamento anterior, lo cual fue violatorio al principio precautorio en la medida que 
no existió fundamento científico ni técnico que justificare la disminución de la franja.

Bajo este mismo razonamiento, a través del voto 2012-18298 del 19 de diciembre 
del 2012, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 
número 34303-MP-MIVAH, publicado en la Gaceta número 31 del 13-02-2008, por 
vulnerar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a 
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raíz de la exclusión arbitraria y cambio de uso de suelo del 70 % de la zona de reserva 
creada para fines de protección y esparcimiento recreacional de los habitantes del 
Distrito de Hatillo, sin estudios técnicos que lo justificaren.

Nótese que tanto la ausencia o insuficiencia de justificación, aunado a la 
incerteza científica que esto implica, es lo que lleva a la Sala a declarar la respectiva 
inconstitucionalidad, ejemplo de ello es la sentencia número 2013-6615 del 15 de 
mayo de 2013, que anuló el Acuerdo de Junta Directiva número 4230 del Servicio 
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento que autorizó la sustitución o 
traslado de tanques de combustible en estaciones de servicio y de almacenamiento 
para autoconsumo, sin necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental:

El acuerdo dictado eximió del estudio de impacto ambiental, lo 
que tendría consecuencias que no se han podido cuantificar 
porque nada de ello se le ha informado a la Sala, de manera 
que podría ser engañoso sencillamente desestimar la acción 
sobre la pretensión de la Procuraduría General de la República, 
el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y las 
razones dadas por SENARA. Si bien el Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) está contenido en la EIA (Evaluación de 
Impacto Ambiental), y es una parte del segundo, precisamente 
el EIA se establece como el trámite para obtener este tipo de 
autorizaciones, porque es una garantía de que la actividad 
humana, especialmente cuando es de categoría D1, para 
actividades catalogadas de alto y moderado impacto ambiental 
potencial, logrará mitigar sus impactos. De este modo, para 
posibilitar cualquier corrección a nivel administrativo o judicial 
en la aplicación inconstitucional del acuerdo impugnado por la 
infracción al principio precautorio, debe declararse con lugar 
la acción para extirpar del ordenamiento jurídico cualquier 
amenaza al derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Debe anularse cualquier acto o acuerdo con el fin 
de proteger el derecho ambiental establecido en el artículo 50 
constitucional, y su posible aplicación, además de la infracción 
señalada al artículo 129 de la Ley General de la Administración 
Pública.

Recientemente y mediante el voto 2013-6615 del 15 de mayo de 2013, la Sala 
Constitucional tuvo la oportunidad de dirimir una controversia entre desregulación 
versus el derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, disponiendo que 
toda actuación del Estado debe guardar un justo equilibrio entre todos los intereses 
involucrados, siendo que cuando existe un estado de certeza por un bajo impacto 
ambiental sobre ciertas actividades, podría ser procedente relevar ciertos estudios 
y evaluaciones de impacto ambiental, pero cuando ello no está presente, el Estado 
debe resguardar otros principios. De esta forma, el interés por agilizar los trámites 
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administrativos nunca puede ceder ante el principio precautorio, especialmente si se 
está frente a actividades peligrosas para el ambiente, y para el ser humano.14

Por lo anterior, la eliminación de excesos en los trámites administrativos, no 
podría generar bajo ningún supuesto la desprotección del ambiente, por tratarse de un 
interés jurídico superior. Consecuentemente, para simplificar o racionalizar trámites y 
requisitos o suprimir los no imprescindibles en el control y regulación de actividades 
económicas, no podría nunca atentarse contra el ambiente, ya que los niveles de 
protección ambiental alcanzados deben ser respetados, no disminuidos, sino más 
bien incrementados.15

3. Desafectación o reducción de espacios naturales sometidos a regímenes 
especiales de protección ambiental

La reducción, disminución, desafectación, exclusión, segregación y limitación 
de los espacios naturales sometidos a un régimen especial de protección, en virtud 
que albergan ecosistemas considerados jurídicamente relevantes, tales como bosques, 
humedales, áreas silvestres protegidas, zona marítima terrestre, territorios indígenas, 
en la medida que se realicen y ejecuten por medio de normas que no cuenten con 
criterio técnico ni científico que los justifique y que permita determinar, con grado de 
certeza, el grado de afectación negativa, constituyen un claro ejemplo de regresividad.

Es importante señalar que bajo ciertas situaciones especiales que encuentran 
justificación en el mismo ordenamiento jurídico, es lícito la desafectación y reducción 
de este tipo de sitios ecológicos. Tanto la Convención para la Protección de la Flora, 
de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, como la 
Ley Orgánica del Ambiente, exigen que dichas modificaciones, cuando operen sobre 
Áreas Silvestre Protegidas, sean realizadas por ley, y cuenten con estudios técnicos 
y científicos que demuestren el no deterioro o puesta en peligro del espacio natural, 
existiendo por tanto, un vínculo directo con los principios de reserva de ley, objetivación 
de la tutela ambiental, preventivo, precautorio.16

14 “Es evidente que el acuerdo impugnado busca la flexibilización de los trámites de los administrados, un 
fin aparentemente legítimo contenido en el artículo 41 constitucional, pero que debe acordarse de modo 
que toda actuación del Estado guarde un justo equilibrio entre los intereses involucrados, especialmente 
aquellos referentes al derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Cuando hay 
un estado de certeza por un bajo impacto ambiental sobre ciertas actividades, podría ser procedente 
relevar ciertos estudios y evaluaciones técnicas científicas de impacto ambiental, pero cuando ello no 
está presente, el Estado debe resguardar otros principios. Toma en cuenta la Sala que el interés por 
agilizar los trámites administrativos nunca puede ceder ante el principio precautorio, especialmente si se 
está frente a actividades peligrosas para el ambiente, y para el ser humano.” Voto número 2013-6615, 
del 15.05.2013, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

15 Al respecto se recomienda consultar el dictamen 319-2009 del 18 de noviembre de 2009 y la opinión 
jurídica OJ-113-2000 de 11 de octubre de 2000, ambos de la Procuraduría General de la República.

16 “V. En relación con la alegada violación del artículo 3 del Convenio para la protección de la flora, de la 
fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América - aprobado por Ley número 3763, 
de primero de octubre de mil novecientos sesenta y seis- en relación con el artículo 7 constitucional, que 
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De esta manera, el test de regresividad requerirá la corroboración de la existencia 
de dictámenes técnicos y científicos que justifiquen fehacientemente la desafectación o 
reducción del espacio objeto de protección, y tratándose de Áreas Silvestres Protegidas 
se debe verificar además la existencia de una ley de la república que así lo permita. 
No está por demás señalar que la ausencia o insuficiencia de dictámenes técnicos trae 
aparejado la existencia de un grado de incerteza científica que justificaría también la 
aplicación del principio precautorio.

La regla de la irreductibilidad de espacios sometidos a regímenes especiales 
de protección ambiental ha encontrado eco en la jurisprudencia constitucional, la cual 
en múltiples ocasiones, ha declarado la inconstitucionalidad de normativa que, sin 
estudios técnicos o bien, en violación del principio de reserva de ley, ha pretendido la 
desafectación o reducción de este tipo de espacios especiales de protección.

Tratándose de la prohibición de cambio de uso de suelo en bosques ubicados 
en terrenos privados, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 
considerando VIII del voto 16975-2008 del doce de noviembre del 2008, expuso:

en lo que interesa dice así: ‘Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques 
nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad 
legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. Los 
Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, la matanza y la captura de especímenes de 
la fauna y la destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los parques nacionales, excepto 
cuando se haga por las autoridades del parque o por orden o bajo vigilancia de las mismas o para 
investigaciones científicas debidamente autorizadas’. Deben esas normas interpretarse en sentido 
restrictivo, de manera que, la exigencia de establecer los límites de los parques nacionales a través 
de una ley es únicamente cuando va en detrimento del mismo, es decir, cuando se quiera reducir su 
extensión, y no cuando se quieran extender los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal 
del Estado. Este artículo debe completarse con el artículo 40 de la Ley Forestal que dice: ‘El área de 
las reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas 
biológicas del patrimonio forestal, sólo podrá ser reducida por ley de la República, previos estudios 
técnicos correspondientes que justifiquen esta medida’. Y esto es así en virtud de que el bien jurídico 
que se protege es el ‘recurso forestal’, término que ‘significa la protección y preservación de la integridad 
del medio ambiente natural’, (resolución de la Sala Constitucional número 2233-93, de las nueve horas 
treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de 1993) que existe en la zona declarada como parque 
nacional, y que es reconocido tanto por la legislación internacional, por las leyes especiales dictadas 
al efecto, como por los textos de las cartas políticas. En este sentido, el artículo 69 de la Constitución 
Política es que habla de ‘explotación racional de la tierra’, constituyéndose un principio fundamental su 
protección [...]. ‘Es evidente entonces que el Poder Ejecutivo, no puede reducir los límites territoriales 
un área silvestre, pero sí puede extenderlos. De ahí que los Decretos cuya derogación o puesta en 
vigencia hayan producido como consecuencia inmediata el aumento del territorio de una determinada 
área protegida, son constitucionales.’ De todo lo cual se pueden derivar dos conclusiones. Por un lado, 
cuando de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se 
trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata únicamente se puede 
hacer vía legal, claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida. Por otro 
lado, la derogatoria del artículo 6º del decreto ejecutivo DE-16614, incluyendo las zonas urbanas de 
Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo implicó un aumento del territorio del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre de Gandoca-Manzanillo, siendo entonces que la exclusión de dichas zonas dentro del territorio 
del refugio implica una reducción del territorio de este.” Voto número 1999-5399, del 26.10.1999, Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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Como lo señalara la Procuraduría General de la República, 
el Tribunal de Casación Penal ha insistido también en que 
el cambio ilícito del uso del suelo del bosque, para dedicarlo 
a otros fines, es una actividad nociva al ambiente; al efecto, 
ha derivado de las disposiciones existentes el principio de 
irreductibilidad del bosque y dispuesto la restitución del área de 
bosque afectada al estado anterior a los hechos, para garantizar 
el derecho constitucional de un ambiente sano y equilibrado. El 
Decreto impugnado regula únicamente la actividad o proyectos 
de ecoturismo en los bosques de la zona marítima terrestre, 
demarcados por el MINAE, y omite hacerlo para las demás 
áreas silvestres protegidas y bosques del Patrimonio Natural 
del Estado. Con todo, no justifica esta diversidad de trato, 
que riñe con los principios constitucionales de razonabilidad y 
proporcionalidad en materia ambiental. Esta regulación parcial 
o fragmentaria, que adversa la unidad de gestión, la actividad y 
proyectos de ecoturismo en los bosques del Patrimonio Natural 
del Estado quedan sujetos a regulaciones dispares, según se 
hallen o no en la zona marítimo terrestre. Esto atentaría contra 
el principio de igualdad, por la disímil normativa aplicable a los 
interesados en llevarlos a cabo, en razón de la ubicación de los 
inmuebles. El Decreto, artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 7º, en concordancia 
con el 4º inciso 2, subordina las áreas de bosque de la zona 
marítimo terrestre en que se realizarán proyectos ecoturísticos 
implicativos de corta de árboles y aprovechamiento forestal, a 
una simultánea y divergente planificación, con distintos objetivos, 
normas y técnicas regulatorias: los Planes Reguladores y 
Planes de Manejo. Lo que es contrario a la utilización racional 
y sostenible de ese recurso (artículo 50 constitucional.

La línea jurisprudencial de la Sala Constitucional ha sido consistente al reiterar 
que únicamente es posible reducir, segregar o excluir la superficie de un área silvestre 
protegida mediante una ley (principio de reserva de ley) y siempre que medien estudios 
técnicos y científicos que lo justifiquen (principio de objetivación de la tutela ambiental). 
En este sentido, en el voto 1998-7294 del 13 de octubre de 1998 por medio del cual 
se declaró inconstitucional el artículo 71 de la Ley Forestal debido a la reducción de la 
superficie de la Zona Protectora Tivives, se indicó:

Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y 
delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa 
del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de 
cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación 
que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta 
necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de 
una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, 
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una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros 
sitios de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado 
en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. 
[...] Así, no toda desafectación de una zona protegida es 
inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al 
ambiente o amenaza a éste. De allí que para reducir un área 
silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe 
hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios 
para determinar que no se causará daño al ambiente o se le 
pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido 
del artículo 50 constitucional.

En esa misma línea, mediante el voto constitucional 2003-3480 del 02 de mayo 
de 2003 la Sala señaló:

Nuestro ordenamiento confiere una protección especial a los 
bienes medioambientales de las áreas silvestres protegidas y 
para reducir su área exige un acto con rango de ley, sobre la 
base de estudios técnicos previos que justifiquen la conveniencia 
de la medida; no por acto reglamentario.

En la sentencia número 2009-1056 del 28 de enero de 2009, que declaró 
inconstitucional el Decreto Ejecutivo 34043-MINAE del 11 de setiembre del 2007, que 
agregó al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo un área marina 
que originalmente no formaba parte del mismo, pero que a la vez le segregó áreas 
terrestres, el Tribunal Constitucional estimó que la exclusión de áreas terrestres del 
Refugio equivalió a una reducción del áreas silvestre protegida, independientemente 
de la ampliación de la zona marina, y por tanto, consideró tal exclusión como contraria 
al artículo 50 de la Constitución y al principio de reserva legal.

Ante una situación similar, aumento del área marina incluyendo unos islotes 
pero a la vez, exclusión de partes terrestres del Refugio de Vida Silvestre Isla San 
Lucas a través del Decreto Ejecutivo 34282-TUR-MINAE-C del 25 de enero del 2008, 
la Sala Constitucional en el voto 2010-13099 del 04 de agosto de 2010, estimó que 
la exclusión de una parte terrestre del Refugio equivalía a una reducción del mismo, 
independientemente de la ampliación de la zona marina, siendo dicha exclusión contraria 
a los artículos 11, 50 y 89 de la Constitución por violación al principio de reserva de ley.17

En el reciente voto 2013-10158 del 24 de julio de agosto de 2013, la Sala 
Constitucional fundamentada en los principios precautorio y de progresividad evacuó 
consulta de constitucionalidad del proyecto de ley de Territorios Costeros Comunitarios, 
disponiendo al efecto:
17 “Sin embargo, contrario al caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en este 

caso la Sala declaró inconstitucional y anuló únicamente la disposición del decreto que hizo la referida 
exclusión, dejando vigentes todos los demás artículos que creaban un régimen especial para las áreas 
excluidas.” FERNÁNDEZ, Edgar. La incoherencia del régimen jurídico surgido del voto de la Sala 
Constitucional para el Refugio de Vida Silvestre San Lucas. Ambientico, n. 206, nov. 2010.
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Respecto al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en 
acatamiento del Principio Precautorio, se requiere de previo a la 
declaratoria como territorio costero comunitario y a la concesión - 
tal y como lo señalan las y los diputadas y diputados consultantes 
- de un estudio de impacto ambiental evaluado por parte de 
Secretaría Técnica Ambiental, de modo tal que se demuestre 
el tipo de daño y las medidas que deban adoptarse, estudio que 
se echa de menos en esta iniciativa de ley, ya que no podría 
dejar de protegerse un refugio sin criterios técnicos que así lo 
respalden. Por lo tanto dicha omisión implica una violación del 
principio precautorio y del principio de progresividad del ámbito 
de tutela de los derechos fundamentales, aspecto señalado en 
el vicio de forma analizado en esta sentencia.

Por último es posible citar en el caso del anillo de contención del Gran Área 
Metropolitana, mediante los decretos ejecutivos 29415-MP-MIVAH-MINAE del 28 
de marzo del 2001, 33757-MP-MIVAH-MINAE del 11 de abril del 2007 y 35748-MP-
MINAET-MIVAH del 8 de enero del 2010, el Poder Ejecutivo intentó su ampliación 
desafectando áreas que formaban parte del mismo permitiendo con ello nuevos 
usos de suelo, incluyendo su desarrollo inmobiliario. La Sala Constitucional declaró 
la inconstitucionalidad de los citados decretos ejecutivos en virtud de la ausencia de 
estudios técnicos y evaluación de impacto ambiental (EIA), dejando incólume el área 
original prevista para el anillo de contención, salvo por los derechos adquiridos de 
buena fe durante la vigencia de los decretos.18

4. Reformas procesales

Las regresiones pueden afectar tanto de normas sustantivas como procesales. 
En este supuesto se parte de la existencia de normativa procesal que regula materia 
ambiental que se ve modificada por la promulgación de nueva norma también procesal 
que menoscaba o empeora su alcance, amplitud y efectividad original.

Reglas básicas de la responsabilidad por daño ambiental tales como la responsabilidad 
objetiva, inversión de la carga de la prueba, solidaridad, imprescriptibilidad de la acción 
por daños ambientales colectivos, o bien la prohibición del instituto del silencio positivo 
en materia de permisos ambientales, entrarían dentro de la categoría aquí analizada; 
también podría pensarse en la derogación, reducción, relajamiento o flexibilización de 
las normas que regulan los procedimientos donde se dirimen controversias jurídicas 
ambientales, como podría ser una jurisdicción ambiental especializada o un tribunal 
ambiental administrativo.
18 Al respecto puede consultarse el ensayo de este mismo autor denominado Los derechos 

adquiridos de buena fe y sus implicaciones ambientales, publicado en elDial.com, Biblioteca 
Jurídica Online, Suplemento de Derecho Ambiental, setiembre 2013, Argentina. Disponible en: 
<http://www.eldial.com/suplementos/ambiental/ambiental.asp>.
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En estos casos, el examen de regresividad se focalizaría en la determinación 
de la razonabilidad y proporcionalidad de la nueva norma promulgada respecto al 
alcance, amplitud y efectividad de la norma modificada, especialmente en relación a los 
criterios de justicia, equidad, lógica y conveniencia, tomando como norte la obligación 
constitucional de garantizar, defender y preservar el interés público ambiental.

En relación a este supuesto, es posible citar el voto constitucional 2012-1283 del 
03 de febrero del 2012, donde la Sala en protección a su propia línea jurisprudencial, 
confirmó la constitucionalidad de la prohibición del instituto procesal del silencio positivo 
en materia de permisos ambientales, al respeto dispuso:

En relación con los artículos 17 y 29 del Decreto Nº 35884-MINAET, 
no son inconstitucionales si se interpreta que el transcurso de 
la audiencia sin pronunciamiento de los entes respectivos, 
incluyendo claro está SENARA, no significa su conformidad, 
por lo que la falta de pronunciamiento no significa un criterio 
favorable.

5. Denuncia de tratados internacionales ambientales

Una vez ratificado un convenio internacional este entra a formar parte del 
bloque de legalidad. A partir de la sentencia 1993-6240 del 26 de noviembre de 
1993, la Sala Constitucional instauró el criterio jurisprudencial por medio del cual, los 
instrumentos ambientales internacionales son de obligado acatamiento y gozan de 
plena ejecutoriedad, en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo, 
y por ende, deben ser respetadas en tanto el rango normativo de aquellos es superior.19

Aplicando el anterior criterio y en múltiples ocasiones, la Sala Constitucional 
costarricense, al resolver recursos de amparo por violaciones al derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, o bien, acciones de inconstitucionalidad en esta 
materia, ha procedido a fundamentar sus fallos por medio del derecho internacional 
ambiental haciendo uso incluso de aquellos principios rectores contenidos en las 
declaraciones de soft law, gozando de especial preponderancia los principios precautorio 
y desarrollo sostenible.20

19 “De las sentencias 719-90 de las 16:30 horas del 26 de junio de 1990 y 282-90 de las 17 horas del 
13 de marzo de 1990 se desprende por una parte, que el Derecho Internacional es en Costa Rica, 
inmediatamente operable y aplicable por sí mismo, sin necesidad de leyes u otras normas que los 
desarrollen o lo hagan aplicable, salvo cuando la misma naturaleza de la norma internacional lo exija; y 
por otra, que aún en los casos en que esta exigencia sea a texto expreso, la aplicabilidad inmediata del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos implica que basta con la existencia de otros remedios 
o, en general, de medios razonablemente aplicables, para que no haga falta ningún desarrollo legal ni 
institucional.” Piza Escalante, Rodolfo, La Justicia Constitucional en Costa Rica, Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 2004.

20 A manera de ejemplo, la sentencia constitucional número 1250 de las once horas con veinticuatro minutos 
del diecinueve de febrero de 1999, declaró la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 14524-A que 
permitía la caza y explotación de la carne de la tortuga lora y la tortuga verde por contravenir abiertamente 
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Costa Rica ha suscrito un numeroso elenco de convenios ambientales donde 
destacan: Convenio Diversidad Biológica, Convenio Marco de Cambio Climático, 
Convenio para la Protección de la Capa de Ozono, Convenio sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, Convención 
para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los 
países de América, Convenio CITES sobre Comercio Internacional de Flora y Fauna 
Silvestre, Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, y a 
nivel regional: Convenio sobre Cambios Climáticos, Convenio para la Conservación 
de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Protegidas en América Central, 
Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizos de Desechos Peligrosos, Convenio 
Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Forestales y el desarrollo 
de Plantaciones Forestales.

A la fecha, no existe un solo precedente donde Costa Rica denuncie un tratado 
internacional ambiental, sin embargo a nivel internacional podría citarse a Canadá, que 
anunció en marzo del 2013 su decisión de abandonar el Convenio de las Naciones 
Unidas contra la desertificación, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo.21

Tomando en cuenta que el derecho internacional ambiental posee una vocación 
finalista buscando siempre mejorar las condiciones ambientales, bajo la premisa 
“proteger más - contaminar menos”, la denuncia de una convención internacional 
ambiental, a todas luces tendrá como consecuencia la degradación, rebaja, disminución, 
y empeoramiento del nivel de protección ambiental previamente adquirido. Por ello, 
el test de regresividad conllevaría simplemente la verificación de la ratificación de un 
tratado internacional ambiental y su posterior denuncia, lo cual siempre constituiría 
una regresión.
6. Reducción de normas presupuestarias

Si bien las leyes presupuestarias no califican como normas estrictamente 
ambientales, lo cierto del caso es que es perfectamente factible la modificación 
presupuestaria que tenga como fin la reducción de fondos destinados a la protección 
del ambiente.

La línea jurisprudencial de la Sala Constitucional ha establecido que la carencia 
de recursos económicos no puede justificar que un órgano o ente público no adopte las 
medidas que sean necesarias para preservar el ambiente, o para suspender cualquier 
actividad que atente contra esa finalidad; al respecto pueden citarse los votos 1996-
695, 1995-915 y 1998-726:

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 
(CITES), la Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países 
de América, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como el principio 15 de la Declaración de 
Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

21 http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2013/03/canada-tambien-abandonara-la-cnuld.
html.
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[...] dada la jerarquía y trascendencia del valor humano y 
constitucional en juego; sea, la salud de las personas, así como 
su derecho a un ambiente sano, y en último caso, su derecho a 
respirar y vivir en una atmósfera dentro de las normas de salud; 
la simple excusa de falta de medios materiales para enfrentar 
los problemas por parte del Estado, no es admisible, porque 
en estos casos la Administración tiene la obligación de dar 
prioridad a las soluciones y realizar con sus recursos limitados, 
lo que conforme con el ordenamiento jurídico sea necesario 
para llevarlas a cabo con prontitud.

Así las cosas, el examen de regresividad implicaría confrontar la norma 
presupuestaria y la justificación dada para promulgarla, frente a la obligación estatal 
de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y equilibrado; los 
criterios de vinculatoriedad de la normativa ambiental que impide su derogación temporal 
o espacial para casos particulares; de razonabilidad, proporcionalidad, justicia, lógica 
y conveniencia. De esta forma, únicamente aquellas modificaciones presupuestarias 
que logren demostrar fehacientemente la no afectación al nivel de protección ambiental 
soportarían el control de regresividad.22

7. Omisión al deber de desarrollar vía legal o reglamentaria normas ambientales

Calificarían como regresiones aquellas omisiones al deber de reglamentación 
de normas ambientales cuyo incumplimiento haga inoperable e ineficaz la norma que 
requiere reglamentación, de manera total o parcial.

Tratándose de omisión total de reglamentación, el examen de regresividad 
utilizaría como parámetro la norma ambiental aún no reglamentada y su posibilidad 
de cumplir a cabalidad con sus objetivos propuestos, mientras que en supuestos de 
reglamentaciones parciales, incompletas o erróneas, el test verificará la eficacia de 
la norma principal frente a las omisiones, limitaciones o restricciones impuestas vía 
reglamentaria.

La reglamentación parcial, incompleta o errónea de una norma, desde un 
punto de vista científico, técnico y jurídico, volviéndola inaplicable, violenta el principio 
de prohibición de retroceso por impedir su eficacia. Tómese en cuenta que aquellas 
omisiones e incumplimientos al deber de reglamentación que no impidan su aplicación 
eficaz no podrían llevar el calificativo de regresiones omisivas.

A partir de la sentencia número 1990-101 la Sala Constitucional considera 
violatorio al inciso 3 del numeral 140 constitucional las omisiones del Poder Ejecutivo 
respecto a reglamentar leyes, en el tanto que si bien en principio el ejercicio de la 

22 Al respecto puede consultarse los apartados 11 y 12 de la Observación General número 3 (1990) del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.



201EL TEST DE REGRESIVIDAD AMBIENTAL

potestad reglamentaria es de carácter discrecional, esa posibilidad es inaplicable cuando 
el legislador ha impuesto al Poder Ejecutivo la obligación de reglamentar una ley.23 Al 
amparo de este criterio jurisprudencial, la omisión a reglamentar normas ambientales 
representa una regresión ambiental que violenta el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, tal y como lo reiteró la Sala Constitucional al obligar al 
Poder Ejecutivo a reglamentar la Ley de Pesca y Acuicultura; el artículo 71 de la Ley 
Orgánica del Ambiente sobre contaminación visual; así como la Ley de Gestión Integral 
de Residuos especialmente respecto a los Lineamientos para la recuperación y limpieza 
de suelos contaminados:

“El artículo 49 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, permite 
analizar por la vía del amparo la omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar o hacer 
cumplir lo dispuesto por una norma, cuando dicha inactividad guarde relación con la 
tutela de un derecho fundamental. En el presente asunto, los recurrentes cuestionan la 
omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar la Ley de Pesca y Acuicultura, la cual fue 
publicada en la Gaceta 78 del veinticinco de abril de dos mil cinco. Sobre el particular, 
debe mencionarse que el artículo 175 de la norma de cita establece que el Poder 
Ejecutivo debía emitir el reglamento respectivo para dicha ley, dentro del plazo de 
noventa días a partir de su publicación, no obstante del informe rendido por las propias 
autoridades recurridas se desprende que a la fecha no se procedido a cumplir con lo 
dispuesto por dicho ordinal. A criterio de este Tribunal la inactividad del Poder Ejecutivo 
constituye una clara violación de los recurridos a lo dispuesto por el artículo 140 inciso 

23 “[...] distinto es el caso en el cual el legislador expresamente le impone en la ley el deber de reglamentarla. 
Aquí se hace inescapable para el Poder Ejecutivo el ejercicio de esa competencia. Dentro del ilimitado 
espacio de la legislación, aquí el destinatario de un deber hacer es el Poder Ejecutivo y, como tal, 
queda sujeto a la orden contenida en la Ley. Desaparece para él toda discrecionalidad, pues la norma 
legal regló su actuación, de modo que el ejercicio de la competencia se hace inevitable. En el tanto 
se haya apartado de lo ordenado, en ese tanto hay una infracción constitucional, pues como se sabe, 
el Poder Ejecutivo tiene una doble sumisión al estar sujeto a la Constitución y a la Ley. No es dable 
entender, como ya se ha intentado, que, derivada la potestad reglamentaria de la Constitución Política, 
el legislador tiene vedado el regular la oportunidad de su ejercicio. De lo anterior se deduce que existe 
una doble vinculación del Poder Ejecutivo, por un lado a la ley y por otro a la Constitución. Por ello, es 
evidente que la Administración no cuenta con discrecionalidad alguna para excusarse de reglamentar 
una ley si así ha sido ordenado por el Legislador o por el Constituyente -teniendo en cuenta, asimismo, 
los alcances del principio de legalidad-. Cabe mencionar que el artículo 140 inciso 3) de la Constitución 
Política establece el deber del Poder Ejecutivo de sancionar, promulgar y reglamentar las leyes. Por ese 
motivo, este precepto resulta vulnerado si el Poder Ejecutivo soslaya su obligación de reglamentar las 
leyes, aun cuando no se afecta otra norma constitucional. Es decir, en todos los casos en que exista una 
omisión reglamentaria, el Poder Ejecutivo lesiona al menos el inciso 3) del artículo 140, eso sin contar 
la posible vulneración a cualquier otra norma que reconozca un derecho y que se vea afectada por esa 
omisión; en tales casos, dicha omisión es susceptible de control por la vía del recurso de amparo si 
esa inactividad está vinculada al disfrute de un derecho fundamental; de no ser así, siempre se puede 
efectuar el control por la vía de la acción de inconstitucionalidad por omisión. Lo anterior, evidencia que 
el Poder Ejecutivo no cuenta con ningún grado de discrecionalidad en los casos en que la Constitución 
o la ley le establecen una obligación de reglamentar [...].” Sentencia número 1990-101.
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3) de la Constitución Política, omisión que es susceptible de ser conocida por vía del 
amparo, al estar en peligro el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
debido a la falta de emisión del reglamento antes mencionado. Lo anterior, por cuanto 
la norma que se echa de menos debe regular una serie de puntos relacionados con 
la pesca y la explotación adecuada de los recursos marítimos, conforme lo dispone la 
propia Ley 8436, tales como: a) la garantía económica que deberán rendir las entidades 
y empresas nacionales o extranjeras a las que se otorgue permiso de pesca con fines 
exploratorios - artículo 18-; b)las especies de tiburón carentes de valor comercial y 
el aprovechamiento que se dará a éstas para otros fines de la actividad pesquera - 
artículo 40-; c) el tamaño y pesos proporcionales de cada especie de camarón por 
capturar - artículo 45-; d) los requisitos de sustitución, construcción e importación de 
las embarcaciones palangreras, así como las dimensiones y los sistemas o artes de 
pesca - artículo 62-; e) el trámite que debe seguir el titular de un proyecto acuícola, 
desee introducir una o más especies diferentes de las concedidas inicialmente, 
ampliar o modificar el área que le fuera autorizada - artículo 85-; f) los lineamientos 
que debe seguir cualquier actividad de cultivo y manejo, independientemente del nivel 
y estadio de desarrollo de especies de flora y fauna acuáticas, para fines productivos 
o de investigación por parte de instituciones públicas o privadas - artículo 89-; g) los 
requisitos y las condiciones de traslado de especies acuáticas, nativas o exóticas, de 
un cuerpo de agua a otro del país - artículo 97-; h) los requisitos y las condiciones 
necesarios que deberán cumplir los patrones de pesca o capitán de la embarcación 
pesquera.-artículo 118-; i) los requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
portuarias y marinas utilizadas para el desembarco y la limpieza de las capturas. Los 
aspectos mencionados anteriormente, sin lugar a dudas guardan una íntima relación 
con la explotación y aprovechamiento sostenible de los recursos marítimos del país, de 
ahí que la falta de reglamentación adecuada de los mismos, sin duda alguna conlleva 
a poner en peligro los ecosistemas marinos y el medio ambiente en general, situación 
que puede generar repercusiones para la población de Costa Rica con el tiempo. Por 
otra parte, y sin demérito de lo anterior, conviene agregar que al estar de por medio 
el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, las autoridades 
recurridas se encuentran en la obligación de garantizar la participación ciudadana 
en la elaboración del reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura, pues ello es un 
derecho que es inherente a los habitantes del país, en razón de lo dispuesto por el 
propio constituyente, tal y como se indicó en el considerando V de esta sentencia”. 
Voto número: 2009-8065.

“Del análisis del caso este Tribunal verifica que la Ley Orgánica del Ambiente 
fue publicada en la Gaceta número 215 del trece de noviembre de mil novecientos 
noventa y cinco, de manera que, el Poder Ejecutivo desde hace trece años tenía la 
obligación legal de conformidad con los artículos 11 y 194 de la Constitución Política de 
regular el contenido del artículo 71 de la ley 7554, referente a la contaminación visual. 
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De lo expuesto, y de conformidad con el artículo 49 párrafo segundo de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional mismo que establece: ‘Si el amparo hubiere sido establecido 
para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición 
normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención’; 
lo procedente es declarar con lugar el recurso por la omisión del Poder Ejecutivo de 
reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente número 7554 publicada en 
la Gaceta número 215 del trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Se 
concede al Poder Ejecutivo el plazo de dos meses a partir de la notificación de esta 
sentencia, para que proceda a la reglamentación del artículo 71 de la Ley 7554.” Voto 
número: 2008-11696.

“Ahora bien, luego de analizar los elementos aportados a los autos, estima 
este Tribunal que el accionante lleva razón en su reclamo, pues pese a que el 
numeral antes mencionado es claro en señalar que el Ministerio de Salud establecerá 
reglamentariamente los lineamientos generales para la recuperación y limpieza de los 
suelos afectados por contaminación, lo cierto es que han transcurrido más de 2 años 
desde la emisión de la Ley número 8839, el Poder Ejecutivo no ha procedido a emitir 
la normativa prevista por el artículo citado. Dicha omisión sin lugar a dudas constituye 
una lesión al artículo 50 de la Constitución Política, pues la falta del reglamento al 
artículo 46, impide contar con los parámetros y lineamientos técnicos del caso, para 
poder proceder a llevar a cabo la limpieza de las superficies contaminadas, por aquellas 
personas que resulten obligadas a ello. Así, en virtud de lo anterior, el recurso debe 
ser acogido, como en efecto se hace.” Voto número: 2013-2656.

“La mayoría de los alegatos del recurrente referidos a las omisiones e 
incumplimientos del Ministerio de Salud respecto de la Ley número 8839, Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, están relacionados con la falta de emisión de los distintos 
reglamentos a que hace referencia dicha ley. Para esta Sala dichas omisiones, y otras, 
pueden ser solventadas con la publicación de todos los reglamentos que faltan para 
implementar dicha ley. Así entonces, si bien es cierto el Ministerio recurridos ha procedido 
con la emisión de cuatro de los reglamentos de la Ley nº 8839, es lo cierto que falta el 
reglamento general y varios importantes, como los mismos recurridos lo reconocen, ha 
sido una omisión que ha impedido cumplir a cabalidad con lo establecido en dicha ley, 
en detrimento del derecho a gozar de un ambiente sano. Se declara PARCIALMENTE 
CON lugar el recurso, en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49 párrafo 2º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se ordena al Poder Ejecutivo, 
integrado por quienes ocupen los cargos de Presidente de la República y Ministros de 
Salud, y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que dentro del plazo de dos meses 
contados a partir de la notificación de esta sentencia, procedan a elaborar y emitir 
todos los reglamentos que hagan falta para implementar la Ley número 8839, ‘Ley 
para la Gestión Integral de Residuos’, en cuenta, el Reglamento sobre la declaratoria 
de residuos de manejo especial, el Reglamento para la Clasificación y Manejo de 
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Residuos Peligrosos, y el Reglamento sobre Sitios Contaminados y Valores Guía de 
Contaminantes de Suelos, Metodología para Estudios de Generación y Composición 
de residuos sólidos ordinarios; y cualquier otro que haga falta; y además a cumplir a 
cabalidad con todas las obligaciones dispuestas en dicha ley.” Voto número 2013-3837.

8. Falta de aplicación sistemática - espacial o temporal - de la legislación ambiental

Toda inobservancia o incumplimiento sistemático, espacial o temporal, de la 
legislación ambiental, que no encuentren respaldo en situaciones especiales calificadas 
de anómalas, excepcionales y coyunturales, tales como estados declarados de 
emergencia, urgencia y necesidad, calificaría como regresión ambiental.

En estos supuestos, el test de regresividad buscará determinar el grado de 
incumplimiento en la obligación de la aplicación efectiva de la normativa, así como la 
existencia o no del estado de urgencia, emergencia o necesidad declarado, de manera 
que si el incumplimiento es sistemático y no se encuentra justificado en una situación 
de excepción previamente declarada, se estará frente a una clara violación al principio 
de no regresión.

En virtud de los principios de legalidad, vinculatoriedad de la normativa ambiental 
e inderogabilidad singular, en relación con el deber estatal de tutela del interés público 
ambiental, la aplicación eficaz del derecho ambiental se constituye en un imperativo.

Mediante el voto 2013-8596 del 26 de junio de 2013, la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de referirse a situaciones sostenidas y 
recurrentes de inobservancia de las disposiciones de la Ley de Zona Marítima Terrestre:

De manera que se estaría tolerando lo que considero una 
sistemática inobservancia de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, esto es, una deliberada desaplicación de esa 
normativa, pues nótese que en previas y reiteradas ocasiones 
la legislación ha pretendido regularizar ocupaciones ilegales, 
sin lograr erradicar la situación que se pretende justificar en 
cada ocasión. Así las cosas, a pesar de la ley número 5602 
y de la gradualidad con que se dispuso aplicar la ley número 
6043, con el transcurrir de los años lo que se ha dado es una 
franca desobediencia a esa normativa sin que se trate de 
problemas estructurales de la sociedad de origen espontáneo, 
sino de dificultades cuya génesis radica en la inercia del Estado. 
De conformidad con lo expuesto, una reforma legal como la 
propuesta y en una materia tan sensible en que se consientan 
actos de vulnerabilidad, lesiona en mi criterio, no solo la res 
pública y el principio constitucional de legalidad, sino que 
además significaría tolerar la falta de observancia por parte 
del Estado de otros principios, como el de in dubio pro natura, 
el cual tiene como objeto que exista una vigilancia activa, 
previa y oportuna por parte de las autoridades que no permita 
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afianzar construcciones ilegales. De manera que lo evidenciado 
más bien, es que se han omitido seguir los controles previos 
dispuestos por el Estado para dar cumplimiento efectivo no solo a 
la normativa en general, sino también a la protección ambiental, 
toda vez que en este momento apenas podrían entrarse a 
determinar cuáles de esas construcciones han producido un 
daño o no al ambiente, cuando lo requerido es su prevención. 
Esta situación en el caso concreto, como indiqué, implica una 
violación al principio de legalidad, que sin duda alguna deviene 
de relevancia constitucional en la medida que se afecta la propia 
validez y efectividad del ordenamiento jurídico, así como al 
Estado de Derecho.

En el voto 2010-16378 del 01 de octubre de 2010, la Sala Constitucional en 
virtud de la omisión del Ministerio de Ambiente y Energía de cobrar el canon por vertidos 
y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de pagarlo, declaró con 
lugar un recurso de amparo por violación por omisión del derecho a un ambiente sano 
y equilibrado, obligando a ambas instituciones estatales en un plazo de dos meses 
proceder con su implementación:

Del anterior cuadro fáctico se concluye que el amparo es 
procedente. En efecto, en primer lugar, desde la fecha de entrada 
en vigencia del decreto nº 34431-MINAE, ha transcurrido un año 
y medio, sin que se haya comenzado con el cobro del canon 
a las personas que utilizan la red de alcantarillado sanitario 
del AyA. Dicha omisión evidentemente lesiona el derecho 
de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, toda vez que el destino de los montos recaudados 
por el cobro de este canon, va encaminado a financiar proyectos 
de protección al medio ambiente y al recurso hídrico. Es 
entendible que el proceso de fijar los montos y establecer el 
canon a cobrar al AyA en el caso de los usuarios que utilizan la 
red de alcantarillado sanitario, conlleva un trámite complejo y 
coordinado. Sin embargo, resulta irrazonable que a dos años y 
medio aproximadamente de emitido el Reglamento del Canon 
Ambiental por Vertidos, todavía no se ha implementado el cobro. 
Nótese que de acuerdo a lo indicado a folio 67 del expediente, 
desde mayo del año pasado existe un acuerdo en el monto del 
canon para el sector domiciliar, comercial e industrial. En ese 
sentido, las omisiones apuntadas resultan reprochables. De 
acuerdo con lo expuesto, debe declararse con lugar recurso en 
cuanto este extremo. En mérito de lo dicho, corresponde declarar 
con lugar el recurso en cuanto a este extremo se refiere, pues 
como ha quedado acreditado, la omisión del AyA ha causado 
un retardo injustificado en el cobro del Canon Ambiental por 
Vertidos.
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En cuanto a las situaciones de excepción que justifican la desaplicación temporal 
o espacial de la normativa ambiental, la Sala Constitucional ha expuesto:

“Estados de necesidad y crisis hídrica: En circunstancias anómalas, excepcionales 
y coyunturales que provocan una calamidad pública o conmoción interna (v. gr. sequías 
extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o intrusión salina generalizada de 
éstos), el Estado a través del Poder Ejecutivo - y, con fundamento en el principio de 
necesidad, puede adoptar las medidas necesarias e idóneas respecto a la utilización 
del dominio público hidráulico para superar ese estado de cosas o evitar que se agrave. 
Cuando cesa el estado de necesidad y se restablece la normalidad se pueden adoptar 
otro tipo de medidas como las anteriormente expuestas (perímetros de protección, 
declaración de acuíferos sobreexplotados o en proceso de salinización).” Voto número 
2004-1923

“De la vinculatoriedad de la normativa ambiental, como consecuencia directa del 
principio de legalidad regulado en el artículo 11 constitucional y 11 de la Ley General 
de la Administración Pública, la Administración Pública está obligada a cumplir con el 
bloque de legalidad; sujeción que tiene especial connotación en relación con la tutela 
del ambiente, en tanto, al tenor de la obligación impuesta al Estado en su conjunto 
en el artículo 50 constitucional, es que se denota su indisponibilidad respecto de las 
instituciones públicas - condición que también se da respecto de los particulares -, esto 
es, no está sujeto a pacto o convenio en razón de la trascendencia que tiene para la 
vida y sobrevivencia de la humanidad; lo que hace imposible su excepción, salvo claro 
está, en situaciones de urgencia o emergencia, que en sí mismo, es una condición de 
fuente de derecho (al respecto consultar la sentencia 2340-92). Es así como resultan 
vinculantes para las instituciones públicas el conjunto que conforma el Derecho 
Ambiental, formado tanto los principios constitucionales ambientales - que delimitan el 
contenido de este derecho fundamental -, como las diversas disposiciones normativas 
sobre la materia (legales y reglamentarias), así como los estándares ambientales, y 
requisitos dispuestos para la realización de proyectos que incidan sobre el ambiente; 
y que, están inmersos en la gestión pública encomendada a cada una. Por ello, es 
que son exigibles la realización de estudio de impacto ambiental, la conformidad 
de los proyectos con los planes reguladores (en las municipalidades donde hay), la 
adecuación del funcionamiento de las plantas y proyectos a los estándares ambientales, 
etc.; caso contrario, sería admitir un ‘derecho del Estado a contaminar’, lo que es 
imposible en atención al contenido del propio artículo 50 constitucional, según se ha 
indicado anteriormente, y como lo ha entendido este Tribunal (entre otras, consultar las 
sentencias número 5668-94, 5654-95, 8001-97, 2004-1923, 2005-15769, 2006-1963, 
y 2006-4497), al haber exigido a diversas instituciones públicas el cumplimiento de 
esa normativa a fin de tutelar de la manera debida el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.” Voto número 2006-17126
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“Sólo el estado de necesidad declarado excepciona el cumplimiento de las 
normas ambientales: El estado de emergencia es fuente de Derecho, que conlleva, en 
algunos casos, un desplazamiento, y en otros un acrecentamiento de competencias 
públicas, precisamente con la finalidad de que pueda hacerle frente a la situación 
excepcional que se presente (‘necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, 
conmoción interna o calamidad pública’); de manera que se faculta al Poder Ejecutivo 
excepcionar los normales procedimientos de sus actividades o trámites, previéndose 
para tales casos, procedimientos excepcionales, más expeditos y simplificados. Se 
trata, por definición, de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se 
hace necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se 
permite a la Administración improvisar una autoridad para el servicio de los intereses 
generales que no pueden ser sacrificados a un prurito legalista [...].” Votos 2003-06322 
y 2012-3266 del 07/03/2012.

Como conclusión final, es posible afirmar que el test de regresividad, correctamente 
aplicado, se convierte en una primordial herramienta que permite medir el nivel de 
avances y retrocesos de legislación y con ello, mejorar la eficacia del derecho ambiental.
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RESUMEN: Actualmente, resulta incuestionable que la protección ambiental y 
la exigencia del derecho a un medio ambiente sano involucran el ejercicio de varios 
derechos instrumentales, como el de acceso a la información y participación en la toma 
de decisiones. Pero también lo es que en el contexto de globalización económica en el 
que nos desarrollamos, países como el nuestro han perfilado la participación pública 
en un marco democrático incipiente, resultado de ajustes económicos que privilegian 
la toma de decisiones institucional, reconduciendo la participación pública a través 
de mecanismos legales de simulación caracterizados por una creciente y persistente 
exclusión social que nos aleja cada vez más de la sostenibilidad ambiental y de la 
garantía de los derechos humanos.

PALABRAS-CLAVE: participación pública; sostenibilidad ambiental; derechos 
humanos; tratados.

ABSTRACT: Currently, it is unquestionable that the environmental protection 
and the demand of the right to a healthy environment involve the exercise of several 
instrumental rights, such as access to information and participation in decision-making. 
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But also, it is true, that in the context of the economic globalization in which we are 
develop, countries like ours have shaped the public participation in a democratic 
framework emerging, as a result of economic adjustments that privilege the institutional 
decision-making, redirecting the public participation through legal mechanisms of 
simulation, the which are characterized by a persistent and growing social exclusion, 
which we are increasingly moving away from environmental sustainability and the 
guarantee of human rights.

KEYWORDS: public participation; environmental sustainability; human rights; 
treaties.

INTRODUCCIÓN

La participación pública como institución surge cuando el Estado censatario 
entra en crisis y el sufragio, al menos masculino, llega a ser universal, presentándose 
una transformación en la que se pasa del Estado de clase única a uno de pluralidad de 
clases que involucra a todos a tomar parte en el ejercicio del poder.3 A partir de entonces 
se modifica la posición jurídica de la sociedad frente al Estado4 y, simultáneamente, se 
acorta la brecha entre ambos.5

Como noción jurídica, la participación supone que las personas tomen parte 
en las decisiones de orden público, lo cual implica que las formas tradicionales del 
sistema administrativo se vean alteradas. De acuerdo con Martín Mateo a través 
de la participación los ciudadanos se involucran activamente en la defensa de los 
intereses que tienen en común,6 convirtiéndose así en protagonistas del destino de 
la comunidad o de un proyecto colectivo, motivados por los conceptos de identidad, 
pertenencia, compromiso, voluntariado, solidaridad y responsabilidad social.7 Asimismo, 
las organizaciones sociales intervienen en el establecimiento y gestión de los intereses 
de carácter general, con la consiguiente pérdida del monopolio de la ley en lo que 
atañe a la definición de dichos intereses, la interpenetración del interés general y 
ciertas modalidades de la actividad privada.8 En definitiva, la participación se erige en 
un derecho instrumental para la materialización de diversos derechos humanos, de 
carácter individual y colectivo.
3 GIANNINI, M. S. Derecho administrativo. Traducción L. Ortega. Madrid: Ministerio para las 

Administraciones Públicas, v. 1, 1991. p. 76. De acuerdo con Macías Gómez, L. F., el fenómeno 
participativo no se da al ejercer el poder, sino al tomar parte en su ejercicio, Introducción al Derecho 
ambiental. Bogotá: Legis, 1998. p. 154.

4 Ibidem, p. 76-77.
5 Cf. SÁNCHEZ, J. J. D. El procedimiento administrativo común y la doctrina constitucional. Madrid: 

Civitas, 1992. p. 154.
6 Cf. MATEO, R. M. Nuevos instrumentos de tutela ambiental: ecoetiquetas, ecoauditorías y derecho a 

la información. Madrid: Trivium, 1994. p. 17.
7 ÍNDICE de participación ciudadana en América Latina, 2005. Informe México, México: Red Interamericana 

para la Democracia, 2005. p. 10.
8 Véase el prólogo de ORTEGA, L. en GIANNINI, op. cit., p. 15.
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1. LA EMERGENCIA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA AMBIENTAL

A medida que se avanzó en la construcción democrática, la crisis ambiental 
se hizo cada vez más evidente, lo que obligó a replantear el modelo de vida y los 
mecanismos de toma de decisiones en un marco de racionalidad económica que abre 
nuevos espacios de participación y gobernabilidad democrática en la gestión social 
del proceso de desarrollo; la cual, apoyada en el conocimiento ambiental, constituye 
un nuevo orden social.9

Evidentemente, los años noventa constituyen un parteaguas en la participación 
pública ambiental; ya que se da una expansión de estos temas en el sector académico, 
se producen movilizaciones de base de gran importancia y se incorpora la perspectiva 
ambiental,10 como un aspecto transversal en el desarrollo de las políticas públicas. Sin 
embargo, es un hecho que la sociedad puede participar en el control del poder, sólo si 
tiene el conocimiento suficiente de los asuntos públicos; lo cual le da la posibilidad de 
tomar una postura y defenderla; de igual forma sucede con el acceso a la información, 
ésta podrá valorarse de acuerdo al grado de educación del que se sea portador;11 sin 
olvidar la existencia de los mecanismos que permitan la intervención de las personas, 
sobre todo en aquellos casos en los que la administración muestre un desinterés 
evidente de sus funciones y responsabilidades;12 así como de aquellos que sean de 
interés general, como la protección y gestión del ambiente y los recursos naturales; 
la prevención y control de la contaminación y, en su caso, la restauración ambiental.

Aunque en sus orígenes la opinión y participación públicas fueron vistas 
como obstáculos para el ejercicio eficiente de la administración pública, actualmente 
son alentadas; en especial, en el derecho ambiental, en donde la actividad de las 
personas es de gran utilidad para las distintas agencias gubernamentales,13 quienes 
se ven favorecidas; por ejemplo, mediante la identificación y denuncia de la comisión 
de alguna infracción o delito de carácter ambiental. Además constituye un elemento 
sine qua non para la garantía de derechos humanos colectivos, como el derecho a un 
medio ambiente sano.

Es por ello que una de las máximas del Estado social y democrático de derecho 
y de la administración pública es la incorporación de la iniciativa y creatividad de los 

9 Véase LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. 3. ed. México: Siglo 
XXI; UNAM-PNUMA, 2002. p. 254-255.

10 Cf. MARTÍNEZ, Ana S. Género, medio ambiente y acción política: un debate pendiente en la Geografía 
Actual. Anales de la Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, v. 20, 2000. p. 180.

11 Cf. LUCAS, J. de. El concepto de solidaridad. 2. ed. México: Distribuciones Fontamara, 1998. p. 111.
12 GARCÉS, A. Participación social y gestión institucional del agua. In: GRANDE, Nuno (Ed.). Una cita 

europea con la nueva cultura del agua: la directiva marco, perspectivas en Portugal y España. In: 
II CONGRESO IBÉRICO SOBRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE AGUAS, Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 2001. p. 314.

13 ROSENBLOOM, D. H. The evolution of the administrative law. In: ROSENBLOOM, D. H.; SCHWARTZ, 
R. D. (Ed.). Handbook of regulation and administrative law. New York: Marcel Dekker, 1994. p. 23.
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individuos en la toma de decisiones con repercusiones ambientales.14 De acuerdo con 
algunos teóricos, la aceleración de este proceso de participación pública se debe a una 
concatenación de, al menos, siete factores:15 1) la tendencia global a la democratización; 
2) la adopción del nuevo paradigma del desarrollo sostenible a través de los instrumentos 
internacionales; 3) el movimiento ambiental internacional que impulsa la participación 
pública; 4) la incorporación de los mecanismos de participación pública como parte 
de los requerimientos para otorgar financiamiento internacional; 5) la incorporación 
de la participación pública en el catálogo de los derechos humanos como un derecho 
político; 6) el reconocimiento, cada vez mayor, de los derechos de los indígenas y de 
las comunidades locales y, 7) el internet, el cual facilita la posibilidad de la sociedad 
de obtener y difundir la información, subsanándose algunas de las barreras para la 
participación en temas de interés público. De manera que el silencio de los entes 
públicos frente a los conflictos socio-ambientales es visibilizado por los medios y, en 
ocasiones, también exagerado y manipulado.

La participación pública ambiental se construye y reconstruye a partir de la 
concienciación de la sociedad respecto del ejercicio de sus derechos, por lo que al 
darse una vulneración de éstos, la movilización social se articula y avanza hacia la 
lucha por hacerlos efectivos, ya no es más una sociedad pasiva y resignada, por el 
contrario, cada vez está más informada y reclama por todos los medios su derecho de 
acceso a la información respecto de las acciones u omisiones de carácter público que 
pueden afectarle o le afectan; exige su derecho a ser consultada y hace uso de todas 
las herramientas a su alcance para enfrentar a los grandes detentadores del poder y 
al avance aplastante de los capitales transnacionales.

En definitiva, en este mundo interdependiente e interconectado, sujeto a 
las presiones de los mercados globales, la participación pública, que involucra y 
corresponsabiliza a todos los agentes sociales dándoles posibilidades metodológicas de 
organización, comunicación, iniciativa e intervención,16 debe fortalecerse con políticas 
ambientales que garanticen su ejercicio pleno, como herramienta imprescindible para 
profundizar los canales democráticos17 hacia la sostenibilidad, entendida ésta no sólo 
como un desiderátum a largo plazo,18 pues la sociedad actual, sensibilizada respecto de 
su vínculo con el medio ambiente que le da sustento, exige aquí y ahora su derecho a 
14 ROTA, D. L. El derecho al medio ambiente adecuado. Madrid: Civitas, 1998. p. 82.
15 Cf. PRING, G.; NOÉ, S. Y. The emerging international law of public participation affecting global mining, 

energy, and resources development. In: ZILLMAN, D. N.; LUCAS, A. R.; PRING, G. (Ed.). Human rights 
in natural resource development: public participation in the sustainable development of mining and 
energy resources. New York: Oxford University Press, 2002. p. 13.

16 MÉXICO. Lineamientos de participación social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 1989. p. 25.
17 Cf. GONZÁLEZ, Joseba F.; PALACIOS, Jone M. Sustentabilidad, democracia ecológica y participación. 

In: XI JORNADAS DE ECONOMÍA CRÍTICA, Bilbao, Ecocri, 27, 28 y 29 de marzo de 2008. Disponible 
en: <http://www.ucm.es/info/ec/ecocri/eus/martinez_palacios.pdf>.

18 Cf. HERNÁNDEZ, Marisol Anglés. El desarrollo sostenible al centro de la tríada: pobreza, medio ambiente 
y desarrollo. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n. 50, p. 306, abr./jun. 2008.
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saber la calidad del agua que consume y del aire que respira, así como las condiciones 
del suelo en el que vive,19 deja de ser simple espectadora para asumirse como actora, 
a raíz de una realidad compleja y riesgosa que le afecta o puede afectarle; de manera 
que trabaja en la articulación del andamiaje socio-jurídico para exigir sus derechos 
ambientales legítimos.

1.1. El impulso de las Naciones Unidas
Es ya bien sabido que en el seno de las Naciones Unidas se han desarrollado 

las bases del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, desde la 
adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual ampara sin 
distinción alguna a todas las personas.20 Posteriormente, de forma específica, el Comité 
de Derechos Humanos ha considerado la adopción de medidas jurídicas positivas de 
protección para asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades 
minoritarias en las decisiones que les afectan.21

Por su parte, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos asume que la 
democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente y que la 
democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar 
su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación 
en todos los aspectos de la vida. Asimismo, insta a los Estados a “garantizar la total y 
libre participación de las poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, 
en particular en las cuestiones que les conciernan”.22

Desde una perspectiva ambiental, la Declaración de Estocolmo, dispone que toda 
persona tenga la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso 
de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su ambiente, quienes 
deben actuar, individual o colectivamente, para alcanzar y observar los objetivos y las 
disposiciones de la Carta.23 Es justo a partir de esta Conferencia que se introduce en 
diversos textos nacionales e internacionales, la necesidad de efectuar una Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) antes de llevar a cabo una actividad capaz de generar 
algún daño ambiental considerable. Este requerimiento es acogido por organismos 
financieros internacionales, tales como el Banco Mundial y, más recientemente, el Banco 
Interamericano de Desarrollo que financian grandes proyectos de desarrollo, pues con 
ello se trata de asegurar la viabilidad de éstos, al evitar ser obstaculizados a causa de 
una eventualidad ambiental; es decir, de un conflicto socio-ambiental.
19 Cf. HAZEN, Susan. Environmental democracy. Our Planet Chemichals, 8.6, p. 1, Mar. 1997.
20 Artículos 25 y 27, cfr. Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 

2200 A (XXI), New York, Asamblea General, 16 de diciembre de 1966.
21 Cf. Naciones Unidas, Observación General nº. 23, Comentarios generales adoptados por el Comité 

de los Derechos Humanos, Artículo 27 - Derecho de las minorías, Comité de los Derechos Humanos, 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 183 (1994).

22 Cf. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993.
23 Declaración de Estocolmo, Principios 23 y 24.



214 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

En este sentido y tratándose proyectos capaces de afectar los recursos naturales 
y/o la supervivencia de pueblos originarios, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante Corte IDH) ha sostenido que la aprobación de aquéllos sólo podrá 
otorgarse luego de haber cumplido con tres garantías fundamentales: 1) participación 
efectiva (consultas de buena fe que permitan a los pueblos realmente exponer sus 
puntos de vista e influir en la toma de decisiones); 2) reparto de beneficios y, 3) estudio 
previo de impacto ambiental y social.24 Para el caso de México, la reglamentación vigente 
en materia de evaluación del impacto ambiental centra las consultas en la determinación 
de medidas que se podrían adoptar para mitigar el efecto ambiental negativo; pero, 
como lo advierte el Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, no 
contiene alcances generales que abarquen todas las cuestiones pertinentes para las 
comunidades afectadas por el proyecto.25

A manera de apuntalar el derecho a participar en la toma de decisiones de 
carácter ambiental, los instrumentos internacionales adoptados subsecuentemente 
reafirman este derecho y le vinculan con mecanismos procedimentales, como la consulta 
y el consentimiento, ambos de naturaleza libre, previa e informada. En interpretación 
de la Corte IDH, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros 
de un pueblo a través de la consulta activa a la comunidad, de buena fe y a través de 
procedimientos culturalmente adecuados que tengan como fin llegar a un acuerdo, en 
relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se pretenda 
llevar a cabo dentro de su territorio.26 Por lo que el deber de los Estados de garantizar 
el derecho de comunidades y pueblos originarios a participar en las decisiones que 
les afecten implica la garantía de otros derechos, como el de acceso a la información.

Ya en el plano de los tratados, el Convenio sobre la Diversidad Biológica regula 
varios aspectos vinculados a la participación de los indígenas y al acceso equitativo 
de los beneficios (artículo 1º).27 Así, se insta a cada Parte contratante para que, en la 
medida de lo posible y según proceda, con arreglo a su legislación nacional, respete, 
preserve y mantenga los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promueva 
su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomente que los beneficios derivados 

24 Cf. OEA. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: 
normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Washington, D.C.: Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2010. p. 93.

25 Cf. MACKAY, F. (Ed.). Compilación de jurisprudencia de los órganos de los Tratados de la ONU y de 
las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales y de la 
asesoría del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. United Kingdom, 
Forest Peoples Programme, v. V, 2013. p. 268.

26 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. vs. Surinam, Sentencia de 28 de noviembre de 2007 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, nº 172, párrs. 129 y 133.

27 Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 1992.
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de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente (artículo 8º, inciso j).

Por lo que hace a la participación de pueblos y comunidades originarios, el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes (Convenio 169), es el referente obligatorio del 
esfuerzo por dejar del lado el enfoque integracionista, afrontar los cambios necesarios 
tendentes a eliminar la discriminación y reconocer los derechos de los pueblos 
originarios, entre los que se encuentra el derecho a participar.

Este Convenio regula, como elemento previo a la participación, la consulta 
de los pueblos y comunidades indígenas, la cual deberá realizarse de buena fe y de 
manera apropiada a las circunstancias para poder llegar a acuerdos.28 Serán sometidos 
a consulta: la explotación de los recursos naturales existentes en las tierras indígenas, 
incluso si son propiedad del Estado; lo concerniente a la enajenación de tierras o 
transmisión de derechos sobre ellas; los programas de formación, instituciones y 
medios relativos a la educación.29

La participación de dichas comunidades y pueblos implica que éstos sean 
considerados por los gobiernos como parte integrante de los programas que deseen 
implementar, desde el momento mismo de la planeación y hasta la ejecución, pero con 
una visión incluyente que garantice su contribución a la creación, manejo y ejecución 
de políticas y programas que les afecten; por ejemplo, los decretos de áreas naturales 
protegidas y sus planes de manejo.30

Los Informes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas recomiendan a los Estados parte adoptar en su marco jurídico interno 
y sus planes de desarrollo el principio de consentimiento libre, previo e informado, ya 
que en virtud de éste, las comunidades y los pueblos indígenas deben participar en la 
toma de decisiones que puedan afectarles.31

Por su lado, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones de la OIT32 ha considerado que “la consulta es el instrumento previsto 
por el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo 
incluyentes y prevenir y resolver conflictos. La consulta en los términos previstos por el 
Convenio intenta armonizar intereses a veces contrapuestos mediante procedimientos 

28 Cf. HERNÁNDEZ, Marisol Anglés. La ciudadanía étnica ambiental. In: CIFUENTES, J. E. R. O.; CRUZ, 
S. B. (Coord.). XIX Jornadas Lascasianas Internacionales: La Enseñanza de los Contextos Étnicos-
Nacionales. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011. p. 69.

29 Convenio 169 de la OIT, artículos 6.2, 15.2, 17.2, 22.3, 27.3 y 28, respectivamente.
30 Idem.
31 Cf. MORRIS, Meghan et al. La consulta previa a pueblos indígenas: los estándares del Derecho 

internacional. Colombia: Programa de Justicia Global y Derechos Humanos - Universidad de los Andes, 
2009. p. 16-17.

32 La Comisión de Expertos es un órgano jurídico encargado de examinar el grado de aplicación de los 
convenios y las recomendaciones por parte de los Estados miembros de la OIT.
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adecuados”.33 Se trata de una herramienta jurídica que intenta frenar la discrecionalidad 
y arbitrariedad del Estado y de la iniciativa privada en los territorios indígenas, en 
tanto permite a las comunidades y pueblos originarios emitir su opinión y tomar parte 
en los procesos de toma de decisiones susceptibles de afectarles, asimismo, pueden 
determinar sus prioridades en lo que a su desarrollo se refiere.34

De manera más puntual, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas35 promueve la participación plena de los indígenas 
en la vida política, económica, social y cultural del Estado; así como en la adopción 
de decisiones que afecten sus derechos y en la elaboración y determinación de los 
programas que les conciernen.36 Enfatiza que los Estados deben establecer y aplicar 
con la debida participación de los indígenas un proceso abierto y transparente para 
reconocer leyes, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra tradicionales (artículo 
27). Resulta relevante el artículo 32, al señalar que los pueblos indígenas tienen derecho 
a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización 
de sus tierras o territorios y otros recursos.

1.2. El esfuerzo de la Organización de los Estados Americanos

En el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se trabaja 
sobre el tema de la participación pública en general y, con especial ímpetu, respecto 
de la participación en materia ambiental. Uno de los antecedentes más sobresalientes 
de esta labor se remonta a la celebración de la Primera Cumbre de las Américas, 
realizada en 1994. En esta reunión los países instaron a los sectores privado y laboral, 
a los partidos políticos, instituciones académicas, otros actores y ONGs a cooperar 
y participar en los esfuerzos nacionales y regionales encaminados a fortalecer los 
vínculos entre los gobiernos y la sociedad, garantizándose así la participación y el 
compromiso de los individuos.37

Más adelante se desarrolló el Plan de Acción de la Cumbre de Bolivia sobre 
Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como uno de sus objetivos el “dar prioridad a la 
formulación de una estrategia interamericana para la promoción de la participación 
pública en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo sostenible [...]; lo cual 
33 Cf. CEACR. Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. 1989 (n. 169) 

Guatemala (ratificación: 1996) Publicación: 2006. Disponible en: <http://www.oit.org/ilolex/cgi-lex/singles.
pl?query=062006GTM169@ref&chspec=06>.

34 Cf. RIVAS, Rodrigo G. Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México: un primer acercamiento. 
In: MAC-GREGOR, E. F.; LARREA, A. Z. L. de. (Coord.). La ciencia del Derecho procesal constitucional: 
estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho. 
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008. p. 540.

35 Adoptada en Nueva York, el 13 de septiembre de 2007.
36 Artículos 5, 18, 19 y 23, respectivamente.
37 Cf. DECLARACIÓN de Principios. Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio 

y Desarrollo Sostenible en las Américas. Washington, D.C.: OEA, 1994. Disponible en: <http://www.
summit-americas.org/miamidec-spanish.htm>.



217LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MÉXICO

exige impulsar el intercambio de experiencias e información en lo que se refiere a la 
formulación, la ejecución y el mejoramiento de políticas y programas, mecanismos 
legales e institucionales, programas de capacitación y procesos de consulta” en los 
ámbitos nacional y regional.38

Entre los propósitos del Plan para avanzar hacia el desarrollo sostenible 
sobresale el hecho de fortalecer la participación de los sectores de la sociedad civil, 
especialmente de grupos vulnerables, usuarios, agricultores, mujeres, comunidades 
indígenas y locales y, sector privado.

Los rubros que destacan la participación pública son: el establecimiento 
de normas de calidad ambiental; la prevención de enfermedades derivadas de la 
contaminación ambiental; la definición de prioridades y la evaluación de programas de 
investigación, educación y capacitación; así como el desarrollo de políticas relevantes 
para la agricultura sostenible; el establecimiento y la ejecución de planes y programas 
nacionales forestales; la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
y la distribución equitativa de sus beneficios; el manejo ambientalmente adecuado en 
la planificación y en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la gestión 
de los recursos hídricos y, la formulación, ejecución y el mejoramiento de políticas y 
programas de desarrollo sostenible.

En respuesta a este mandato del Plan se estructuró, dentro de la Oficina de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA, una Estrategia Interamericana para 
la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo 
Sostenible (ISP),39 la cual busca promover la participación pública en la toma de 
decisiones de una manera transparente, efectiva y responsable, así como fomentar la 
formulación y ejecución de políticas de desarrollo sostenible en la región americana.

Cabe mencionar que antes de la adopción de la ISP, un estudio de la OEA 
determinó que la mayoría de los países de la región contaba con leyes y regulaciones 
que incluían el derecho a participar en los procesos de toma de decisión, pero menos de 
la mitad de ellos realmente tenía las herramientas para garantizar la participación. Bolivia 
y Chile fueron los países con mejores leyes al respecto, mientras que Argentina, Ecuador 
y México se ubicaron en los países con menores provisiones para la participación.40 Por 
tanto, debe trabajarse en el desarrollo de los mecanismos que permitan y garanticen la 
participación efectiva de la sociedad en el esfuerzo por hacer efectivos los derechos, 
como el derecho a un medio ambiente sano, el cual exige un contexto de sostenibilidad.

38 Sección III.4 del Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas, aprobado en la Cumbre 
de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, diciembre, 1996. Disponible 
en OEA, Sistema de Información de la Cumbre de las Américas: <http://www.summit-americas.org/esp/
cumbrebolivia.htm>.

39 Por sus siglas en inglés Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision-
Making for Sustainable Development. Cf. ESTRATEGIA Interamericana para la Promoción de la 
Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible. Anexo, Recomendaciones 
para la Acción. Washington, D.C.: OEA, 2000. p. 16.

40 LEGAL & institutional frameworks. Washington, D.C.: Organization of American States, 1998.
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Como se advierte, existe una presión internacional tendente a abrir los cauces 
para que las personas puedan ejercer cada vez mayor influencia en los procesos de 
cambio y reforma institucional y legislativa de los países democráticos, al reconocerse 
los vínculos indisolubles entre la sociedad y el gobierno y la potencialidad de la 
participación pública para la sostenibilidad.

2. BASES JURÍDICAS PARA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO

Las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 concretaron en nuestra 
norma fundamental el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, lo 
cual se concatena con el ejercicio hermenéutico orientado a brindar mayor protección 
a las personas. Ello, a su vez, obliga a observar las disposiciones de los tratados 
internacionales firmados por el Estado mexicano, con miras hacia la justiciabilidad y 
eficacia de los derechos fundamentales. Así, tenemos que las normas relativas a los 
derechos humanos, como los derechos a un medio ambiente adecuado, a la consulta 
y participación, se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento la más amplia 
protección a las personas.41

Previo a estas disposiciones, ya la participación pública encontraba su 
fundamento en la corresponsabilidad que comparten los distintos sectores sociales 
con el Estado mexicano;42 ya que, de acuerdo con nuestra Ley Suprema, aquél le 
corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y 
sostenible, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. [...] Bajo 
criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de 
los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente.43

La misma Constitución señala los lineamientos para la participación de los 
sectores sociales en la planeación democrática del desarrollo nacional, a fin de que las 
aspiraciones y demandas de la sociedad sean incorporadas a los programas y al plan 
nacional de desarrollo, instrumento al que se sujetarán obligatoriamente los programas 

41 Cf. MÉXICO. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial 107/2012. Principio pro 
persona. Criterios de selección de la norma de derecho fundamental aplicable. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, 10ª época, Primera Sala, Libro XIII, 4 de octubre de 2012. p. 799.

42 Véase ANGUIANO, J. A. M. Marco de referencia para el diseño de las estrategias tendientes a fortalecer 
la participación ciudadana de los Estados en materia ambiental. Lex, Difusión y Análisis, México, 3ª 
época, año VI, n. 77, p. vi, nov. 2001.

43 Véase artículo 25, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario Oficial de la 
Federación, reformas del 28 de junio de 1999.
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de la administración pública federal.44 Cabe mencionar que en el ámbito local, tanto 
las entidades federativas como los municipios45 y el Distrito Federal46 pueden diseñar 
y promover leyes sobre participación pública.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y 
los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso 
de planeación y las bases para que el ejecutivo federal coordine mediante convenios 
con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares 
las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.47 Por su parte, el congreso 
está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los tres niveles 
de gobierno en materia de participación de los sectores social y privado.48

En lo que respecta a la Ley de Planeación, en ella se han incorporado los 
lineamientos para promover la participación democrática de los diversos grupos 
sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus 
representantes y autoridades, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales.49 Este cuerpo legislativo tiene como uno de sus fundamentos 
la responsabilidad compartida de los particulares, cuyas acciones deben contribuir a 
alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas citados.50

En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la 
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 
población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del 
Plan y los programas aludidos. Las organizaciones representativas de los obreros, 
campesinos, pueblos y grupos populares; instituciones académicas, profesionales y 
de investigación de los organismos empresariales y, de otras agrupaciones sociales, 
participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación 
democrática relacionados con su actividad a través de los foros de consulta popular que 
al efecto se convocarán. Participarán en los mismos foros los diputados y senadores 
del Congreso de la Unión.51

44 Artículo 26.A, párrafo segundo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario 
Oficial de la Federación, reformas del 7 de abril de 2006.

45 Artículo 115, fracción II, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
46 Facultades legislativas conferidas a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, artículo 122, 

Base Primera, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
47 Artículo 26.A, párrafo tercero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario 

Oficial de la Federación, reformas del 7 de abril de 2006.
48 Artículo 73, fracción XXIX-L, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario 

Oficial de la Federación, reformas del 27 de septiembre de 2004.
49 Artículo 1º, fracción IV, Ley de Planeación, México, Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983 

y reformas del 13 de junio de 2003.
50 Artículos 4º y 34, Ley de Planeación.
51 Artículo 20, Ley de Planeación, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de junio de 

2003.
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A partir de las disposiciones de la Ley de Planeación fue preparado el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual considera entre sus objetivos, asegurar la 
sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en 
el cuidado, la protección, preservación y aprovechamiento racional de la riqueza natural 
del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el 
patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.52

Por su parte, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2007-2012 considera el fortalecimiento de los mecanismos de participación social, 
incluida la de comunidades y pueblos indígenas, a fin de garantizar la intervención 
informada y responsable de la ciudadanía en el diseño, evaluación e implementación 
de las políticas públicas para prosperar hacia el desarrollo sostenible.53

Estos dos últimos instrumentos aludidos obedecen a una programación sexenal 
que coincide con el gobierno en turno, por lo que en estos momentos está en elaboración 
el plan nacional de desarrollo que impulsará el gobierno del Partido Revolucionario 
Institucional encabezado por Enrique Peña Nieto, cabe señalar que aunque parecen 
estar abiertos los cauces participativos, la naturaleza consultiva y de “mero trámite” de 
la participación hace que el ejercicio carezca de la fuerza vinculante que permita una 
incidencia real de la sociedad en la planeación del desarrollo y la política ambiental.

3. NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

El papel protagónico que las fuerzas sociales tienen en el desarrollo de su 
entorno es manifiesto, por ello es importante estimular su participación responsable 
en el diseño y supervisión de las políticas públicas ambientales. De esta forma, tanto 
la sociedad como las autoridades, en todos los niveles de gobierno, interactúan en 
diversas instancias del sector para hacer efectivos su obligación y derecho a participar 
en forma corresponsable.

3.1. Ley ambiental marco

A fin de garantizar la participación pública ambiental en México, la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la ley ambiental marco, 
incorporó algunos instrumentos normativos que involucran, de manera formal, a las 
personas, los grupos y las organizaciones sociales, públicas y privadas, autoridades, 

52 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, Poder Ejecutivo Federal, 2007, p. 26, 207, 248, 254, 
264, 265, 269 y 273.

53 Véase Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, México, SEMARNAT, 
2007, el Programa cuenta con un apartado denominado: Participación ciudadana, transparencia, género 
y etnia, enmarcado en el respeto a los derechos humanos, a través de una participación incluyente, 
equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad, y en todos los 
órdenes de gobierno, para la formulación de políticas y la adopción de compromisos conjuntos que 
contribuyan al desarrollo sostenible del país, p. 100, 106-107, 111 y 121-125.
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pueblos indígenas, instituciones académicas y de investigación mediante mecanismos 
participativos, a saber:54

- Elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.55

- Formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico 
general y local del territorio.56

- Formulación, ejecución y seguimiento de los programas de restauración 
ecológica de aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, 
o graves desequilibrios ecológicos, con el propósito de recuperar y restablecer las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales en la 
zona de que se trate.57

Específicamente nos referiremos al procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), ya aludido, a través del cual la SEMARNAT establece las condiciones 
a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.58

La autorización de los proyectos y actividades sujetos a EIA estará a cargo de la 
SEMARNAT a quien los interesados deberán presentar una Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) con una descripción de los posibles daños en el o los ecosistemas 
susceptibles de sufrir afectación por la obra o actividad, así como las medidas de 
mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir los efectos ambientales negativos.

Una vez que la SEMARNAT reciba una MIA e integre el expediente, pondrá 
aquélla a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier 
persona. Y a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá 
llevar a cabo una consulta pública, para lo cual publicará la solicitud de autorización en 
materia de impacto ambiental en su Gaceta ecológica. Y el promovente deberá publicar 
a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia 
circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días 
contados a partir de la fecha en que se presente la MIA a la SEMARNAT.59 La solicitud 
54 Artículos 5º, fracción XVI y 7º, fracción XV y 158, respectivamente, LGEEPA, México, Diario Oficial de 

la Federación, reformas del 13 de diciembre de 1996.
55 Artículo 18, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1988.
56 Artículos 20 Bis y 20 Bis 5, fracción VII, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 

13 de diciembre de 1996.
57 Artículos 78 y 78 Bis, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de diciembre 

de 1996.
58 Artículo 28, párrafo primero, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 23 de 

febrero de 2005.
59 Como ejemplo de la falta de cumplimiento a esta obligación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

declaró la invalidez de diversos procedimientos de evaluación de impacto ambiental tramitados ante 
SEMARNAT, mediante los cuales se autorizó la construcción de dos centrales micro-hidroeléctricas 
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a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de 
diez días contados a partir de la publicación de los listados de las manifestaciones de 
impacto ambiental. En ella se hará mención de a) la obra o actividad de que se trate; 
b) las razones que motivan la petición; c) el nombre o razón social y domicilio del 
solicitante, y d) la demás información que el particular desee agregar.60

Ahora bien, cuando las obras o actividades puedan generar desequilibrios 
ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, en coordinación 
con las autoridades locales, la SEMARNAT podrá organizar una reunión pública de 
información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la 
obra o actividad de que se trate.61 Nótese el carácter discrecional de estas disposiciones.

Cabe señalar que el procedimiento de reunión pública aún no ha sido regla-
mentado, debido a ello son inexistentes los criterios o lineamientos a seguir en su 
realización, lo que permite a la autoridad ambiental, en caso de que decida actuar, 
hacerlo discrecionalmente.62

Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la 
SEMARNAT ponga a disposición del público la MIA, podrá proponer el establecimiento 
de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que 
considere pertinentes, mismas que serán integradas al expediente respectivo para ser 
consideradas en la resolución final.63 Vale aclarar que esta posibilidad de proponer 
medidas adicionales no significa per se la validación de las mismas por parte de 
la autoridad ambiental, por lo que, en su caso, ésta tendría que argumentar en el 
expediente respectivo el porqué de su desechamiento.

De la lectura de los párrafos que anteceden se desprende la exigencia de un 
interés jurídico para poder participar. En el primer caso se refiere a la consulta pública 
de alguna de las personas de la “comunidad de que se trate”; mientras que en el 
segundo, respecto a las medidas preventivas y de mitigación solamente pueden ser 
propuestas por los interesados, aquí quedaría abierta la puerta a la interpretación de 
“interesado”, ya que la ley no lo hace, quizá el juez podría permitir la intervención de 
las personas que acrediten un interés legítimo.

en el municipio de Jalancingo, Veracruz, debido a que no se publicó un extracto de los proyectos 
referidos, en un periódico de amplia circulación en dicha entidad federativa, por lo que se impidió la 
difusión efectiva de los mismos y la posibilidad de que cualquier interesado pudiera solicitar el inicio de 
la consulta pública. Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia Constitucional número 
89/2010, Primera Sala, 16 de noviembre de 2011.

60 Artículo 34, LGEEPA México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de diciembre de 1996 y 
artículo 40 del Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental.

61 El proyecto de la obra o actividad debe ser publicado por el promovente en un periódico de circulación 
amplia en la entidad federativa correspondiente.

62 Cf. CARRILLO, J. C.; DELGADO, M. Guía ciudadana para el acceso a la información ambiental y a la 
participación social. México: Centro Mexicano de Derecho Ambiental - Presencia Ciudadana Mexicana, 
2003. p. 36.

63 Artículo 34, fracciones IV y V, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 13 de 
diciembre de 1996.
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Ciertamente, la EIA constituye un instrumento de política ambiental indispensable, 
ya que de su aplicación depende que una actividad económica determinada sea 
aprobada o no, que los riesgos, tanto para la salud como para el ambiente, sean 
minimizados y que el camino hacia el desarrollo sostenible se planifique; pero no sólo 
eso, pues la autorización de proyectos o actividades puede involucrar serios conflictos 
socio-ambientales; ya que aquéllos se ubicarán en un espacio determinado, que no 
se concreta en una cantidad determinada de metros cuadrados, es decir, que tiene 
implicaciones mucho más complejas que pueden llegar a involucrar recursos del 
subsuelo, la cosmovisión implícita entre una comunidad y/o pueblo y su territorio y el 
derecho a la libre determinación de éstos, el desplazamiento forzado de las personas 
y la ruptura del tejido social y afectación de prácticas sociales y culturales, sólo por 
mencionar algunos. Por ello deben fortalecerse los mecanismos de participación 
pública, a fin de posibilitar la influencia social en la dirección de los grandes proyectos 
de desarrollo que puedan causar efectos socio-ambientales negativos y respetarse los 
derechos humanos que ya encuentran sustento en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte.

Es importante señalar que recientemente se modificó la LGEEPA para permitir 
la impugnación de los actos administrativos tratándose de obras o actividades que 
contravengan las disposiciones de la LGEEPA y de aquellas a las cuales se aplica de 
manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas 
de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico y las declaratorias de áreas 
naturales protegidas; las personas físicas y morales que tengan interés legítimo, 
es decir, aquellas de las comunidades posiblemente afectadas por dichas obras o 
actividades, tendrán derecho a impugnar, así como a exigir que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, 
siempre que demuestre en el procedimiento que dichas obras o actividades originan 
o pueden originar un daño al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre 
o la salud pública.64

La reforma cristaliza al menos dos deficiencias, la primera, que limita el ejercicio 
de acciones para la tutela ambiental a la comunidad posiblemente afectada, y la 
segunda, que en ella recae la carga de la prueba, lo cual es realmente una “carga” que 
en muchos casos será muy difícil soportar por los costos que implica la realización de 
estudios científicos y la contratación de expertos.

3.2. Leyes sectoriales

Además de la ley ambiental marco existen en nuestro orden jurídico otras 
disposiciones desarrolladas por sector que han regulado tibiamente la participación 
pública en áreas de incidencia ambiental.

64 Artículo 180, LGEEPA, reformas del 28 de enero de 2011.
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La Ley de Aguas Nacionales dedica su Capítulo V a la organización y participación 
de los usuarios y de la sociedad en la preservación y gestión sostenible del agua.65 
Para mejorar el aprovechamiento de este recurso y la preservación y control de su 
calidad, en el ámbito federal, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) acreditará, 
promoverá y apoyará la organización de los usuarios e impulsará su participación a nivel 
nacional, estatal, regional y de cuenca.66 La sociedad, a instancias de la CONAGUA, 
los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal, los municipios, los organismos y 
consejos de cuenca y, el Consejo Consultivo del Agua participarán en la planeación, 
toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica. 
También corresponde a la CONAGUA promover los espacios y mecanismos para que 
los usuarios y la sociedad puedan, entre otras: Participar en los procesos de toma 
de decisiones en materia del agua y su gestión y asumir los compromisos explícitos 
resultantes de tales decisiones.67

En materia de vida silvestre, la ley regula, en su Título IV, la participación de 
todas las personas y sectores involucrados en la formulación y aplicación de las medidas 
para la conservación y aprovechamiento sostenible de la vida silvestre.68 Para lo cual 
podrán constituirse órganos técnicos consultivos relacionados con la vida silvestre 
y su hábitat, a fin de que coadyuven a la formulación y aplicación de las medidas 
necesarias para su conservación y aprovechamiento sostenible. Dichos órganos 
estarán integrados por representantes de la SEMARNAT, de otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Municipios, 
de los Estados y del Distrito Federal involucrados en cada caso; de instituciones 
académicas y centros de investigación; de agrupaciones de productores y empresarios; 
de ONGs y de otros organismos de carácter social y privado, así como por personas 
físicas de conocimiento probado en la materia.69 En el ejercicio de sus facultades, 
la SEMARNAT deberá considerar las opiniones y recomendaciones que hayan sido 
formuladas por los órganos técnicos consultivos. Es de notarse que gran parte de las 
opciones participativas tienen el carácter consultivo, lo cual limita considerablemente 
las implicaciones de los aportes de las personas.

En lo tocante a la gestión de residuos, la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos tiene entre sus metas promover la participación 
corresponsable de todos los sectores sociales en las acciones tendentes a prevenir 
la generación y valorización de los residuos, así como alcanzar su gestión integral y 

65 Diario Oficial de la Federación, 1º de diciembre de 1992, reformas del 29 de abril de 2004.
66 Artículo 14, Ley de Aguas Nacionales, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 29 de abril 

de 2004.
67 Artículo 14 Bis, Ley de Aguas Nacionales, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 29 de 

abril de 2004.
68 Artículo 15, Ley General de Vida Silvestre, México, Diario Oficial de la Federación, reformas del 26 de 

enero de 2006 y artículo 79, fracción VI, LGEEPA, México, Diario Oficial de la Federación, reformas 
del 13 de diciembre de 1996.

69 Artículo 16, Ley General de Vida Silvestre.
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ambientalmente adecuada.70 En consonancia con lo anterior, esta ley opera bajo el 
principio de responsabilidad compartida, mediante el cual se reconoce que los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de 
actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, por lo que su manejo integral 
implica una corresponsabilidad social que requiere la participación conjunta, coordinada 
y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos 
y, de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad 
de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.71

Esta ley faculta a la Federación para promover la participación de cámaras 
industriales, comerciales y de otros entes productivos, grupos y organizaciones públicas, 
académicas, de investigación, privadas y sociales en el diseño e instrumentación 
de acciones para prevenir la generación de residuos, la contaminación de sitios y 
efectuar la gestión integral de residuos, incluida la remediación.72 Este precepto es 
de gran trascendencia, pues además de involucrar a todos los sectores implicados en 
la generación y gestión de los residuos, les considera como ejes para la prevención 
y, no sólo eso, sino, en su caso, remediación de los sitios contaminados. Aunque si 
hacemos un ejercicio honesto, debemos afirmar que apenas estamos en la fase inicial 
de la concienciación ambiental, indispensable para continuar con los demás peldaños.

A fin de llevar a cabo los objetivos señalados, los distintos ámbitos de gobierno, 
en la esfera de su competencia:73 fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación 
y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e 
instrumentación de políticas y programas correspondientes, así como para prevenir 
la contaminación de sitios con materiales y residuos y llevar a cabo su remediación; 
convocarán a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados 
a generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral de 
residuos y, concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, 
instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas 
y morales interesadas.

De igual forma, el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados y los 
Municipios, integrarán órganos de consulta en los que participen entidades y 
dependencias de la administración pública, instituciones académicas, organizaciones 
sociales y empresariales que tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento 
en materia de política de prevención y gestión integral de los residuos, quienes podrán 
emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes.74

70 Artículo 1º, fracción VIII, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, México, 
Diario Oficial de la Federación, 8 de octubre de 2003.

71 Artículo 5º, fracción XXXIV, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
72 Artículo 7º, fracción XV, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
73 Artículo 35, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
74 Artículo 36, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
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Destaca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre cuyos objetivos 
específicos está el desarrollar y fortalecer la capacidad institucional en un esquema 
de descentralización, desconcentración y participación social, en la que se incluya a 
los pueblos y comunidades indígenas en la aplicación, evaluación y seguimiento de la 
política forestal.75 Es por ello que se considera como uno de los criterios obligatorios 
de política forestal de carácter social, la participación de las organizaciones sociales 
y privadas e instituciones públicas en la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales y sus recursos.76

Uno de los preceptos más relevantes es el relativo al beneficio económico que 
deberán recibir los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, 
como resultado de un manejo forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios 
ambientales. Se dispone que en los instrumentos legales y de política ambiental para 
regular y fomentar la conservación y mejora de tales servicios, deben garantizarse 
el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como: 
I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas; 
II. Distribución equitativa de beneficios; III. Certidumbre y respeto a los derechos de 
propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y 
legítimos poseedores de la tierra; IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de 
género; V. Pluralidad y participación social; VI. Transparencia, acceso a la información 
y rendición de cuentas; VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización 
interna, y VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre 
políticas e instrumentos de los tres órdenes de gobierno. Ello en consonancia con el 
Convenio 169 del que México es parte.

Como se desprende de este estudio, en general, las leyes están orientadas a 
dar un cumplimiento discursivo a las obligaciones contraídas como Estado mexicano en 
relación con el derecho a participar, pues éste involucra otros derechos instrumentales, 
como vimos, acceso a la información, consulta y consentimiento, todos ellos en 
constante riña con intereses económicos, tanto nacionales como internacionales, 
orientados a la explotación de los recursos naturales y a la instalación de grandes 
proyectos de desarrollo, por citar algunos, orientados por la lógica del mercado que 
se circunscribe en el marco de la globalización económica para la que la participación 
pública se erige en un obstáculo para la consecución de sus fines.

CONCLUSIONES
El parteaguas que marca la diferencia respecto al tratamiento de las cuestiones 

ambientales es el Principio 10 de la Declaración de Río, ya que reconoce que la mejor 
manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las 
personas en la toma de decisiones.
75 Artículo 3º, fracciones XXV y XIX, respectivamente, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

México, Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero de 2003.
76 Artículo 32, fracción IV, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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El fortalecimiento del proceso de participación pública descansa en factores 
como la creciente democratización ambiental, el reconocimiento del paradigma del 
desarrollo sostenible en el ámbito internacional, su incorporación como parte de los 
requerimientos para otorgar financiamiento, la consideración de los derechos de los 
grupos étnicos y de las comunidades locales y, el desarrollo científico y tecnológico.

Las etapas de participación deben permitir que el público se prepare e intervenga 
efectivamente, esta situación legitima las decisiones tomadas e incentiva a todos los 
actores sociales a participar en la mejora ambiental.

Como parte del ejercicio participativo debe garantizarse el derecho a la consulta 
y el consentimiento libre, previo e informado de quienes puedan verse afectados por 
medidas legislativas o administrativas, ya que la consulta efectiva contribuye a avanzar 
en la inclusión social, disminuye el abuso y la arbitrariedad del poder público, y permite 
dar un salto cualitativo en la adopción de acuerdos que concilien los intereses de las 
personas con los de entes privados y/o públicos.

Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos obligan 
a profundizar en el estudio de los tratados internacionales en los que se reconocen los 
derechos relacionados con la participación (acceso a la información y consulta pública) 
de los que el Estado mexicano es parte, a fin ampliar la protección de los derechos 
de las personas.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ANAYA, James. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial 
sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, 
Ginebra: Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 2009.

ANGUIANO, J. A. M. Marco de referencia para el diseño de las estrategias tendientes a fortalecer 
la participación ciudadana de los Estados en materia ambiental. Lex, Difusión y Análisis, México, 
3ª época, año VI, n. 77, nov. 2001.

ANTÚNEZ, C. A. M. Los derechos de los pueblos indígenas en el marco del Derecho internacional, 
en Procuraduría General de la República. Debido proceso para indígenas. México: Programa 
de Cooperación Unión Europea-México, Fortalecimiento y Modernización de la Administración 
de Justicia en México, 2006.

CARMONA, M. del C. Las relaciones entre Derecho agrario/Derecho ecológico/Derecho 
indígena. In: CIFUENTES, J. E. R. O. (Coord.). Balance y perspectivas del derecho social y los 
pueblos indios de Mesoamérica. In: VIII JORNADAS LASCASIANAS, México: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 1999.

CARRILLO, J. C.; DELGADO, M. Guía ciudadana para el acceso a la información ambiental y a 
la participación social. México: Centro Mexicano de Derecho Ambiental - Presencia Ciudadana 
Mexicana, 2003.

CARTA de la Tierra. Disponible en: <http://www.earthcharterinaction.org/content/>.



228 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

CARTA de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1970. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm#Cap10>.

CEACR. Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. 1989 
(n. 169) Guatemala (ratificación: 1996) Publicación: 2006. Disponible en: <http://www.oit.org/
ilolex/cgi-lex/singles.pl?query=062006GTM169@ref&chspec=06>.

COMISIÓN DE EXPERTOS. Observación General sobre el Convenio nº 169, 79ª reunión, 
Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2008.

COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. Nuestro futuro 
común. Madrid: Alianza, 1988.

CONFERENCIA de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, 
Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972. Disponible en: <http://www.pnuma.org/docamb/mh1972.php>.

CONFERENCIA de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro, 
1992.

DECLARACIÓN de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva 
York, Naciones Unidas, 13 de septiembre de 2007.

DECLARACIÓN de Principios. Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre 
Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas. Washington, D.C.: OEA, 1994. Disponible 
en: <http://www.summit-americas.org/miamidec-spanish.htm>.

DECLARACIÓN de Viena, adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, 
1993.

ESTRATEGIA Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de 
Decisiones sobre Desarrollo Sostenible. Anexo, Recomendaciones para la Acción. Washington, 
D.C.: OEA, 2000.

FREDERICK, R. A.; DANIELS, R. H. NEPA in the courts a legal analysis of the National 
Environmental Policy Act. 2. ed. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1974.

GARCÉS, A. Participación social y gestión institucional del agua. In: GRANDE, Nuno (Ed.). 
Una cita europea con la nueva cultura del agua: la directiva marco, perspectivas en Portugal 
y España. In: II CONGRESO IBÉRICO SOBRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE AGUAS, 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2001.

GIANNINI, M. S. Derecho administrativo. Traducción L. Ortega. Madrid: Ministerio para las 
Administraciones Públicas, v. 1, 1991.

GÓMEZ, L. F. M. Introducción al Derecho ambiental. Bogotá: Legis, 1998.

GONZÁLEZ, Joseba F.; PALACIOS, Jone M. Sustentabilidad, democracia ecológica y 
participación. In: XI JORNADAS DE ECONOMÍA CRÍTICA, Bilbao, Ecocri, 27, 28 y 29 de marzo 
de 2008. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/ec/ecocri/eus/martinez_palacios.pdf>.

HAZEN, Susan. Environmental democracy. Our planet Chemichals, 8.6, Mar. 1997.

HERNÁNDEZ, Marisol Anglés. El desarrollo sostenible al centro de la tríada: pobreza, medio 
ambiente y desarrollo. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n. 50, abr./jun. 2008.



229LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MÉXICO

HERNÁNDEZ, Marisol Anglés. La ciudadanía étnica ambiental. In: CIFUENTES, J. E. R. O.; 
CRUZ, S. B. (Coord.). XIX Jornadas Lascasianas Internacionales: La Enseñanza de los Contextos 
Étnicos-Nacionales. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.

ÍNDICE de participación ciudadana en América Latina, 2005. Informe México, México: Red 
Interamericana para la Democracia, 2005.

KEATING, M. Cumbre para la Tierra. Programa para el Cambio. La Agenda 21 y los demás 
Acuerdos de Río de Janeiro en versión simplificada. Traducción C. Núñez. Ginebra: Centro 
para Nuestro Futuro Común, 1993.

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. 3. ed. México: 
Siglo XXI; UNAM-PNUMA, 2002.

LEGAL & institutional frameworks. Washington, D.C.: Organization of American States, 1998.

LOS DERECHOS de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una guía sobre el Convenio 
núm. 169 de la OIT. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2009.

LUCAS, J. de. El concepto de solidaridad. 2. ed. México: Distribuciones Fontamara, 1998.

MARTÍNEZ, Ana S. Género, medio ambiente y acción política: un debate pendiente en la 
Geografía Actual. Anales de la Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 
v. 20, 2000.

MATEO, R. M. Nuevos instrumentos de tutela ambiental: ecoetiquetas, ecoauditorías y derecho 
a la información. Madrid: Trivium, 1994.

MÉXICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 
reformas del 28 de junio de 1999, 27 de septiembre de 2004 y 7 de abril de 2006.

______. Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983 y reformas del 
13 de junio de 2003.

______. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diario Oficial de la 
Federación, 28 de enero de 1988 y reformas del 13 de diciembre de 1996, 23 de febrero de 
2005 y 28 de enero de 2011.

______. Lineamientos de participación social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 1989.

______. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 2007.

______. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, SEMARNAT, 
2007.

______. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial 107/2012. Principio pro 
persona. Criterios de selección de la norma de derecho fundamental aplicable. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, 10ª época, Primera Sala, Libro XIII, 4 de octubre de 2012. p. 799.

______. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia Constitucional número 89/2010. 
Primera Sala, 16 de noviembre de 2011.

MORRIS, Meghan et al. La consulta previa a pueblos indígenas: los estándares del Derecho 
internacional. Colombia: Programa de Justicia Global y Derechos Humanos - Universidad de 
los Andes, 2009.



230 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

NACIONES UNIDAS. Carta Mundial de la Naturaleza. Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982.

OMS. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud, 2002.

PARTNERSHIP for principle 10. Disponible en: <http://www.pp10.org>.

PARTNERSHIPS/initiatives to strengthen the implementation of Agenda 21. New York: United 
Nations, 2002. Disponible en: <http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/prep2final_
papers/wssd_description_of_partnerships2.doc>.

PLAN de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas, aprobado en la Cumbre de 
Bolivia sobre Desarrollo Sostenible. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dic. 1996. Disponible en 
OEA, Sistema de Información de la Cumbre de las Américas: <http://www.summit-americas.
org/esp/cumbrebolivia.htm>.

PRIEUR, M. Le droit à l’environnement et les citoyens: la participation. Revue Juridique de 
l’Environnement, Limoges, n. 4, 1988.

PRING, G.; NOÉ, S. Y. The emerging international law of public participation affecting global 
mining, energy, and resources development. In: ZILLMAN, D. N.; LUCAS, A. R.; PRING, G. 
(Ed.). Human rights in natural resource development: public participation in the sustainable 
development of mining and energy resources. New York: Oxford University Press, 2002.

RIVAS, Rodrigo G. Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México: un primer 
acercamiento. In: MAC-GREGOR, E. F.; LARREA, A. Z. L. de. (Coord.). La ciencia del Derecho 
procesal constitucional: estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años 
como investigador del Derecho. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

ROSENBLOOM, D. H. The evolution of the administrative law. In: ROSENBLOOM, D. H.; 
SCHWARTZ, R. D. (Ed.). Handbook of regulation and administrative law. New York: Marcel 
Dekker, 1994.

ROTA, D. L. El derecho al medio ambiente adecuado. Madrid: Civitas, 1998.

SÁNCHEZ, J. J. D. El procedimiento administrativo común y la doctrina constitucional. Madrid: 
Civitas, 1992.

URIBE, H. R. El procedimiento de impacto ambiental: una herramienta para planificar el desarrollo 
en el Estado de México. Revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México, 
México, n. 13, 1992.



O SISTEMA DE JUSTIÇA E A PREVENÇÃO AOS RISCOS DE 
DESASTRES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ-AÇU: 
O CONFLITO SOCIOAMBIENTAL DO RIBEIRÃO DAS CANAS1

NOEMIA BOHN2

MARCOS ANTÔNIO MATTEDI3

ELIANA PACHECO MORASTONI4

SUMÁRIO: Introdução - 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí - 
2. Breve histórico dos desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí: 2.1. Desastres: 
variáveis naturais e sociais - 3. O sistema de justiça e a prevenção aos riscos de 
desastres - 4. Conflitos socioambientais - 5. O conflito socioambiental do Ribeirão das 
Canas: 5.1. Descrição das características socioambientais do município de Gaspar; 
5.2. Mapeamento do conflito socioambiental do Ribeirão das Canas: 5.2.1. Atores; 
5.2.2. Localização do conflito; 5.2.3. Identidades coletivas; 5.2.4. Configuração do 
conflito - 6. Análise discursiva da decisão interlocutória e do agravo de instrumento: 
6.1. Argumentos constitutivos das subcategorias; 6.2. Análise dos enunciados e da 
categorização dos elementos unitários: 6.2.1. Decisões prolatadas; 6.2.2. Descrição 
e interpretação das decisões judiciais - Considerações finais - Referências.

INTRODUÇÃO

Em 10 de fevereiro de 2010, assinou-se o Termo de Outorga de nº 1265/2010-3 
entre a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa 
Catarina - FAPESC e a Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, visando 
à execução do projeto “O Sistema de Justiça e a Prevenção aos Riscos de Desastres”.

Este projeto tem por objetivo geral “pesquisar a influência do Sistema de Justiça 
na potencialização ou redução da vulnerabilidade social à ocorrência de desastres 
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naturais na Região do Médio Vale do Itajaí”. Dentre seus objetivos específicos tem-se o 
de identificar o posicionamento dos juízes de 1º e 2º graus nos conflitos socioambientais 
levantados. Para atingir esse objetivo específico, definiu-se como procedimento meto-
dológico selecionar processos por amostragem para análise e interpretação qualitativa 
dos dados, de forma a verificar como vem sendo a atuação do Sistema de Justiça nas 
decisões interlocutórias e sentenças de 1º grau e nas decisões dos desembargadores 
em 2º grau, nos casos de interposição de recurso envolvendo conflitos socioambientais.

De forma a contemplar esse objetivo específico, elegeu-se a Ação Civil Pública 
de nº 025.09.001954-1, relativa ao caso de “retificação Ribeirão das Canas”, impetrada 
na Comarca de Gaspar/SC em 08.05.2012, pela Associação Catarinense de Preser-
vação da Natureza - ACAPRENA, em desfavor do Município de Gaspar, Fundação de 
Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA, WAL Administradora Ltda. e Schramm 
Areia e Terraplanagem Ltda. O objetivo da investigação foi constatar se as decisões 
relativas a esse processo até o momento contribuem para a prevenção aos riscos de 
desastres na bacia do Rio Itajaí-Açu.

Na metodologia utilizada para a referida análise qualitativa dos dados, empregou-
-se a técnica da “Análise Textual Discursiva”, que segundo Moraes e Galiazzi (2007, 
p. 7) “corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de natureza 
qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e 
discursos”. A referida técnica subdivide-se em quatro focos: 1) Desmontagem dos textos: 
denominado de processo de unitarização; 2) Estabelecimento de relações: processo 
denominado de categorização, implicando construir relações entre as unidades de base; 
3) Captando o novo emergente: impregnação nos materiais da análise desencadeada 
pelos dois estágios anteriores; e 4) Processo auto-organizado: o ciclo de análise em 
seu todo constitui um processo que cria ordem e sentido do qual emergem novas 
compreensões. (MORAES; GALIAZZI, 2007).

Para tanto, o caso de “retificação do Ribeirão das Canas” no presente texto, após 
esta breve introdução, foi dividido em seis partes: 1ª) localização da bacia hidrográfica 
do Rio Itajaí no Estado de Santa Catarina; 2ª) breve histórico dos desastres na Bacia 
Hidrográfica do Rio Itajaí; 3ª) o sistema de justiça e sua relação com a prevenção aos 
riscos de desastres; 4ª) principais abordagens que orientam os estudos relativos aos 
conflitos socioambientais e sua conceituação; 5ª) o conflito socioambiental do Ribeirão 
das Canas; 6ª) análise discursiva da decisão interlocutória e do agravo de instrumento; 
e 7ª) considerações finais.

1. LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ

A Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, ou simplesmente Bacia do Itajaí, localiza-se 
na Região Sul do Brasil, no Estado de Santa Catarina, tem uma área total de cerca de 
15.000 km² e abrange total ou parcialmente 55 municípios, correspondendo a 16,15% 
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do território catarinense e 0,6% do território brasileiro. Situada entre as coordenadas 
26°27’ e 27°53’ de latitude Sul e 48°38’ e 50°29’ de longitude Oeste, a Bacia do Itajaí 
tem como limites geográficos os estabelecidos pelas Serra Geral e Serra dos Espigões 
a Oeste, as serras da Boa Vista, dos Faxinais e do Tijucas ao Sul e as serras da Moema 
e do Jaraguá ao Norte. A população da Bacia do Itajaí é estimada em 1.232.267 habi-
tantes, o que corresponde aproximadamente a 20% da população do Estado de Santa 
Catarina (FRANK; SEVEGNANI, 2009; FAAVI, 2010; SPG, 2012).

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Itajaí no Estado de Santa Catarina.

Fonte: Lenzi (2012).

2. BREVE HISTÓRICO DOS DESASTRES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ

O problema dos desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí acompanha o 
processo de desenvolvimento socioeconômico da região. A forma da bacia e a de-
clividade dos cursos d’água que compõem a rede de drenagem, composta por vales 
estreitos, com pequenas faixas ao longo dos cursos de água, associadas ao padrão 
de ocupação do espaço e utilização dos recursos, converteram as planícies aluviais 
dos fundos de vale em áreas de exploração agrícola e assentamento urbano. Com o 
processo de industrialização e urbanização desencadeia-se uma dupla concentração 
espacial: nas maiores cidades da região (Rio do Sul, Blumenau e Itajaí) e nas margens 
dos rios nas planícies de inundação. As transformações provocadas na paisagem pelo 
processo de desenvolvimento socioeconômico, associadas à posição geográfica da 
bacia, que favorece a entrada de umidade vinda do oceano em direção ao continente, 
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subordinado à condição climática quente e úmida, fazem com que frequentemente as 
intensas precipitações se convertam em desastres na região.

Ao longo do processo histórico de colonização da Bacia do Itajaí, num período 
que vai de 1850 até os dias atuais, tem-se registro da ocorrência de 71 inundações de 
grande e média amplitude (SEIXAS NETO, 1975; SILVA, 1975; LAGO, 1988; FRANK, 
1995; FRANK; PINHEIRO, 2003; FRANK; SEVEGNANI, 2009).

Diversos relatos descrevem os prejuízos advindos dos desastres na região 
(BLUMENAU, 1958; CHAVES, 1959; BARRETO; NIEMEYER, 2000; FROTSCHER, 
2000; SEVEGNANI et al., 2009; WAGNER, 2009). Tais relatos são indicativos dos 
impactos sociais, econômicos e ambientais dos desastres na Bacia do Itajaí, que têm 
ao longo de sua história desafiado o Poder Público e a comunidade regional, na busca 
de medidas para a sua prevenção e mitigação.

Ao examinar melhor os fatos que levam aos desastres, fica evidente que não é 
apenas a variável natural que transforma um evento em tragédia, mas é determinante 
também a variável social, expressa por meio da gestão inadequada do uso do solo por 
parte dos municípios e da fragilidade da defesa civil no âmbito local.

2.1. Desastres: variáveis naturais e sociais

Os desastres encerram um paradoxo desconcertante: são produzidos social-
mente, mas permanecem muito pouco conhecidos pela sociedade. Por muito tempo 
foram considerados um problema para o desenvolvimento socioeconômico de diversas 
regiões. Contudo, nas últimas duas décadas passaram a ser vistos como um problema 
de desenvolvimento socioeconômico; mais precisamente, atividades socioeconômicas 
transformam o meio físico, que, alterado, acaba afetando o próprio desenvolvimento. 
Por isso em 1989 a comunidade científica motivou a ONU a lançar a International 
Decade For Natural Disaster Reduction - 1990/1999, com o objetivo de construir uma 
cultura de prevenção por meio do monitoramento das ameaças ambientais e da vul-
nerabilidade social. Desde a realização da The Yokohama Strategy and Plan of Action 
a Safer World, em 1994, formou-se um consenso sobre a responsabilidade das ações 
humanas na redução da vulnerabilidade das sociedades a impactos dos desastres. 
Apesar destes esforços, verificou-se um aumento da frequência, magnitude e comple-
xidade dos impactos dos desastres nesse período, o que motivou a ONU a instituir a 
International Strategy for Disaster Reduction no ano 2000. Esta iniciativa tem enfatizado 
a importância de incorporar as dimensões físicas e sociais da vulnerabilidade na rede 
de entendimento, monitoramento e gestão do risco de desastres (UNISDR, 2004).

Os desastres costumam ser caracterizados como a disrupção provocada em 
uma comunidade ou sociedade, causando perdas humanas, materiais, econômicas e 
ambientais. Constituem uma função do processo de risco, combinando uma ameaça 
física com a vulnerabilidade social. Do ponto de vista analítico é possível mencionar 
a existência de duas dimensões: a) evento deflagrador físico; b) impacto destrutivo 
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social. Os desastres compreendem, portanto, um fenômeno dinâmico e complexo que 
varia de acordo com a combinação específica que se estabelece entre as dimensões 
físicas e sociais em cada região.

Neste contexto é possível diferenciar duas estratégias de abordagem e, conse-
quentemente, de intervenção sobre o fenômeno (MATTEDI; BUTZKE, 2001):

Primeira: Abordagens que enfatizam as dimensões físicas dos desastres como, 
por exemplo, enchentes, deslizamentos, terremotos, furacões, etc., sendo classificados 
segundo os fatores deflagradores como geológicos, meteorológicos, hidrológicos. 
Nesse sentido, investigam-se aspectos como: a) Mecanismos Físicos (magnitude, 
duração, extensão espacial); b) Distribuição Temporal (frequência, sazonalidade, 
parâmetros diurnos); c) Distribuição Espacial (localização geográfica); d) Dinâmica de 
Eclosão (rapidez do início, tempo de preparação e rapidez de término). Acredita-se, 
assim, que, quando o intervalo de recorrência de um evento for relativamente curto 
(alta frequência-alta probabilidade), verificam-se esforços constantes de busca de 
respostas, enquanto eventos caracterizados por um longo período de retorno (baixa 
probabilidade) apresentam medidas esporádicas.

Segunda: Por outro lado existem abordagens que privilegiam as dimensões 
sociais relativas à capacidade de aprendizado e resposta da comunidade. Neste caso, 
enfatizam-se as questões como as formas de ocupação territorial e utilização dos re-
cursos, bem como o sistema de resposta, procurando assinalar que a dimensão social 
pode alterar a magnitude e a intensidade dos desastres por meio da predição e do 
controle de seu potencial destrutivo mediante o aprendizado prévio (STALLINGS, 2002).

Num período em que o papel governamental vem se redefinindo, a gestão dos 
desastres vem se transformando rapidamente. A principal razão para a complexificação 
das políticas, planos e programas de gestão dos desastres tem sido o aumento da 
frequência e da intensidade dos impactos dos desastres nos últimos anos. A gestão 
constitui uma complexa rede de atores públicos (agências federais, estaduais e locais), 
privados (firmas que prestam serviço para o governo), ONGs (organizações não lucrati-
vas) e indivíduos. As responsabilidades e as formas de intervenção de cada ator tendem 
a variar em cada contexto, podendo ser cooperativas ou conflitivas (WAUGH, 2000).

Nesse sentido, as medidas de prevenção e mitigação de desastres tradicional-
mente são classificadas em duas categorias, estruturais e não estruturais. As primeiras, 
mediante obras de engenharia, pretendem intervir na estrutura da bacia, objetivando o 
controle das cheias, enquanto as segundas compreendem medidas que possam pro-
porcionar um melhor convívio do homem com o fenômeno das enchentes. Em oposição 
às medidas que implicam em grandes obras de engenharia, surge na literatura técnica 
mais recente a proposição de medidas descentralizadas de controle de enchentes, que 
abrangem áreas de retenção de água, áreas de retenção de sedimentos, ampliação da 
extensão e renaturação de cursos d’água, controle da precipitação em áreas urbanas 
e a introdução de práticas de uso do solo conservacionistas.
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A questão dos desastres no Brasil permaneceu, curiosamente, uma proble-
mática muito pouco explorada, assumindo relevância política e científica somente na 
última década face ao cenário de agravamento dos problemas ambientais. Apesar 
da recorrência histórica dos impactos em quase todas as regiões provocadas por 
secas, inundações e queimadas, o tema dos desastres não tem sido considerado 
adequadamente. Um conjunto de políticas públicas aborda atualmente a temática dos 
desastres, dentre elas é possível citar as políticas nacionais de recursos hídricos (Lei 
nº 9.433/97), ambiental (Lei nº 6.938/81), de saneamento básico (Lei nº 11.445/07), 
defesa civil (Lei nº 12.608/12) e mudanças climáticas (Lei nº 12.187/09). Em virtude 
disso, existe uma ampla concordância em que o uso e as mudanças nos sistemas 
hídricos não podem ser entendidos separadamente de vários temas conexos como uso 
e planejamento do solo (GALLART; LLORENS, 2003), mudança climática (KALNAY; 
CAI, 2003; PAHL-WOSTL, 2007), saúde pública, governança da água (ROGERS; HALL, 
2003; SOLANES; JOUVRALEV, 2006; JACOBI; SINISGALLI, 2009), gestão ambiental, 
comércio internacional, segurança ambiental.

Neste contexto, a gestão de recursos hídricos, a gestão ambiental, a gestão 
climática e a gestão de desastres devem estar articuladas no âmbito da bacia hidrográ-
fica com o objetivo de redução do processo de construção social do risco, que no caso 
da Bacia do Rio Itajaí tem se complexificado nos últimos anos pelo efeito combinado 
de enchentes, enxurradas e deslizamentos. Boa parte desta complexificação tem sua 
origem na ocupação desordenada do solo urbano, especialmente, por meio de ativi-
dades de corte de morros e aterros de áreas inundáveis. À medida que o processo 
de urbanização avança para as áreas mais periféricas, o quadro se agrava, pois pela 
falta de planejamento de uso e ocupação do solo, as ocupações ocorrem em áreas de 
encostas mais instáveis e trechos ribeirinhos de drenagens e isto aumenta o número de 
pessoas em risco e a vulnerabilidade a processos naturais (MARICATO et al., 2010).

A princípio, os planos diretores das cidades preveem instrumentos para evitar 
esse problema, entretanto a pressão do setor imobiliário provoca desvirtuamentos 
constantes, os governos na sua maioria cedem em virtude de interesses políticos e 
econômicos, deixa-se de aplicar as regras existentes e assim se garante a lógica de 
continuidade de um processo que estimula e reforça a ocupação desordenada do solo.

3. O SISTEMA DE JUSTIÇA E A PREVENÇÃO AOS RISCOS DE DESASTRES

De acordo com Farias (2004), o Sistema de Justiça é composto basicamente 
por duas instituições: o Ministério Público e o Poder Judiciário, os quais vêm atu-
ando em descompasso com a realidade socioeconômica contemporânea. Desde a 
reestruturação do capitalismo a partir dos anos de 1970, ambas as instituições têm 
se defrontado com um cenário novo e incerto, no qual o Estado vem perdendo sua 
autonomia decisória e o ordenamento jurídico vê comprometidos tanto sua unidade 
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quanto seu poder de programar comportamentos, escolhas e decisões. Por causa das 
pressões centrífugas resultantes das inovações tecnológicas, dos novos paradigmas 
industriais e da desterritorialização da produção, o Judiciário e o MP, com sua estrutura 
organizacional hierarquizada, operativamente fechada, orientada por uma lógica de 
caráter formal e submetida a uma rígida e linear submissão à lei, tornaram-se insti-
tuições que enfrentam o desafio de alargar os limites de sua jurisdição, modernizar 
suas estruturas administrativas e rever seus padrões funcionais, para sobreviver como 
poderes independentes (FARIAS, 2004).

A alteração desse quadro, segundo Campos (2008), demanda a alteração das 
regras de organização e funcionamento das instituições que compõem o sistema judi-
cial brasileiro. No final de 2004, após longa discussão envolvendo os poderes estatais 
e várias organizações sociais, aprovou-se uma reforma das normas constitucionais 
relacionadas ao sistema de Justiça. E, desde então, de modo gradativo e sucessivo, 
vem sendo aprovada uma reforma das normas infraconstitucionais, que tem propiciado 
um acesso mais equitativo e efetivo à Justiça.

Para Campos (2008), o sistema de Justiça é composto por diversas instituições, 
que têm em seu centro o Poder Judiciário. Em torno dele, gravitam o Ministério Pú-
blico, a Defensoria Pública, a advocacia pública e a advocacia privada. Essas são as 
principais instituições responsáveis pela produção e pela distribuição da Justiça - cada 
qual atuando com suas especificidades, mas todas com a perspectiva de viabilizar o 
acesso da população à Justiça no país. Outras instituições relevantes para o sistema 
de Justiça podem ser mencionadas, tais como, a polícia judiciária federal, as polícias 
judiciárias estaduais, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos Esta-
dos, os tribunais de contas dos Municípios, a Controladoria-Geral da União e o sistema 
cartorial extrajudicial.

Ary e Feitosa (2010) afirmam ser o sistema de Justiça composto por três gran-
des grupos de interesse: magistrados, advogados e membros do Ministério Público. 
Os autores defendem a superação de alguns aspectos da ideologia do formalismo, 
inerentes à formação jurídica brasileira e às estruturas do Judiciário, como meio de 
proporcionar ao cidadão o acesso efetivo ao sistema de Justiça, reduzindo as desi-
gualdades existentes.

A partir das definições apresentadas, cumpre esclarecer que para fins desse 
artigo, dentre as diferentes instituições que compõem o sistema de Justiça, será ana-
lisada apenas a atuação do Poder Judiciário.

4. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

No âmbito internacional, Libiszewski (1992) entende que os conflitos ambien-
tais têm como característica comum o fato de serem induzidos pela escassez de um 
recurso, determinado por distúrbio na sua taxa normal de regeneração em virtude da 
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intervenção econômica. Já para Turner (2004) os conflitos socioambientais têm sua 
origem não apenas na escassez de recursos, mas também na forma como eles são 
utilizados. Ruiz (2005) insere na sua definição de conflitos socioambientais não apenas 
os aspectos materiais, mas também os imateriais. Dentre os autores nacionais que vêm 
trabalhando na definição teórica dos conflitos socioambientais, é possível mencionar 
Ribeiro (1995), Carvalho e Scotto (1995, 1997), Little (2001) e Acselrad (1995, 2004).

Para Acselrad et al (1995), os conflitos socioambientais são, em síntese, 
conflitos sociais cujo objeto são elementos da natureza e que expressam relações de 
tensão entre interesses coletivos/espaços públicos x interesses privados/tentativas de 
apropriação de espaços públicos. Envolvem o interesse difuso do livre acesso e usu-
fruto dos serviços da natureza, para toda a coletividade. Para Little (2001) os conflitos 
socioambientais podem ser definidos como disputas entre grupos sociais derivadas 
dos distintos tipos de relação que eles mantêm com seu meio natural. Por sua vez o 
conceito socioambiental engloba três dimensões básicas: o mundo biofísico e seus 
múltiplos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais e o relacionamento 
dinâmico e interdependente entre esses dois mundos. Para Braga (2000) o conflito 
ambiental é aquele que emerge sempre que determinada atividade econômica produz 
um “efeito perverso” sobre o estoque de recursos naturais ou sobre a “qualidade de 
vida” de dado grupo social.

A literatura que trata dessa temática tem buscado desenvolver uma tipologia 
que possa auxiliar na compreensão e possível resolução dos conflitos socioambien-
tais. Nesse sentido pode-se mencionar a classificação desenvolvida por Little (2001), 
para quem os conflitos socioambientais podem se dividir em: (1) conflitos em torno do 
controle sobre os recursos naturais; (2) conflitos em torno dos impactos ambientais 
e sociais gerados pela ação humana e natural; e (3) conflitos em torno do uso dos 
conhecimentos ambientais. Cada um dos três tipos de conflito se subdivide em vários 
subtipos específicos. Tendo em vista os objetivos desse artigo, cumpre mencionar 
o tipo 2, que se subdivide em três subtipos básicos de impactos negativos: (2.1) 
contaminação do meio ambiente; (2.2) esgotamento dos recursos naturais; e (2.3) 
degradação dos ecossistemas. Ao abordar sobre esse último subtipo, Little (2001) 
afirma que em muitos casos os impactos dos fenômenos naturais são exacerbados 
pela ação humana. Assim, as enchentes que afetam as cidades, por exemplo, são 
intensas devido ao desmatamento dos morros e nascentes, fruto das ações humanas, 
que também contribuem para intensificar as secas prolongadas e os incêndios exten-
sivos. Tal afirmação do autor vem ao encontro do que foi abordado sobre a produção 
social dos desastres. Acselrad (2004) classifica os conflitos socioambientais em dois 
tipos: (1) conflitos por distribuição de externalidades (ocorrem a partir de dificuldades 
dos geradores de impactos externos assumirem a responsabilidade pela consequência 
de suas ações); e (2) conflitos pelo acesso e uso dos recursos naturais (decorre das 
dificuldades de se definir a propriedade sobre os recursos).
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Quanto à resolução dos conflitos socioambientais, Little (2001) menciona cinco 
tipos básicos de resposta: (1) confrontação; (2) repressão; (3) manipulação política; (4) 
negociação; e (5) diálogo/cooperação. Acselrad e Bezerra (2010) mencionam a nego-
ciação direta, conciliação, facilitação, mediação e arbitragem, como formas negociadas 
de resolução de conflitos ambientais. Após essa breve abordagem conceitual, acerca 
da temática dos desastres e dos conflitos socioambientais, passemos à análise do 
conflito envolvendo o Ribeirão das Canas.

5. O CONFLITO SOCIOAMBIENTAL DO RIBEIRÃO DAS CANAS

5.1. Descrição das características socioambientais do município de Gaspar

O Município de Gaspar está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, mais 
especificamente na região do Médio Vale do Itajaí, próximo ao litoral, cerca de 131 km da 
Capital do Estado de Santa Catarina e a 36 km do Oceano Atlântico. Limita-se ao Norte 
com os municípios de Luiz Alves e Ilhota; ao Sul com Guabiruba e Brusque; ao Leste 
com Ilhota e Itajaí e Oeste com Blumenau. O Município é cortado pelo Rio Itajaí-Açu, 
no sentido Oeste/Leste, dividindo a zona urbana ao meio, sendo este rio navegável 
no trecho entre Gaspar e Itajaí. O relevo caracteriza-se por vales encaixados e morros 
altos no extremo Norte, Sul e Oeste, onde se situa o Morro do Cachorro com 830 m; 
por vales e morros baixos, com altitude entre 100 e 300 metros, na porção Norte, Sul 
e Oeste, e por planícies na porção Leste.

O clima é temperado, subtropical, com temperatura média de 23°C. A umidade 
relativa do ar fica em torno de 80% e o índice pluviométrico anual é de aproximada-
mente 1.600 mm.

A vegetação do Município, situado sobre uma planície quaternária sedimentar, 
é formada predominantemente pela Floresta Ombrofila Densa, integrante do Bioma 
Mata Atlântica. A elevada pluviosidade observada nessa região lhe confere um alto teor 
de umidade, que possibilita a formação de uma floresta de características tropicais em 
uma região subtropical. Trata-se de uma vegetação muito densa, altamente heterogênea 
e com alta biodiversidade, onde se verifica a distinção dos estratos em árvores altas, 
medianas, arbustos, inúmeras epífitas e lianas lenhosas.

Devido às intensas atividades de ocupação das planícies do município pelos di-
versos tipos de uso intensivo do solo, as florestas exuberantes anteriormente existentes 
deram lugar às pastagens artificiais ou a áreas com vegetação em desenvolvimento 
secundário.

O perfil étnico de Gaspar conta com descendentes de indígenas, portugueses, 
alemães e italianos, como também de imigração de outras regiões do Brasil, sendo as 
principais o Oeste Catarinense e Paranaense.

O Município de Gaspar possui uma população estimada em 58.869 habitantes 
(IBGE, 2011) distribuída em 386,35 km², sendo que desse total, 40 km² são de área ur-
bana e 346,35 km² são de área rural. As principais atividades econômicas desenvolvidas 
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no município são a indústria (alimentos, têxtil e plástico), seguida do comércio, turismo 
e agricultura, na qual se destaca o plantio de arroz.

As macroproblemáticas socioambientais no município estão relacionadas à 
qualidade da água, supressão da vegetação, cortes de morros, aterros e ocupação 
de áreas protegidas.

5.2. Mapeamento do conflito socioambiental do Ribeirão das Canas

5.2.1. Atores
Os atores envolvidos no conflito socioambiental do Ribeirão das Canas podem 

ser classificados em: (1) atores públicos - Município de Gaspar e Fundação de Meio 
Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA); (2) atores privados - Wal Administra-
dora Ltda. e Schramm Areia e Terraplanagem; e (3) atores da sociedade civil organi-
zada - Associação de Moradores da Comunidade Macuco e Associação Catarinense 
de Preservação da Natureza (ACAPRENA).

Ambas as organizações da sociedade civil já tinham uma atuação relevante na 
defesa dos interesses coletivos antes da instauração do conflito.

5.2.2. Localização do conflito

O curso d’água denominado Ribeirão das Canas, afluente da margem direita 
do Rio Itajaí-Açu, está situado na localidade de Poço Grande, no Município de Gaspar, 
próximo à divisa com o Município de Ilhota. O Ribeirão das Canas tem uma extensão 
de 6,42 km e forma uma sub-bacia de aproximadamente 19,71 km² de área.

5.2.3. Identidades coletivas

O processo de construção da identidade coletiva dos atores da sociedade civil 
intervenientes no conflito se organizou pelo sentido de pertencimento a um determi-
nado espaço geográfico, Bairro Macuco no caso da Associação de Moradores e Bacia 
Hidrográfica do Rio Itajaí e Santa Catarina no caso da ACAPRENA.

Esse sentido de pertencimento é o que move a Associação de Moradores do 
Bairro Macuco a lutar pela garantia da qualidade de vida no bairro, a zelar pela seguran-
ça de seus moradores, bem como pela manutenção das suas atividades econômicas, 
tradicionalmente centradas na produção do arroz irrigado e na atividade agropecuária.

Esse mesmo sentido de pertencimento, porém em uma escala maior, é o que 
move a ACAPRENA, regularmente funcionando há 39 anos, a lutar pela proteção do 
meio ambiente, mediante ações judiciais, representações às autoridades competentes 
e ações de educação ambiental. Inicialmente constituída por um grupo de estudantes 
e professores do Curso de Biologia da FURB, a associação foi angariando dezenas de 
adeptos nas mais diferentes áreas, tendo sido reconhecida pelo Poder Público como 
de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 2.610, de 15.10.1980, e de Utilidade 
Pública Estadual pelo Decreto nº 6.228, de 09.05.1983.
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5.2.4. Configuração do conflito
O conflito tem sua origem na ação de transformação e degradação do meio 

ambiente, consistente na retificação de um trecho do Ribeirão das Canas, em área 
próxima a sua foz junto ao Rio Itajaí-Açu. Tal retificação envolverá obra de terraplanagem 
com escavação para a formação de novo curso por uma extensão aproximada de 950 
metros, com seção de fundo variando de 3,0 a 5,0 metros e de topo 7 a 10 metros, 
compatível com a seção natural. Os taludes marginais apresentarão altura variando 
entre 2,0 e 10 metros, seguindo a topografia original do terreno e inclinação de 53 
graus. Como medida de estabilização dos taludes será implantada uma cobertura de 
gramíneas. O volume de solo argilo-arenoso a ser removido para execução da obra é de 
26.948 m³, o qual será utilizado nas imediações para regularização do próprio terreno.

Figura 2 - Fotografia aérea com destaque em amarelo para o traçado atual do leito do 
Ribeirão das Canas onde se pretende executar o projeto de retificação.

O conflito se estrutura basicamente em torno dos seguintes interesses:
a) Município de Gaspar - tem interesse em promover o desenvolvimento econô-

mico do município e vê na área objeto do conflito um local adequado para a implantação 
de indústrias, pois tem poucos residentes, está na margem da Rodovia Jorge Lacerda 
e é próxima ao Porto de Itajaí. Para atingir seu desiderato estabeleceu parceria com 
a Wal Administradora Ltda., a prefeitura disponibilizaria a parte técnica e a empresa 
disponibilizaria os recursos necessários para a obra (informações extraídas da ata da 
reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente realizada no dia 10.07.2008).
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b) Wal Administradora Ltda. - proprietária do imóvel onde está situado o trecho 
do ribeirão a ser retificado, tem interesse em investir no local, mediante a realização 
dos investimentos necessários para transformá-lo num Distrito Industrial, conforme 
projeto constante da Figura 3.

Figura 3 - Projeto do Condomínio Industrial previsto para ser 
instalado no local da retificação do Ribeirão das Canas.

c) Schramm Areia e Terraplanagem - tem interesse econômico na execução 
das obras de retificação do Ribeirão das Canas.

d) FATMA - tem interesse, como órgão de gestão ambiental do Estado de 
Santa Catarina, em garantir a proteção do meio ambiente mediante a concessão do 
licenciamento ambiental para a implantação de atividades potencialmente poluidoras 
e exercer atos de fiscalização ambiental.

e) Associação de Moradores do Bairro Macuco - tem interesse em garantir a 
qualidade de vida, a segurança e as atividades econômicas tradicionais no bairro, que 
são o cultivo de arroz e a agropecuária.

f) ACAPRENA - tem interesse, como ONG ambientalista, de garantir a proteção 
do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.



243O SISTEMA DE JUSTIÇA E A PREVENÇÃO AOS RISCOS DE DESASTRES

Evidenciados os interesses em jogo, passemos a um breve relato da instauração 
do conflito.

Em 2008, conforme registro em ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(CMMA), foi apresentado pelo Sr. Diego Moser o projeto de retificação do Ribeirão 
das Canas para a construção no local de um condomínio industrial, a partir de uma 
parceria entre Município de Gaspar e Wal Administradora Ltda., em que o município 
disponibilizaria a parte técnica e a empresa, os recursos para a obra.

Na sequência o Município dá início aos estudos técnicos para a elaboração do 
projeto de retificação do Ribeirão das Canas e inicia junto à FATMA os trâmites para 
o licenciamento ambiental da obra. Porém, a justificativa para a retificação que consta 
no pedido de licença junto à FATMA se fundamenta no seguinte argumento: “diminuir 
as enchentes, processos erosivos, propiciar ganho ambiental e melhorar a segurança 
da população”.

Diante dos documentos e da justificativa apresentada para a realização da 
retificação do Ribeirão das Canas, a FATMA concedeu ao Município de Gaspar as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação. Tais licenças foram repassadas para a 
empresa Wal Administradora Ltda., que na sequência contratou os serviços da empresa 
Schramm Areia e Terraplanagem para dar início às obras de retificação.

As atividades de escavação do novo leito do Ribeirão das Canas chamou a 
atenção dos moradores do Bairro Macuco, que, não sabendo do que se tratavam as 
obras, denunciaram-na ao setor de fiscalização da Prefeitura. Imediatamente a obra 
foi embargada pela Prefeitura e foram solicitadas as licenças pertinentes.

Como recém tinha assumido a nova administração municipal, havia um des-
conhecimento por parte do Secretário de Planejamento acerca da parceria entre a 
Prefeitura (gestão anterior) e a Wal Administradora Ltda. Daí se explica o fato de a 
Prefeitura embargar uma obra para a qual ela mesma havia solicitado e recebido as 
devidas licenças ambientais.

Ante o desencontro de informações, os moradores do Bairro Macuco fizeram um 
abaixo-assinado com 148 assinaturas, solicitando a “revisão e discussão do projeto de 
obra que pretende mudar o leito do Ribeirão das Canas de seu curso normal”.

Foi realizada a reunião solicitada no salão da Comunidade Macuco, com a 
participação de moradores, funcionários da Prefeitura, membros da ACAPRENA 
(convidados pelos moradores do bairro) e o próprio Prefeito Municipal.

Na referida reunião, o Sr. Prefeito deixou claro que até poucos dias antes não 
tinha conhecimento do projeto de iniciativa da própria Prefeitura, pois havia sido uma 
ação da gestão anterior. Porém o que chamou a atenção da ACAPRENA na apresenta-
ção digital efetuada pela equipe da Prefeitura e nas exposições que se seguiram sobre 
o projeto é que a justificativa para a sua realização foi o interesse da empresa Wal 
Administradora Ltda. em realizar no local um condomínio industrial. Na apresentação da 
equipe da Prefeitura consta uma imagem do projeto de implantação do empreendimento 
onde fica evidente que o objetivo em mudar o curso do Ribeirão das Canas é liberar o 
terreno para a implantação de um condomínio industrial. Aliás, a imagem deixa claro 
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o traçado do novo curso do ribeirão e sobre o terreno onde está situado o seu leito 
normal é possível visualizar o projeto do futuro empreendimento, com todos os lotes 
devidamente plotados. Nas falas do Prefeito e dos integrantes da equipe da Prefeitura 
que se fizeram presentes na reunião, foi insistentemente ressaltada a importância da 
obra para o desenvolvimento econômico do Município.

Os moradores da comunidade Macuco que estavam na reunião esclareceram à 
equipe da Prefeitura que a solicitação para alteração do curso do Ribeirão das Canas 
não partiu da comunidade e estão extremamente preocupados pelo fato de que, 
justamente por esta alteração no traçado, ocorrerá o agravamento das enchentes na 
localidade. O ponto questionado pelos moradores é que, com a retificação, a água 
do leito atual terá que fazer praticamente um ângulo de 90° para tomar o novo curso, 
projetado para ser construído entre a Rua Theobaldo Anselmo Sansão e a encosta de 
um morro que margeia a estrada. De acordo com a licença, os taludes na margem do 
novo traçado do ribeirão irão variar de 2,0 (dois) a 10,0 (dez) metros, com uma incli-
nação de 53°. Obviamente que com a retificação do leito a tendência é a água correr 
com mais velocidade e com o aumento da velocidade da água, aumenta também o seu 
potencial de erosão das margens. Com a erosão pode ocorrer a desestabilização dos 
taludes e o consequente deslizamento de terra para o leito do ribeirão, potencializando 
a ocorrência de cheias no trecho situado a montante do novo traçado.

Outro questionamento levantado pelos integrantes da ACAPRENA e da comuni-
dade na reunião está relacionado à implantação do condomínio industrial, já que para a 
implantação dos lotes faz-se necessário um grande trabalho de aterro e terraplanagem 
na área de várzea que margeia o traçado atual do curso do Ribeirão das Canas. Ora, é 
óbvio que com a realização do aterro a água que se espraia pela área de várzea terá 
que escoar por outro local, pois o aterro funcionará como uma espécie de barramento 
ao fluxo natural do Ribeirão das Canas, o que agravará o efeito das enxurradas nas 
terras localizadas a montante deste empreendimento.

Assim, se o projeto do condomínio industrial não consta da licença solicitada 
pelo Município para retificação do Ribeirão das Canas, isso significa que o aterro da 
área de várzea com a consequente alteração do regime hidrológico da bacia hidrográ-
fica do Ribeirão das Canas não foi contemplado no estudo de vazão que orientou a 
elaboração do projeto de retificação. A omissão desta informação influi diretamente no 
dimensionamento do canal a ser retificado, que uma vez efetuado de forma indevida, 
trará o agravamento dos efeitos das enxurradas para a população do Bairro Macuco. 
Situação esta que contraria frontalmente a justificativa que o Município deu para a 
realização da retificação e que consta da própria licença.

O fato é que a equipe da Prefeitura não conseguiu responder a estes questio-
namentos levantados pela comunidade na reunião, limitando-se a afirmar que havia 
um estudo de vazão e que com certeza o estudo deveria ter previsto estas situações, 
e se a FATMA concedeu a licença é porque em tese a obra está adequada. Ora, mas 
os técnicos da FATMA quando concederam a licença analisaram apenas a atividade de 
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retificação, análise esta que ficou prejudicada, ao se considerar o condomínio industrial 
a ser implantado que vem no bojo desta retificação. É óbvio que o aterro de grandes 
dimensões a ser implantado no local, para se viabilizar o condomínio industrial, irá 
interferir no regime de vazão da bacia do Ribeirão das Canas, impacto este que deve 
ser analisado em conjunto com o projeto de retificação. O licenciamento ambiental 
deve ser único para a integralidade do empreendimento ou atividade, para que o 
Órgão Ambiental possa analisar adequadamente os impactos que dele poderão advir.

De todo o exposto, ficou evidente para a ACAPRENA que o Município de Gaspar, 
ao encaminhar o processo de licenciamento ambiental de retificação do Ribeirão das 
Canas, primeiro, omitiu o real objetivo da retificação, que é a implantação do condomínio 
industrial na área a ser retificada, e, em segundo, ante as inconsistências do Estudo 
Ambiental Simplificado - EAS, não comprovou que o novo traçado do Ribeirão das 
Canas seria mais eficiente e menos danoso para dar vazão às águas provenientes de 
cheias e enxurradas que o leito atual.

Assim, não restou à ACAPRENA alternativa que não a de questionar judicial-
mente a licença ambiental concedida pela FATMA para a retificação do Ribeirão das 
Canas, à luz do que determina a legislação ambiental e de gestão de recursos hídricos 
atualmente em vigor, tendo impetrado Ação Civil Pública com Pedido de Liminar para 
imediata sustação das obras de retificação do Ribeirão das Canas, contra o Município 
de Gaspar, a FATMA, a Wal Administradora Ltda. e a Schramm Areia e Terraplanagem.

Não tendo recebido decisão favorável à liminar solicitada, a ACAPRENA entrou 
com pedido de Agravo de Instrumento junto ao Tribunal de Justiça de SC, solicitando 
a revisão da decisão interlocutória. O Município de Gaspar, a FATMA e a Wal Adminis-
tradora apresentaram suas contestações, que foram respondidas pela ACAPRENA. 
Em 15.12.2009 o Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou o agravo e decidiu pela 
reforma da decisão do Juiz de Primeiro Grau, concedendo a medida liminar pleiteada 
pela ACAPRENA.

6. ANÁLISE DISCURSIVA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E DO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO

Para uma adequada análise das decisões de 1º e 2º graus, relacionada ao pedido 
liminar de paralização das atividades de retificação do Ribeirão das Canas, procedeu-se 
da seguinte forma: conforme demonstrado na Figura 4, as decisões (corpus) foram 
fragmentadas em unidades semelhantes encontradas no corpus da análise. As unidades 
correspondem às palavras que mais frequentemente são mencionadas nos textos. Na 
sequência, as unidades foram agrupadas em subcategorias emergentes, ou seja, temas 
mais amplos nos quais puderam ser inseridas tais unidades. Por fim, as subcategorias 
convencionadas pertencem a uma categoria maior, como ideia norteadora, denomi-
nada “Prevenção aos riscos de desastres”. A partir desta ideia norteadora passa-se a 
estabelecer uma relação final às subcategorias para constatar se a atuação do Poder 
Judiciário contribui para a potencialização ou para a prevenção dos riscos de desastres.



246 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

A partir das subcategorias convencionadas: Legislação; Meio Ambiente; 
Pressupostos Processuais; Princípios; Provas e Questão Ambiental, constituíram-se 
argumentos para cada categoria, que serão a seguir apresentados.

TJSC - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 025.09.001954-1

Unidades
Decisão
Interlocutória

Decisão
Agravo de 
Instrumento Subcategorias Categoria

Frequência Frequência
Lei 7.347/1985 1 1

Legislação

Prevenção 
aos Riscos de 
Desastres

Lei 8.078/1990 - 1
Resolução 01/2006 
CONSEMA - 6

Subtotal 1 8
AIA (EAS-RAP) - 21

Meio Ambiente

Licenciamento 2 9
Meio ambiente - 12
Proteção 1 5
Risco - 5
Subtotal 3 52
Fumus boni iuris 9 3

Pressupostos 
ProcessuaisPericulum in mora 5 2

Subtotal 14 5
Princípio da Precaução - 10

PrincípiosPrincípio da Prevenção - 2
Subtotal 0 12
Ata - 1

Provas
Ônus 4 5
Prova 10 8
Subtotal 14 14
APP - 1

Questão Am-
biental

Dano 2 5
Enchente 2 1
Retificação 10 9
Ribeirão 15 8
Várzea - 2
Subtotal 29 26
Total 61 117

Figura 4 - Quadro de unitarização e categorização das decisões.
Fonte: elaborada pelos autores.
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6.1. Argumentos constitutivos das subcategorias

Na reconstrução de novas compreensões acerca das subcategorias emergentes, 
constituíram-se argumentos para cada uma delas, possibilitando focalizar o todo por 
meio das partes. Apresentam-se as seis subcategorias e seus respectivos enunciados:

- Legislação: Presentes a Lei 7.347, de 1985, que disciplina a ação civil pública 
de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras 
providências; a Lei 8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências, e a Resolução CONSEMA nº 001/1986, que aprova a Listagem 
das Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental 
passíveis de licenciamento ambiental pela Fundação do Meio Ambiente - FATMA e a 
indicação do competente estudo ambiental para fins de licenciamento.

- Meio Ambiente: objeto do Direito ambiental, a problemática do meio ambiente 
ganhou status constitucional, sendo conceituado como o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas.

- Pressupostos Processuais: o processo cautelar parte de dois pressupostos 
designados pelas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora. A expressão 
fumus boni iuris significa aparência de bom direito, vez que quem decide com base no 
fumus não tem conhecimento pleno e total dos fatos. O periculum in mora é expressão 
que indica risco, no caso em que ou a medida é concedida quando se pleiteia ou, 
depois, de nada mais adiantará a sua concessão.

- Princípios: encontrados o princípio da prevenção e o princípio da precaução, 
que de modo a proteger o meio ambiente, devem ser amplamente observados. O 
princípio da prevenção é aplicado quando há certeza do dano provocado por certa 
atividade de forma a prevenir antecipadamente. O princípio da precaução rege-se pela 
ameaça de danos sérios ou irreversíveis e a ausência de absoluta certeza científica 
não pode ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes para prevenir a 
degradação ambiental.

- Provas: instrumento processual adequado a permitir que o juiz forme conven-
cimento sobre os fatos que envolvem a relação jurídica objeto da atuação jurisdicional. 
Além dos meios de prova expressamente previstos (depoimento pessoal, confissão, 
exibição de documento ou coisa, documental, testemunhal, pericial e inspeção judicial), 
são também admissíveis outros meios atípicos de prova, permitindo ao juiz a consta-
tação da existência ou inexistência de fatos.

- Questão Ambiental: A questão ambiental é concernente ao conflito envolvendo 
a área de preservação permanente (várzea) afetada pela retificação do Ribeirão das 
Canas, situado na localidade Poço Grande, Gaspar/SC, e o dano proveniente do risco 
de enchente no local.
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Tais subcategorias agrupadas passam então a ser analisadas em função da 
categoria norteadora denominada “Prevenção aos Riscos de Desastres”. Para que 
as decisões sejam compatíveis com a categoria norteadora, os argumentos que as 
fundamentam devem expressar uma preocupação com o contexto socioambiental e 
histórico em que o conflito está inserido, promover uma reflexão sobre a transforma-
ção da realidade e possibilitar a reconstrução social, na qual o julgador se constitui e 
também é constituído.

6.2. Análise dos enunciados e da categorização dos elementos unitários

A análise das decisões por meio dos enunciados e das categorias convencio-
nadas dar-se-á pela construção de um metatexto que abrange dois momentos conse-
cutivos, a descrição e a interpretação. Portanto, busca-se a compreensão da análise 
com a construção descritiva e interpretativa até então formulada, a fim de demonstrar 
os elementos reveladores da pesquisa.

6.2.1. Decisões prolatadas

Destacam-se a seguir as duas decisões prolatadas: a primeira em sede de 1º 
grau de jurisdição e a segunda, em sede de 2º grau de jurisdição:

a) Decisão em 1º grau de jurisdição: decisão prolatada pelo Juiz de Direito 
Cássio José Lebarbenchon Angulski em 25 de maio de 2009. Em sede de medida 
liminar decidiu:

Itis positis, indefiro o pedido de medida liminar, posto que o 
fato invocado pela autora como referenciadores do seu direito 
são dependentes de colheita de subsídios probantes, para 
assegurar o direito proclamado, e nessa conformidade, ilide os 
pressupostos da plausibilidade do direito alegado (fumus boni 
iuris). (BRASIL, 2009a, grifo do autor).

b) Decisão em 2º grau de jurisdição: nos termos do voto do relator Des. Wilson 
Augusto do Nascimento, da Terceira Câmara de Direito Público, por votação unânime, 
acordaram:

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a 
suspensão da Licença Ambiental Prévia (LAP) concedida, bem 
como proibição de realização de qualquer obra pelos agravados 
na região do Ribeirão das Canas, sob pena de multa diária de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (BRASIL, 2009b).

Para a adequada descrição e interpretação do corpus da análise, adota-se de 
agora em diante a seguinte codificação para cada uma das decisões acima citadas: 
Decisão “01” para a decisão em 1º grau de jurisdição; Decisão “02” para a decisão em 
2º grau de jurisdição.
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6.2.2. Descrição e interpretação das decisões judiciais

Diversas foram as revelações reconstruídas a partir da pesquisa proposta, visto 
que é chegado o momento de se discorrer sobre a emergência do revelar da atuação 
do Poder Judiciário na prevenção aos riscos de desastres.

O primeiro elemento a se destacar é o meio ambiente, cuja proteção deve ser 
priorizada. O Direito do Ambiente encontra sua base normativa no Capítulo VI do Título 
VIII (Da ordem social) da Constituição Federal de 1988, consubstanciada no art. 225, 
com seus parágrafos e incisos. A norma-matriz está no caput deste artigo, reveladora 
do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Alguns comentários merecem ser feitos acerca da norma-matriz (MILARÉ, 2007): 
a) cria-se um direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações; b) o meio ambiente como entidade 
autônoma é considerado “bem de uso comum do povo”, não pertencendo a indivíduos 
isolados, e sim, a generalidade da sociedade; c) o meio ambiente é reputado bem 
essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, sem respeito a ele não se pode falar 
em qualidade de vida; d) cria-se para o Poder Público um dever constitucional, geral 
e positivo, representado por verdadeiras obrigações de fazer, de zelar pela defesa e 
preservação do meio ambiente; e) deixa o cidadão de ser mero titular (passivo) de um 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e passa também a ter titularida-
de de um dever, o de defendê-lo e preservá-lo; e f) os titulares do bem jurídico meio 
ambiente não são apenas os cidadãos do País (as presentes gerações), mas, por 
igual, aqueles que ainda não existem e os que poderão existir (as futuras gerações).

Na decisão “02” encontra-se importante compreensão a esse respeito:
À luz do noticiado, extrai-se lógica conclusão de que a proteção 
do meio ambiente deve ser priorizada em face da situação dúbia, 
resguardando-o de consequências lesivas e potencialmente 
irreversíveis, pois os resultados serão menos gravosos se, no 
caso de dúvida, optar pela defesa do meio ambiente.
Para tanto, impende-se a fixação de multa diária pelo descumpri-
mento da decisão, nos termos do art. 461, §§ 4º e 5º, do Código 
de Processo Civil, como forma de garantir o seu cumprimento 
e afastar a ocorrência de gravame aos moradores da região a 
ser afetada e ao próprio meio ambiente.
[...] “é melhor errar em favor da proteção ambiental, do que correr 
sérios riscos ambientais por falta de precaução dos agentes 
do Estado” (Obrigação de provar inocência é da empresa que 
polui, afirma nova orientação do STJ. Publicada em: 18.10.09. 
Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 19 out. 
2009). (BRASIL, 2009b, p. 5-6).

Extrai-se da citação acima preocupação importante com relação à proteção do 
meio ambiente, colocando-o em posição de destaque aos comentários feitos. Nota-se 
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que a prioridade à proteção ambiental foi observada, admitindo-se inclusive errar em 
favor do meio ambiente a correr riscos ambientais por falta de precaução do Estado.

Ainda com relação à proteção do meio ambiente, a Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) está prevista na Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938/1981 
(BRASIL, 1981), como um importante instrumento de planejamento e controle. Decorre 
do princípio da consideração do meio ambiente na tomada de decisões com a obrigação 
de se levar em conta o fator ambiental em qualquer ação ou decisão que possa sobre 
ele causar qualquer efeito negativo (MILARÉ, 2007).

O papel da AIA no ordenamento jurídico brasileiro, segundo Moreira (1990), é de 
assegurar um exame sistemático dos impactos ambientais diante de uma ação proposta 
e de suas alternativas e que os resultados sejam apresentados de forma adequada 
ao público e aos tomadores de decisão, de forma a garantir a adoção de medidas de 
proteção do meio ambiente no caso de implantação do projeto.

Nesse sentido, a decisão “02” cita a agravante no tocante aos requisitos na 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental:

A agravante defendeu: a) a prescindibilidade de comprovação 
efetiva do dano ambiental, mostrando-se suficientes indícios 
tendentes a demonstrar provável risco ao meio ambiente, em 
observância aos princípios da prevenção e da precaução; b) a 
existência de irregularidades na concessão do licenciamento 
ambiental; c) a obrigatoriedade na elaboração de Estudo e Re-
latório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); d) a inconsistência do 
Estudo Ambiental Simplificado (EAS); e, e) o não fornecimento 
de qualquer informação à comunidade anterior à concessão do 
licenciamento ambiental. [...] O Estudo Ambiental Simplificado 
(EAS), em substituição ao Estudo e Relatório de Impacto Am-
biental (EIA/RIMA), objetiva a concessão de licenciamento de 
atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental, 
devendo, contudo, avaliar os impactos resultantes da realização 
da respectiva atividade, apurando-se as medidas necessárias 
ao controle ambiental, nos termos do art. 5º da Resolução nº 
001/2006 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) 
[...]. (BRASIL, 2009b, p. 2).

Na mesma decisão, o julgador faz menção à concessão da Licença Ambiental 
com atenção à veracidade e legalidade das informações:

Logicamente, a Licença Ambiental será concedida em razão de 
todo o estudo realizado, ou seja, estará vinculada à veracidade e 
legalidade contida no estudo, não sendo possível a sua conces-
são quando quaisquer dos conteúdos não estejam preenchidos 
ou não correspondam à realidade enfrentada na realização da 
atividade potencialmente degradadora. (BRASIL, 2009b).
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Quanto à importância da questão principiológica, que exprime sentido mais rele-
vante que o da própria norma ou regra jurídica, apenas na decisão “02” menção foi feita 
a algum tipo de princípio. Foram citados os princípios da prevenção e da precaução. O 
princípio da prevenção aparece na decisão apenas na descrição dos argumentos pela 
agravante. Já quanto ao princípio da precaução, além de citar, o julgador discorreu 
sobre ele durante as suas fundamentações:

Até porque, em homenagem ao princípio da precaução, apli-
cável ao direito ambiental, a proteção do meio ambiente deve 
ser encarada como medida preferencial quando ausente prova 
verossímil da ocorrência do dano ambiental, militando presunção 
de dano potencial gerada pela atividade do degradador.
Sobre o tema, notícia publicada pelo Superior Tribunal de Justiça 
tratou sabiamente da matéria, senão vejamos trecho extraído da 
íntegra: O Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos 
potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, 
não podem ser ainda identificados. Esse princípio afirma que, na 
ausência da certeza científica formal, a existência do risco de um 
dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas 
que possam prever esse dano. Ou seja, o meio ambiente deve 
ter em seu favor o benefício da dúvida sobre o nexo causal 
(relação de causa e efeito) entre determinada atividade e uma 
consequência ecologicamente degradante. (BRASIL, 2009b).

Nota-se que a aplicação de tal princípio denota a importância atribuída à garantia 
dos riscos potenciais ao meio ambiente e a instituir procedimentos capazes de embasar 
uma decisão racional na fase de incertezas e controvérsias.

O conflito jurídico encontrado na investigação diz respeito à retificação do 
Ribeirão das Canas, situado na localidade de Poço Grande, Gaspar/SC, e aos danos 
provenientes de enchentes no local. A esse respeito é necessário alargar-se o contexto 
e observar os resultados da prestação jurisdicional perante a sociedade de forma difu-
sa, e não individualista e legalista. O meio ambiente deve ser defendido e preservado 
pelo Poder Público e pela coletividade com vistas a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora encontrados em 
ambas as decisões vêm no sentido de demonstrar, cada um com seus argumentos 
próprios, a urgência ou não da medida liminar solicitada. Posições antagônicas foram 
encontradas nas decisões.

Na decisão “01”, especificamente sobre o pressuposto do fumus boni iuris 
tem-se:

Convém repisar, consoante reproduzido alhures neste decisum, 
que fora emitido pelo órgão ambiental competente - FATMA - 
parecer conclusivo no sentido de liberação da Licença Ambiental 
Prévia, caracterizando assim, em sede de cognição sumária, a 
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ausência de demonstração do dano e da lesão ambiental. Em 
assim sendo, à evidência que não se encontra demonstrado o re-
quisito do fumus boni iuris. (BRASIL, 2009a, p. 8, grifo do autor).

Já na decisão “02”, o julgador assentou a presença do fumus boni iuris. Veja-se:
Com efeito, resta possível atestar a falsidade da justificativa 
apresentada à comunidade para a realização da obra de 
retificação do curso d’água do Ribeirão das Canas, a fundar 
o fumus boni iuris das alegações da agravante à suspensão 
temporária da Licença Ambiental Prévia concedida pela FATMA 
ao Município de Gaspar, vedando-se a realização de qualquer 
obra no local. (BRASIL, 2009b, p. 5).

Portanto, as citações acima demonstram olhares diferentes ao mesmo caso. A 
decisão “01” nega o fumus boni iuris às questões probatórias e a decisão “02” percebe 
a possível aparência do bom direito, dada a falsidade das justificativas apresentadas.

No que concerne às descrições feitas à legislação, as decisões “01” e “02” 
mencionam a Lei 7.347, de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública; a decisão “02” 
menciona ainda a Lei 8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências, e a Resolução CONSEMA 01/2006, que trata da listagem das 
atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental.

De modo geral as decisões normalmente apontam algum tipo de legislação, 
fazendo inclusive a transcrição dos dispositivos legais. Ao encontro da não obrigato-
riedade de o juiz indicar a legislação que lhe norteou a conduta, nota-se nas presen-
tes decisões pouca alusão a indicativos diretos da legislação pertinentes ao objeto 
da ação. Obviamente, o julgamento deve se basear na prova produzida nos autos, 
assim como nos princípios e na legislação, o que é inquestionável e não suscetível 
de análise. No entanto, cabe ressaltar a importância dada à questão probatória nas 
decisões analisadas.

Na decisão “01” o argumento do julgador é todo no sentido de se ater às 
questões probatórias com vistas à aplicação do direito positivo sem a preocupação de 
contextualizar o caso concreto com as questões socioambientais presentes na ação:

No caso em apreço, porém, em que pese as alegações pro-
movidas pela autora, concernente aos vícios procedimentais 
da licença concedida e na existência de dois projetos distintos 
para a mesma área, além das deficiências na avaliação do im-
pacto ambiental e no estudo ambiental simplificado, as provas 
carreadas ao feito não são suficientes para alcançar, ainda que 
em sede de cognição sumária, as conclusões traçadas pela 
requerente. [...]. Concernente às deficiências sobre a valora-
ção dos possíveis impactos ambientais e do estudo ambiental 
simplificado, melhor sorte não socorre a Associação requerente, 
conquanto as alegações nutridas na inicial são carentes de 
prova. [...]. Destarte, muito embora não se desconheça que 
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esta presunção admita prova em contrário, pois é juris tantum, 
deveria a Associação requerente ter trazido prova documental 
idônea a demonstrar a veracidade de sua causa de pedir, o 
que não ocorreu na espécie. [...]. Ocorre que, a respeito, não 
há prova indelével de sua constituição, ou mesmo aprovação 
de projeto neste sentido pelo setor público. Há apenas uma 
conjectura ou expectativa do implemento deste “condomínio”. No 
entanto, é assertiva que carece de provas hábeis a demonstrar 
um ato concreto de implementação desta zona industrial. [...]. 
Em conclusão, não há o menor adminículo probatório capaz 
de dar suporte às alegações contidas na inicial, de sorte que o 
fumus boni iuris necessário ao deferimento da tutela de urgência 
encontra-se ausente. (BRASIL, 2009a, p. 4-7).

Posição contrária é encontrada na decisão “02” ao tratar da prova verossímil da 
ocorrência do dano ambiental e da inversão do ônus da prova ao citar jurisprudência 
da Corte Superior:

Até porque, em homenagem ao princípio da precaução, apli-
cável ao direito ambiental, a proteção do meio ambiente deve 
ser encarada como medida preferencial quando ausente prova 
verossímil da ocorrência do dano ambiental, militando presunção 
de dano potencial gerada pela atividade do degradador. [...]. 
Nesta senda, é da jurisprudência da Corte Superior: PROCES-
SUAL CIVIL E AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO 
AMBIENTAL - ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS 
PELO PARQUET - MATÉRIA PREJUDICADA - INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/1990 C/C O ART. 
21 DA LEI 7.347/1985 - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 1. Fica 
prejudicado o recurso especial fundado na violação do art. 18 
da Lei 7.347/1985 (adiantamento de honorários periciais), em 
razão de o juízo de 1º grau ter tornado sem efeito a decisão que 
determinou a perícia. 2. O ônus probatório não se confunde com 
o dever de o Ministério Público arcar com os honorários periciais 
nas provas por ele requeridas, em ação civil pública. São ques-
tões distintas e juridicamente independentes. 3. Justifica-se a 
inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor 
da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar 
a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do 
art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, 
conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução. 4. Recurso 
especial parcialmente provido (REsp nº 972902/RS, Relª Minª 
Eliana Calmon, j. em 25.08.09). (BRASIL, 2009b, p. 5-6).

Ainda na mesma decisão, interessante documento é citado pelo julgador na 
tentativa de demostrar os fatos quanto à retificação do curso d’água, servindo, igual-
mente, como meio probatório às alegações feitas:



254 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

No entanto, analisando-se os presentes autos, há justificativa 
diversa para a realização da retificação do curso d’água da-
quela apresentada no Estudo Ambiental Simplificado (EAS), 
conforme se verifica da ata nº 002/2008 do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente (COMDEMA) de Gaspar: [...] A pauta tinha 
como primeiro tema a apresentação do projeto de retificação 
do Ribeirão das Canas para implantação de um condomínio 
industrial. Então, Diego começou a apresentação do projeto 
falando que em 2006 foi realizado o Plano Diretor do Município 
e que a área em discussão já foi identificada, neste documento, 
como própria para implantação de indústrias, isto por causa: da 
implantação de indústrias na área não provocar muitos conflitos 
pois tem poucos residentes, ser margem de rodovias e uma área 
próxima ao porto de Itajaí. Existe a previsão futura de criação de 
um porto seco na área. A área tem aproximadamente 50 Km², 
não possui remanescentes florestais, existem cursos de água 
e nascentes que já foram retificados e alterados na década de 
90. E hoje pretende-se, com o projeto em discussão, retificar 
aproximadamente 900 metros do rio para a implantação de um 
condomínio industrial. Para isto a prefeitura tem parceria com 
uma empresa chamada Wall, a prefeitura disponibiliza a parte 
técnica e a empresa disponibilizará os recursos necessários 
para a obra [...] (fls. 206). (BRASIL, 2009b, p. 5).

O conteúdo do documento acima citado denota a força da questão probatória, ge-
radora do efeito pretendido pelo julgador, qual seja, o de estabelecer uma demonstração 
inequívoca acerca dos fatos alegados ou afirmados no intuito de dirimir controvérsias.

Considerando todo o acima exposto, depreende-se da compreensão das reve-
lações mencionadas na presente análise a constatação de que as decisões partem em 
sentidos opostos. Na decisão “01” a preocupação maior do julgador estava relacionada 
apenas às questões de cunho probatório. Na decisão “02”, o julgador demonstrou 
preocupação maior com as questões envolvidas no contexto em que o conflito se 
insere. Nesse tipo de decisão há evidências de que o julgador, além de contemplar 
todo o arcabouço legal necessário a justificar a sua motivação, priorizou o princípio da 
prevenção/precaução tendo em vista os interesses coletivos em jogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do cotejamento da parte teórica e do estudo de caso é possível tecer as se-
guintes considerações:

(1) Trata-se de um conflito tipicamente socioambiental, envolvendo interesses 
coletivos e interesses privados em torno dos impactos ambientais e sociais gerados 
pela ação humana de retificação do Ribeirão das Canas e implantação do condomínio 
industrial.
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(2) Qualquer intervenção que implique significa mudança no uso do solo, como 
é o caso da retificação do Ribeirão das Canas e posterior implantação do condomínio 
industrial, deve ser analisada com especial cuidado, levando-se em conta o histórico 
dos desastres ocorridos na Bacia do Itajaí e o fato de que os desastres têm sua origem 
em variáveis naturais e sociais. De forma que o juiz ao tomar sua decisão não pode 
fazer abstração do contexto histórico e geográfico no qual está inserido.

(3) Em virtude do aumento da frequência e intensidade dos impactos dos desas-
tres nos últimos anos, tem-se complexificado a sua gestão por parte do poder público, 
que passou a contar com a colaboração de uma rede de atores públicos, privados, 
sociedade civil organizada e indivíduos, da qual não pode se excluir o Poder Judiciário. 
Qualquer decisão que possa contribuir para o aumento da vulnerabilidade social aos 
desastres deve ser objeto de cuidadosa ponderação.

(4) A decisão de 1º grau, ao fundamentar toda sua argumentação na questão 
processual, pouca ou nenhuma atenção deu aos aspectos acima mencionados, por-
tanto é possível afirmar que tal tipo de decisão contribui para a potencialização aos 
riscos de desastres.

(5) Quanto à decisão de 2º grau, pela simples leitura do quadro de unitarização, 
fica evidenciado o cuidado do julgador em apreender o contexto, buscar a fundamen-
tação legal do instrumento de avaliação de impacto ambiental e cotejá-lo com os 
elementos de prova trazidos aos autos, bem como salvaguardar diante da dúvida os 
interesses da coletividade. Portanto, é possível afirmar que com esse tipo de decisão 
é que o Poder Judiciário pode contribuir de forma efetiva na gestão e prevenção aos 
riscos de desastres.

(6) Cumpre, por fim, chamar a atenção para o paradoxo que o presente estudo 
de caso põe em evidência, ou seja, o fato de que o juiz de 1º grau, que vivencia os 
desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, foi menos cauteloso na sua decisão do 
que o juiz de 2º grau, que está distante da problemática.
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urbanísticamente a nivel mundial. En esa línea, se destacará las principales 
externalidades negativas que se ha generado para tal ciudad. Finalmente se presentarán 
algunos apuntamientos para la construcción de un modelo de sostenibilidad ambiental 
urbana, destacando propiamente la estructura de los planos urbanísticos en el Perú. Por 
tanto, concluimos que urge la implementación en la agenda pública de nuevas directrices 
urbanísticas sostenibles que permitan salvaguardar la integridad de los derechos de 
las presentes y futuras generaciones de las ciudades, específicamente para aquellas 
que se encuentran próximas a los grandes emprendimientos mineros en el Perú.

PALABRAS-CLAVE: proyectos mineros; sostenibilidad ambiental urbana; La 
Oroya, Perú; derecho al desarrollo sostenible; Derecho urbanístico.

ABSTRACT: The aim of this paper is to analyze the relationship between mining 
and principle value of urban environmental sustainability in order to build the first 
pillars-economic or legal guidelines that lead to a model of urban sustainability in Peru. 
Thus, we present the problem of urban unsustainability due to the expansion of mining 
projects in the Peruvian Andes. In this context, we first address the significance of the 
value-principle of sustainability in the Peruvian legal system to deal strictly then after 
the case city of the Oroya as one of the most unsustainable urbanistically worldwide. 
Along these lines, will highlight the main negative externalities that was generated for 
that city. Finally we present some pointing to construct a model of urban environmental 
sustainability, highlighting actual structure of urban plans in Peru. Therefore, we conclude 
that there is an urgent public agenda implementation of new sustainable urban planning 
guidelines that safeguard the integrity of the rights of future generations of cities, 
specifically for those that are close to large mining projects in Peru.

KEYWORDS: mining projects; urban environmental sustainability; The Oroya, 
Peru; right to sustainable development; urban Law.

INTRODUCCIÓN
En el periodo de la colonia española se observa la inercia en la implementación 

de las políticas públicas urbanas acorde a una ciudad sostenible a lo largo del territorio 
peruano. Frente a los potenciales yacimientos mineros de una alta susceptibilidad de 
explotación económica en el virreinato español, la política de prevención y resarcimiento 
urbano ambiental poco o nada importaba con tal de alcanzar tales objetivos que 
conllevasen el traslado de las riquezas minerales para Europa.

Ya en el periodo de la república la expansión de la actividad minera comenzó a 
expandirse aún más por sus altas expectativas económicas de los agentes económicos 
de esos tiempos, estrictamente su atención se enfocó sobre los andes peruanos. 
Frente a ese interés económico no es novedad que en la actualidad tales acciones de 
exploración a generado serias externalidades negativas en el país y, aún más, tales 
acciones ha generado que se conviva con una generación de insostenibilidad urbana.

 En ese contexto, el pueblo de La Oroya es uno de esos lugares en los andes 
peruanos en el cual se refleja claramente las externalidades negativas de la expansión 
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minera insostenible, pues, tales acciones contravinieron contra el principio urbanístico de 
la función social de la ciudad. Si hubo un plano urbanístico que prevenía salvaguardar 
la integridad de los derechos de las presentes y futuras generaciones del pueblo de la 
Oroya, éste nunca estuvo activo para alcanzar sus fines.

De esa forma, se destaca la importancia de conocer el valor-principio de la 
sostenibilidad ambiental urbana para construcción de un modelo que permita tutelar los 
derechos colectivos de una ciudad que se encuentra desplazada por la actuación de 
una minería insostenible. Delante de la contaminación ambiental urbana que afecta a la 
salud pública por la actividad minera en la sierra central de Perú, se considera importante 
llamar la atención sobre el riesgo a la calidad de vida que se le está sometiendo al pueblo 
de la Oroya, pues, sus futuras generaciones asumirán el pasivo ambiental en cuestión.

Por tanto, en el presente trabajo nos interesa analizar el vínculo entre la actividad 
minera y la configuración del derecho a la sostenibilidad urbana, destacando el caso de 
los espacios urbanos del pueblo de La Oroya, dando énfasis sobre las externalidades 
negativas generadas por la expansión de los yacimientos mineros en la zona urbana en 
esta localidad. A finalidad de tal analice, está enfocado a resaltar la importancia de un 
planeamiento urbano eficiente, garantizador y técnico en el sector minero, presentando 
algunos apuntamientos para la construcción de un modelo de sostenibilidad ambiental 
urbana en el Perú.

1. LA MINERÍA Y EL URBANISMO (IN)SOSTENIBLE EN EL PERÚ: A 
PROPÓSITO DEL CASO DE LA OROYA

El Perú es un país minero por excelencia, desde la época del imperio incaico, y 
aún que en diferentes escenarios y contextos, lo sigue siendo en la actualidad por su 
alta dependencia de desarrollo económico basada sobre la explotación de los recursos 
naturales. Desde la constitución y organización estricta del Estado Incaico hasta la 
llegada de los españoles se explotó considerablemente las minas, vetas, yacimientos 
o reservas minerales en gran escala. En la actualidad la historia no es distinta, pues 
en esta vez la explotación no se da en una situación de conquista sino a través del 
fomento y medios de atracción de capitales extranjeros con el fin de la llegada de la 
ciencia y tecnología para llevar a cabo la explotación de los minerales con el fin de 
obtener lucro comerciales que beneficien a la tributación nacional con el pago de los 
múltiples impuestos y regalías impuestas por los Gobiernos Regionales y Central.

En el último decenio se ha dado una recuperación de la inversión minera a nivel 
mundial. América Latina ha sido una de las regiones más beneficiadas por esta nueva 
ola de inversiones principalmente por la riqueza de sus recursos mineros, así como 
por las condiciones favorables que los gobiernos de la región brindan a las grandes 
empresas transnacionales (KURAMOTO, 2000, p. 7). Delante de la ola de inversiones 
en el sector minero en la región, el Perú no fue ajeno a tan considerable captación de 
capitales extranjeros.

Conforme indica Jaime de Althaus, “hubo grandes inversiones en el sector minero 
mediados de la década. Tanto en el pasado cuando en la actualidad, el Perú depende 
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de la explotación de los minerales por ser la actividad económica que representa un 
porcentual expresivo del PIB, por lo que su actividad merece grandes incentivos en la 
atracción de capital extranjero” (ALTHAUS, 2007, p. 100).

Sobre una visión de la minería global, el Perú está clasificado como el tercer 
mayor productor mundial de cobre y plata y, el mayor productor de oro, zinc, chumbo y 
estaño en América Latina. La minería y las exportaciones de minerales son importantes 
por el gran dinamismo que desarrolla en la economía peruana por lo que contribuye 
significativamente al Producto Interno Bruto del país (CEPAL, 2007, p. 113). De esa 
forma, se resalta la transcendencia de los commodities minerales peruanos en el 
escenario internacional.

Así, no es novedad para nadie que la actividad minera es una de las actividades 
económicas que genera grande interés para los mercados nacionales e internacionales 
por su alta rentabilidad económica y volatilidad de los precios a la alza en tales 
mercados. Así, sobre el interés económico sobre la minería, este sector se destaca por 
su trascendencia en el desarrollo económico del Perú, pues, ésta representa una de 
las principales actividades económicas que genera las mayores fuentes de recursos 
públicos a través de su tributación. Referente a ese dinamismo económico, Manuel Ego 
considera que “la minería, además de aportar divisas y pagar impuestos al gobierno 
central, genera circuitos económicos regionales en torno a sus actividades, construye 
infraestructura que articula territorios, y debe aportar un canon para las zonas de 
extracción. Estos son los aspectos más relevantes para impulsar el desarrollo regional, 
pero se están presentando serios problemas” (EGO, 2003, p. 48).

En ese contexto, la mayoría de los países que se encuentran sobre la cordillera 
de los andes cuentan con un alto potencial de recursos mineros, por lo que su interés 
en un primer momento es la promoción para la captación de capitales extranjero para 
su explotación económica de sus yacimientos o depósitos mineros. Por otro lado, 
desde una visión socio-económica esta actividad genera altos circuitos económicos, 
pues, su actividad demanda la correlación de otras actividades económicas, es decir, 
la actividad minera genera oportunidades de desarrollo local por su alta demanda para 
alcanzar su objetivo final, esto es, la exploración de los minerales que se encuentran 
sobre sus concesiones.

En ese escenario de desarrollo y minería en el Perú, por un lado, la actividad 
minera genera un alto interés económico e, por otro lado, conforme al proceso de 
pós-modernización también se presenta un alto interés social, ambiental, cultural, 
ético, político que acaban por integrar el estudio de la minería desde una perspectiva 
multidisciplinar. En esa línea, en el desarrollo de la actividad extractiva de los recursos 
minerales presentan una serie de debilidades por la generación de los efectos negativos 
que vulneran el medio ambiente, es decir, la minería es cuestionada constantemente 
por las externalidades negativas que se expiden en el ejercicio de su producción.

Conforme a la cuestión ambiental sobre la actividad minera, para Guillermo 
Montúfar “la actividad minera es la propia naturaleza destructora del ambiente y asume 
siempre para el agotamiento de los minerales explorados por lo es por naturaleza 
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destructiva y agotadora de los recursos que explota. Y como consecuencia del proceso 
productivo de esta industria se produce alteraciones en el medio ambiente afectando la 
configuración del paisaje, produciendo efectos nocivos sobre los cultivos forestales y 
agrícolas, contaminando el aire, el agua y el suelo, de igual modo, los humos, desechos 
tóxicos y emanaciones provocan daño al ecosistema circundante, así como a la salud 
de las poblaciones ubicadas en las cercanías del área minera. Constituyen problemas 
ambientales de suma gravedad. Se desprender entonces, que la actividad minera y 
su relación con el medio ambiente no son harmoniosas, sino por el contrario agresiva” 
(MONTÚFAR; FRANCISKOVIC, 2001, p. 50).

De esa forma, frente a la problemática ambiental surgida por la minería, Manuel 
GLAVE, Manuel e Roxana BARRANTES sostienen que “sobre el particular se ha 
generado un importante debate académico y político en la última década, en el cual se 
plantea la necesidad de mejorar la política medioambiental y prestar mayor atención a 
los conflictos sociales que surgen en los entornos donde se explota el mineral” (GLAVE; 
BARRANTES, 2010).

Por lo tanto, hasta el momento se puede determinar que la actividad minera en 
el Perú es transcendental para sus fines de desarrollo, específicamente económico, 
por lo que esta actividad ha incurrido en algunas ocasiones acciones irresponsable por 
su actuación insostenible, por lo que en la actualidad mucho se presenta una alza en 
los índices de conflictos socioambientales a lo largo del territorio nacional. Para apoyar 
esta postura, basta analizar estrictamente los modelos de explotación desde la colonia 
española hasta el último decenio del siglo XXI. Tal expansión además de generar 
depredación ha generado un caos urbanístico en algunas poblaciones por causa da 
expansión minera sobre las ciudades, como es fue el caso de La Oroya y Cerros de Pasco.

Después de haber analizado brevemente la relación de desarrollo y expansión 
minera en el Perú, pasaremos analizar el caso de La Oroya destacando estrictamente 
el vínculo intransigente entre la actividad minera y el medio ambiente, pero antes se 
desarrollará el valor e principio de la sostenibilidad en el sistema jurídico peruano con 
el fin de comprender la actual situación de la sostenibilidad minera urbana en el Perú.

1.1. La sustentabilidad como valor-principio en el sistema jurídico peruano
Las cuestiones ambientales, sean desde un contexto jurídico o epistemológico, 

en la actualidad demandan una mayor atención de los Estados en cuanto se refiere a 
la implementación de las políticas públicas sustentables. El derecho moderno toma un 
mayor interés sobre la prevención, protección, tutela e resarcimiento sobre las causas 
ambientales, pues su transcendencia es multidisciplinar no tan sólo para las ciencias 
jurídicas sino también sobre las ciencias económicas.

Conforme a esa transcendencia jurídica sobre la cuestión ambiental, Ricardo 
Lorezzetti aduce que:

O surgimento dos problemas relativos ao meio ambiente produziu 
um redimensionamento do nosso modo de examinar o direito, 
posto que incide na fase de exposição dos problemas jurídicos. 
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A questão ambiental não suscita uma mutação somente disciplinar, 
senão também epistemológica. Desde o ponto de vista jurídico, é 
um problema epistemológica. Desde o ponto de vista jurídico, é 
um problema descodificante, porque impacta sobre o ordenamen-
to legal existente, expondo uma distinção sujeita a suas próprias 
necessidades e, por isso, profundamente uma distinção sujeita a 
suas próprias necessidades e, por isso, profundamente heréticas. 
Trata-se de problemas que convocam todas as ciências a uma nova 
festa, exigindo-lhes um vestido novo (LORENZETTI, 2010, p. 340).

Destacando esa nueva fiesta y vestido de las cuestiones ambientales en el 
sistema jurídico peruano, cabe preguntarnos: ¿Qué es lo que nos dice la constitución 
ecológica sobre la protección de derechos y deberes sobre el medio ambiente? 
¿Cuáles son los derechos fundamentales que la constitución reconoce para gozar 
del derecho al desarrollo sostenible? ¿Existe un vínculo constitucional entre la tutela 
de los derechos colectivos sobre la integridad de los derechos frente a la actividad 
minera en zona urbana? Frente a tales cuestionamientos, pasaremos a desarrollar los 
principales derechos constitucionales que guardan relación con el derecho al desarrollo, 
específicamente sobre el derecho al desarrollo con sostenibilidad con el fin de una mejor 
comprensión sobre el valor-principio de la sostenibilidad urbana en el Perú.

El artículo 1º de la Constitución Política del Perú, por un lado indica que la 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. Así, a través de este principio de la dignidad humana se debe de 
tener en consideración que toda política de desarrollo debe estar dirigida a defender y 
respetar en base a la condición humana por ser éste sujeto de derecho en el sistema. 
Por otro lado, el artículo 2º, inciso 1 de la referida constitución, se señala que “toda 
persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 
física y a su libre desarrollo y bienestar”. En contrapartida, destacando la promoción 
del derecho al bienestar general y desarrollo integral en el sistema jurídico, el artículo 
44º del texto constitucional señala que “son deberes primordiales del Estado, defender 
la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger 
a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 
Delante de esos derechos constitucionales que configuran los elementos básicos de 
la construcción del derecho al desarrollo con sostenibilidad en el Perú.

Yendo más allá en ese examen constitucional sobre la estructura del derecho al 
desarrollo sostenible, la constitución peruana en su artículo 2, inciso 22 señala que “toda 
persona tiene derecho a: a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Es 
en este último dispositivo constitucional en el que se resalta parcialmente el derecho 
al medio ambiente ecológicamente equilibrado en proporción al derecho al desarrollo 
y bienestar citados anteriormente. Tal dispositivo, vendría ser la primera configuración 
directa sobre el derecho fundamental al desarrollo en el sistema jurídico peruano.
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Pero, es específicamente en el artículo 9º de la “Ley General del Ambiente, Ley 
nº 28611”, que relaciona el derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado y el 
derecho al desarrollo sostenible en el Perú. Así, el artículo 9º de la citada Ley, establece 
que “la Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales 
en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección 
y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el 
respeto de los derechos fundamentales de la persona”. En esa línea, es importante 
indicar que la Ley General del Ambiente relaciona directamente el derecho al desarrollo 
sostenible solamente bajo el contexto de la prevención, protección, recuperación 
y garantía del derecho al medio ambiente, es decir, la tutela de tal derecho está 
intrínsecamente relacionado tan sólo sobre las cuestiones ambientales y no es vista 
como un modelo de desarrollo de sostenibilidad ambiental, económica, social, ética, 
políticas y todas las esferas que fortalecen las instituciones del Estado.

En principio, en lo que se refiere a los derechos que componen aquella orden 
constitucional relaciona al derecho al desarrollo, podemos indicar que tal orden garantiza 
el derecho al goce de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, 
esto es, al derecho a su libre desarrollo y bienestar. En ese sentido, el Estado tiene el deber 
de contribuir la promoción y defensa del derecho al desarrollo de las presentes y futuras 
generaciones, por lo que el Tribunal Constitucional peruano, a través de la sentencia 
recaído sobre el proceso constitucional de amparo nº 05680-2008-PA/TC - fundamento 
6, determinó que “el Estado tiene la obligación al respeto, protección, satisfacción, 
facilitación y la de promoción en la preservación de derechos de las generaciones”.

Así, después de examinar los dispositivos constitucionales y legales vigentes, 
consideramos que la constitución peruana de 1993, la Ley de la Política General del 
Ambiente, fallos del tribunal Constitucional y las decisiones públicas sobre la integridad 
de los derechos de las presentes y futuras generaciones en base al derecho sostenible, 
solamente busca proteger y promover sobre la esfera ambiental, no teniendo así una 
mayor concepción de esta institución, por lo que el valor-principio de la sostenibilidad 
no tiene apertura social, económica, ética e incluso política como componentes de la 
eficacia del derecho constitucional al desarrollo con sostenibilidad.

En ese sentido, en la actualidad la sustentabilidad como valor-principio en 
el sistema jurídico no es reconocida en el sistema jurídico, conforme a todas sus 
dimensiones y condiciones que demanden su configuración. Infelizmente tal dispositivo 
no se encuentra reconocido por la constitución de 1993, dejando en interpretación tan 
sólo sobre las cuestiones ambientales. Frente a tal omisión, las políticas públicas y las 
decisiones judiciales son tomadas dejando de lado el principio de la sustentabilidad, 
por lo que se considera que tal omisión es una de las causas en la generación de 
conflictos socioambientales e multiculturales en un país que en el que urge la eficacia 
constitucional de tal principio por su condición de ser por excelencia minero e indígena.



266 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

Por lo tanto, frente a una toma de decisión política o jurídica sobre el derecho 
al desarrollo con sostenibilidad en el Perú, se considera que éste es tan sólo vista 
desde un escenario de la tutela ambiental y no conforme a los componentes que 
fueron citados anteriormente. De esa forma, consideramos que tal valor-principio en 
la constitución peruana desde un inicio ya contiene una visión incompleta desde sus 
preceptos constitucionales, pues, está claro que si bien es cierto la cuestión ambiental 
es clave para la construcción del derecho al desarrollo sostenible, pero, se destaca que 
éste no es tan sólo el único, pues a falta de uno de sus componentes tendría como 
consecuencia la ineficacia de la protección de otros derechos.

Así, después de haber analizado brevemente los alcances del derecho con 
sostenibilidad en la constitución peruana, así como haber analizado el valor-principio 
de la sostenibilidad, se pasará a desarrollar la relación la promoción de la extracción 
de los recursos minerales y sus repercusiones sobre las zonas urbanas, por lo que 
se analizará específicamente las externalidades por la expansión del caso del Centro 
Metalúrgico de la Oroya, localizado en los andes peruanos.

1.2. La insostenibilidad urbana en los andes peruanos: el caso de La Oroya
Antes de sumergirnos al análisis del caso de los efectos urbanos por la 

instalación del complejo Metalúrgico en el pueblo de La Oroya, es fundamental tener 
en consideración como punto de partida el principio de la dignidad humana como fin 
supremo del Estado y de la Sociedad, pues, estos son considerados como los pilares 
supremos que conforman el sistema.

Conforme al principio de la dignidad humana, Adir Rech sostiene que “es 
importante observar que no se puede hablar en ciudadanía y tampoco en dignidad de 
la persona humana, viendo el caos urbano que se verifica en las grandes ciudades de 
América Latina, con ocupaciones urbanas o rurales sin sostenibilidad ambiental, física, 
social y económica” (RECH, 2012, p. 327). Es decir, en el sistema no se puede presentar 
al urbanismo ambiental sin el criterio de eficiencia de la tutela del principio de la dignidad 
humana y del derecho al desarrollo en base al principio del mínimo existencial, pues, 
el alcance de su protección no tendría eficacia en ese sistema insostenible.

Referente a la relación entre la pobreza, urbanismo e insostenibilidad, Adir Rech 
señala que “la miseria producida en las periferias tienen raíces económicas y nasce 
exactamente de la falta de normas urbanísticas, que aseguran espacios planeados, 
económicamente accesible para que las clases de menor poder adquisitivo puedan 
vivir en espacios dignos. La dignidad es presupuesto de mejoría de las condiciones 
económicas de las personas” (RECH, 2012, p. 328).

Abarcando un poco más sobre la relación entre urbanismo y minería, Adir 
Rech aduce que “no hay como hablar en calidad de vida, dignidad de la persona 
humana, medio ambiente y sustentabilidad si no entendiéramos de que eso pasa por la 
adopción de normas urbanísticas socioambientalmente sostenibles, como presupuesto 
de políticas públicas de ocupación del planeta por el hombre” (RECH, 2012, p. 330).
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Frente a esa posición, cabe preguntarnos: ¿Cómo el Estado peruano ha 
adoptado el carácter de la sostenibilidad desde una perspectiva urbanística? ¿Existe 
un plan urbanístico sostenible a lo largo del territorio nacional? Para responder tales 
cuestionamientos pasaremos analizar estrictamente el caso de La Oroya como uno de los 
casos más emblemáticos en esa relación de minería-urbanismo-sostenibilidad en el Perú.

A lo largo de la historia, el impacto de la expansión por la explotación minera en 
las ciudades peruanas generó ciertas externalidades negativas a lo largo de su territorio 
nacional, presentándose dos casos de mayor relevancia, ambos localizados en los andes 
peruanos, esto es en la ciudad de La Oroya, Cerro de Pasco, éstas última con una gran 
expansión urbana minera. Frente a los emprendimientos mineros sobre zonas urbanas, 
se considera que de las ciudades mineras coloniales hemos pasado al modelo de ciudad 
industrial o ciudad campamento, que es aún el modelo predominante en la actualidad 
frente al desarrollo productivo de tal actividad económica en los andes peruanos.

La Oroya está ubicada en los andes peruanos, específicamente en la provincia 
y Departamento de Junín, a 175 kilómetros de la capital del país, a una distancia de 
cinco horas de viaje en automóvil, dada la complejidad de un camino que atraviesa una 
accidentada cadena de montañas en la que se destaca la cima de los nevados de Ticlio, 
ubicada a 4.818 metros sobre el nivel del mar y a la vez donde se encuentra el cruce de 
trenes más alto del mundo. La localización del pueblo de La Oroya es sin duda muy peculiar.

El complejo Metalúrgico de La Oroya, fue creado en 1992 por la empresa 
Norteamericana Cerro de Pasco Copper Corporation, en el que en 1974 fue expropiada 
por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, quien luego la entregó a la 
estatal Centromín Perú. Ya en 1997, conforme a las políticas de incentivos para la 
atracción de la inversión de los capitales extranjeros del régimen del Presidente Alberto 
Fujimori (1990-2000), el complejo Metalúrgico de La Oroya fue vendido a la empresa 
Norteamérica Doe Run Company de Missouri (EE.UU), del Grupo Renco, propiedad 
del empresario estadounidense Ira Rennert.

La Doe Run Perú asumió el control operacional del complejo metalúrgico con las 
condiciones de remediar los pasivos ambientales dejados por las empresas mineras de 
Cerro de Pasco Copper Corporation y Centromín Perú, pero ésta omitió las obligaciones 
ambientales establecidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA 
establecida por el gobierno peruano, por lo que la Doe Run Perú continúo con las 
actividades del complejo metalúrgico generando una alta carga de contaminación 
ambiental para la comunidad que se encontraba en el radio de dicho complejo metalúrgico.

La expansión de la producción minera del Complejo Metalúrgico de La Oroya, 
presentó una serie de insostenibilidad social, ambiental e cultural por el crecimiento 
de la población urbana y la falta de espacio del mismo a lo largo de todo el perímetro 
en el cual se encontraba tal complejo minero. La concentración de la población que 
fue contratada por el complejo en mención, comenzó a generar ciertas externalidades 
negativas por la generación del caos urbanístico frente a la expansión minera.

Referente al crecimiento urbano de las ciudades que dependían de la minería 
en el Perú, Pablo Centeno Vega sostiene que en el caso de La Oroya “se presentó 
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la formación de una nueva aglomeración formada en un paraje donde no existían 
antecedentes de centros poblados de envergadura, aglomeración que Chuquimantari 
define como ciudad empresa” (VEGA, 2011, p. 114). Ahora bien, si por una parte existía 
la preocupación por “descampesinizar” poblaciones de la región, de otro lado se destacó 
la preocupación por generar espacios urbanos que facilitasen la concentración de la 
población empleada en la empresa. Para estos efectos, la constitución de un modelo de 
ciudad industrial fue importante, pues ofrecía la posibilidad de organizar la vida urbana 
de la gran masa laboral de tal manera que se asegurara una suerte de unidad social 
y laboral. Sin embargo, fue paradójico que la habilitación de este modelo urbano se 
produjera en coexistencia con la formación de espacios urbanos informales también 
vinculados a la actividad minera (VEGA, 2011, p. 114).

En ese contexto, el crecimiento urbano en la ciudad de La Oroya por la formación 
de la población empleada y sus familiares producto de la actividad minera dentro de 
zona urbana, generó un caos urbanístico por la falta de espacios habitables. Esa 
convivencia insostenible del espacio habitable y la producción del trabajo en una misma 
circunstancia, tiempo y espacio fue uno de los factores que configuró a que La Oroya 
sea considerada como una de las 10 ciudades más contaminadas y con los índices 
de menor calidad de vida a nivel mundial.

En ese análisis de la relación de la minería, urbanismo e sostenibilidad en el 
Perú, específicamente sobre el caso de La Oroya, Pablo Centeno Vega señala “que 
las características urbanas de la ciudad industrial pueden ser halladas en la mayor 
parte de centros poblados a los cuales conocemos en el país como ‘campamentos 
mineros’. Se trata de lugares donde se han habilitado módulos de vivienda y se han 
diferenciado los espacios residenciales de los laborales. En este contexto, es interesante 
observar que tanto en La Oroya como en Cerro de Pasco asistimos a la actividad de 
una empresa minera cuyas competencias urbanas son mucho más ambiciosas que 
las de un campamento, tanto por la escala espacial como por la escala demográfica 
que supone” (VEGA, 2011, p. 116).

Concerniente a los campamentos mineros y salud pública, la distribución de los 
espacios habitables en La Oroya tenía como punto de partida la condición laboral de los 
funcionarios y trabajadores de la empresa minera. Esa organización urbana se basaba 
en la jerarquía laboral, instalándose así los campamentos mineros muy cerca al complejo 
metalúrgico, por lo que generaba un alto riesgo a la salud de los trabajadores de dicha 
empresa minera. La afectación de los derechos a la salud y condiciones laborales en 
la ciudad industrial de La Oroya presentó ciertas asimetrías de producción y calidad 
de vida por la generación de externalidad negativas por la convivencia de los mismos 
espacios de producción y vivienda laboral insostenibles.

Destacando la expansión urbana minera y la reducción de espacios habitables 
en el centro poblado de La Oroya, Pablo Centeno Vega aduce que “apareció como una 
pequeña aglomeración espontánea luego de que se inició la habilitación de la refinería 
y la fundición de la Cerro de Pasco Corporation en la zona. Este lugar se conoce hoy 
como ‘La Oroya Antigua’; allí la empresa posteriormente fue habilitando nuevos espacios 
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residenciales destinados a su población obrera. Asimismo, se hizo cargo de construir 
equipamientos urbanos, como un hospital, un establecimiento comercial, centros 
educativos e inclusive un templo. Por otra parte, dentro del espacio laboral se edificaron 
oficinas para el personal administrativo y se habilitó una zona de residencia para el 
personal de mayor calificación de la empresa” (VEGA, 2011, p. 116). Destacando el caso 
de La Oroya Antigua, Pablo Centeno destaca que “la agregación de viviendas fue de un 
nivel tan poco ordenado que incluso no se definió un área pública céntrica, por lo que la 
ciudad, desde sus orígenes, no cuenta con una plaza principal. Posteriormente, la empresa 
habilitó diferentes conjuntos de vivienda social para sus operarios” (VEGA, 2011, p. 117).

Sobre esos escenarios, se puede resaltar que conforme se iba instalando el 
Complejo Metalúrgico de La Oroya para el inicio de sus operaciones e productividad en 
los andes peruanos, se omitió una falta de planeamiento urbano sobre las externalidades 
que iban a recaer sobre este pueblo, por lo que se considera que este caso es un claro 
ejemplo de todo lo contrario a lo que se refiere a la configuración de una ciudad sostenible. 
Así, sobre ambición de explotar y refinar los recursos minerales a cualquier costo, así 
como expandir su producción a través de la reducción de todos los espacios habitables, se 
considera que es el mejor escenario de la constitución de una ciudad insostenible por su 
asimetría entre la relación del urbanismo planificado y la sostenibilidad minera frente a la 
ineficacia de la tutela de los derechos colectivos de las presentes y futuras generaciones.

En esa perspectiva, tal como señala Ramón Pajuelo, “las características que 
tuvo la explotación minera (en La Oroya) fueron demostrando que la coexistencia de 
estas enormes zonas de actividad minera y espacios urbanos no era lo más aconsejable 
en términos de la satisfacción de calidad de vida de los habitantes del centro urbano 
respectivo. En el caso de La Oroya, la contaminación generada por la fundición y 
la refinería no solo ha deteriorado buena parte del entorno,4 sino que ha afectado 
directamente la salud de los habitantes, los cuales tienen elevados índices de plomo 
en la sangre” (PAJUELO, 2005, p. 50).

Es sobre la generación de externalidades negativas sobre el caso de la Doe Run 
que pasaremos a analizar con el fin de conocer todas las dimensiones del problema 
con el fin de colocar los primeros lineamientos para la configuración de un modelo de 
sostenibilidad urbana sobre la agenda pública del Estado peruano.

1.3. Las externalidades negativas socioambientales en La Oroya
Cuando se llega al pueblo de La Oroya se puede observar cómo la actividad 

minera ha afectado el paisaje natural, el orden urbanístico de la ciudad y, además, 
como ésta actividad ha cubierto de residuos químicos las montañas que rodean a la 
4 En lo que se refiere al deterioro y el desgaste del suelo producto de la actividad minera, Jacson Correa 

argumenta que “de las minas de subsuelo también resulta el gravísimo problema de la subsistencia, 
o sea, fisuras o rebajamientos decurrentes de la reacomodación de las camadas inferiores del suelo, 
causando con eso la pierda total del cobertor freático, una vez que las aguas se infiltraban por las 
fracturas causadas en la rocha debido a la propia formación geológica o por la retirada de las vigas de 
sustento de las galerías subterráneas, después del abandono de las frentes de labra”. Ver en: CORREA, 
Jacson. Proteção ambiental & atividade minerária. Curitiba: Juruá, 2002. p. 118.
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ciudad, sentir de inmediato un ardor en los ojos y respirar un aire cargado de sustancias 
tóxicas, debido a la emisión continua de plomo y azufre que emite la empresa minera 
Doe Run. En la entrada de la ciudad de La Oroya, a lo largo de los últimos años se 
ha podido observar en las chimeneas de la empresa minera la emisión de gases que 
contienen altos volúmenes de plomo y azufre.

Sobre un breve análisis de la ciudad de La Oroya, éste tiene un aspecto muy 
particular, pues, pareciera, de hecho, que acaba de sobrevivir a una guerra, es decir, 
se percibe que se ha desbastado todos los espacios que podrían ser susceptibles 
de una morada. En ese contexto, la ciudad está construida alrededor del complejo 
metalúrgico que posee una enorme chimenea emisora de humos; que de acuerdo 
al - Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAM) del Perú -, esa chimenea emitió 
diariamente 1.067 toneladas métricas de gases tóxicos, los que, según la dirección 
del viento, llegan hasta la ciudad de Huancayo, ubicada a 120 kilómetros, siendo esta 
última una ciudad con un alto polo industrial y comercial que en el futuro puede ser 
afectado drásticamente por la contaminación ambiental del centro metalúrgico de La 
Oroya dirigida por la empresa minera Doe Run.5

En ese contexto, destacando la tutela de los derechos colectivos de la sociedad 
civil del pueblo de La Oroya, en 1999 se realizó un primer estudio sanitario para 
determinar el nivel del plomo en la sangre de los naturales de la ciudad. Tal estudio 
determinó que el 99% de los Oroínos (habitantes de La Oroya) están contaminados 
en diversos grados con plomo, cadmio y dióxido de azufre. Este hecho forzó al Estado 
peruano a presionar a Doe Run para que ejecute el Plan de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) con el objeto de limpiar el aire y remediar el suelo de la zona.

Tal como lo califica la mayoría de la sociedad civil peruana, la historia de Doe 
Run es una suma de excesos y extrañas concesiones, pues, hasta el momento, es la 
única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y 
manejo ambiental (PAMA); así mismo, se le ha permitido modificarlo cuatro veces, ha 
incumplido su implementación y, aun así, en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han 
otorgado prórrogas. Ante la presión del Gobierno Peruano para que se realice el Plan de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), comenzó otro drama para los pobladores de 
La Oroya por la amenaza constante de que la empresa minera en cuestión abandone la 
zona y deje sin trabajo a miles de trabajadores y terceros dependientes de la producción 
para su subsistencia. Pero, frente a las cuestiones socioeconómicas, específicamente en 
este trabajo nos interesa analizar las cuestiones socioambientales del caso de La Oroya.

De esa forma, el pueblo de La Oroya se encuentra enclavada en los andes 
centrales del Perú teniendo a la actividad minera como el autor que vulnera el derecho 
al medio ambiente ecológicamente equilibrado por la operatividad de la producción 
insostenible del Complejo Metalúrgico que es dirigida por la empresa minera Doe 
Run. Ante tales hechos, se considera que esta empresa ha superado todas las marcas 
mundiales de contaminación ambiental y, no sólo ha afectado a los más de 33 mil 
5 Disponible en: <http://elcomercio.pe/politica/1379651/noticia-doe-run-demanda-al-estado-peruano-

congreso-buscan-beneficiarla-ley>. Acceso en: 14 jul. 2013.
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pobladores de La Oroya, sino que específicamente a dejando en una encrucijada el 
desarrollo humano de los integrantes de este pueblo.

En ese escenario, se considera que se está frente a un panorama desolador 
en un país que desde la adopción de la constitución de 1993, con fuerte influencia de 
las directrices del Consenso de Washington, por un lado, ha priorizado e incentivado 
alcanzar un alto desarrollo económico y, por el otro, se ha propugnado a que tal 
desarrollo sea alcanzado asumiendo los costos que sean necesarios para tal objetivo. 
En el caso de La Oroya, tales costos de expansión económica se ven reflejados aún 
más por las cuestiones socioambientales.

Frente a los costos e externalidades que se han asumido en el caso del pueblo de 
La Oroya, ésta actualmente es considera como una las diez ciudades más contaminadas 
del mundo según el Instituto Blacksmith, USA.6

En el 2008, el arzobispo Pedro Barreto impulsó un estudio - en colaboración 
con la Universidad de Saint Louis de Missouri - en los hogares de La Oroya (Cerro de 
Pasco) y Concepción (Junín) para confirmar la situación de la salud de los pobladores 
estas localidades, especialmente de los niños. Lamentablemente, los resultados 
ratifican las tendencias observadas en monitoreo previos que indican la presencia de 
niveles elevados de plomo en sangre en toda la población Oroína. Y lo que es más 
grave, hay niveles por sobre los 45 g/dL (gramos por decilitro de sangre) en gran parte 
de la población, lo que implica una situación de emergencia médica. De esa forma, 
el estudio de la University Saint Louis de Missouri, EE.UU (SERRANO, 2007, p. 50), 
presidida por el Prof. PhD. Fernando Serrano, demostró que el 97% de los niños entre 
las edades de cero a seis años tienen niveles elevados de plomo en la sangre, lo cual 
los hace propensos a efectos cancerígenos.

Referente a los impactos a los derechos de la salud pública por parte de las 
operaciones en el Complejo Metalúrgico en La Oroya, el estudio de los “Niveles de 
plomo sanguíneo en recién nacidos de La Oroya”, dirigida por el Doctor Hugo Villa, 
determinó que sobre 850 niños recién nacidos en la ciudad minera, el 75,3% tenía entre 
6 y 10 gramos de plomo en cada decilitro de sangre, cifra que ya es considerada muy 
peligrosa (por encima de cinco gramos es altamente nocivo). El 24,7% de los recién 
nacidos tenían más de 10 gramos de plomo en cada decilitro de sangre. Al respecto, el 
Dr. Hugo Villa explicó que “la cercanía a las emisiones de plomo provoca una absorción 
mayor de este metal pesado (tóxico) en los organismos de las madres gestantes; a 
través de la placenta, el tóxico va hacia el feto y obviamente también lo contamina. 
Según los estudios, está comprobado que los niños que viven en la llamada Oroya 
Antigua (parte del distrito de La Oroya cercado), ubicada más cerca a la fundición, 
presentan mayores índices de plomo en sangre que los que viven en los otros distritos”.7

Así, frente a los estudios de la University Saint Louis de Missouri, así como los 
estudios de “Niveles de plomo sanguíneo en recién nacidos de La Oroya” desarrollado 
6 Disponible en: <http://www.blacksmithinstitute.org/projects/display/36>. Acceso en: 2 agosto 2013.
7 Disponible en: <http://elcomercio.pe/politica/1379651/noticia-doe-run-demanda-al-estado-peruano-

congreso-buscan-beneficiarla-ley>. Acceso en: 10 agosto 2013.
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por el Prof. Hugo Villa, se destaca en que ambos se presentan vulneraciones directas 
no tan sólo sobre los derechos de las presentes generaciones sino que sus secuelas 
también se expenderán a las futuras generaciones del pueblo de La Oroya, por lo 
que se considera que se irá acarrear un alto índice de subdesarrollo humano para los 
ciudadanos de este pueblo andino. Los resultados de cadmio, arsénico y antimonio 
que han sido estudiados proporcionan evidencia científica adicional que se suma al 
impacto negativo de la contaminación ambiental de La Oroya.

Actualmente, el pueblo de La Oroya se encuentra dividido en diferentes grupos 
sobre el apoyo a la operación del Complejo Metalúrgico de La Doe Run, pues, por un 
grupo busca proteger los intereses empresariales e laborales y, por el otro, cierto sector 
busca que definitivamente no vuelva operar tal complejo, es decir, que la concesión 
minera sea cancelada. Los que están a favor del reinicio de las operaciones por parte 
del complejo metalúrgico aducen que se debe primar el derecho al trabajo y la libre 
opción sobre el destino de su comunidad y, por otro lado, se busca que no se dé una 
vez más la prórroga al PAMA, pues, resultaría un mal precedente sobre la preservación 
e respeto al marco jurídico del medio ambiente. Es aquí una nueva encrucijada sobre 
la ejecución de una actividad económica muy rentable para la obtención de recursos 
e dinamismo de la economía local e nacional, así como una encrucijada sobre no 
permitir nunca más la operación de un centro minero que ha traído consigo muchas 
más externalidades negativas a lo largo de su operación.

2. APUNTAMIENTOS PARA UNA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA EN EL PERÚ

Delante de la pobreza y vulneraciones ambientales como consecuencia de la 
expansión actividad minera en el pueblo de La Oroya, se puede determinar que el 
Estado peruano ha reaccionado tarde que ha dejado que el futuro de la población de 
La Oroya esté hipotecada a los intereses netamente económicos, pues, prácticamente 
se considera que estamos a la merced de la voluntad de una empresa minera que 
impuso sus reglas de juego desde que asumió el control de la operación del Complejo 
Metalúrgico y que ésta fue legitimidad por la debilidad de las instituciones del marco 
de protección ambiental en el Perú.

De esa forma, se puede verificar la inexistencia de los componentes urbanos 
sostenibles en el poblado de La Oroya, por lo que se considera que, en un primer 
momento, la responsabilidad de tal caos urbanístico por la expansión minera recae 
estrictamente por la empresa minera que controlaban la operación del Complejo 
Metalúrgico, esto es, sobre la Doe Run Perú.

La responsabilidad jurídica-socioambiental de la empresa minera Doe Run es 
verídica por el papel dominante que ejerció a través de su expansión minera y la omisión 
de un planeamiento urbano sostenible en el poblado de La Oroya. Así, sobre la defensa 
del emprendimiento minero en análisis, por un lado, si bien es cierto se destaca que 
su expansión minera trajo consigo más perdidas que beneficios a su comunidad local, 
resaltando incluso la promoción de un alto grado calidad de vida infrahumana por la 
reducción y contaminación de los espacios urbanos insostenibles, por lo lado, se trata 
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de justificar que tal emprendimiento minero recaído sobre el Complejo Metalúrgico trajo 
consigo oportunidades de empleo, dinamismo del desarrollo de la economía local, así 
como la reversión de una populación económica activa a lo largo de la región. Es decir, su 
defensa se basa sobre el desarrollo, dinamismo e alcance económico de su productividad.

Así, teniendo como punto partida el respeto al principio de la dignidad de la 
persona humana frente a las actividades extractivas, se destaca que en los andes 
peruanos el criterio de actividad minera con sostenibilidad ambiental urbana no se 
encontraba en el ideal de una urbe minera sostenible en estos tiempos de la expansión 
de los proyectos mineros y, infelizmente en la actualidad aun presentándose una 
mayor atención a las cuestiones ambientales la historia no es distinta, por lo que se 
considera que estamos ante un alto riesgo de volver a cometer los mismos errores 
del pasado en cuanto se refiere a la asimetría entre la relación de urbanismo, minería 
y sostenibilidad en los centros poblados-mineros localizados a lo largo del territorio 
nacional. En ese sentido, está claro que el fortalecimiento de la institucionalidad del 
Estado Socioambiental de Derecho debe predominar sobre el objetivo de la expansión 
de la explotación de los recursos minerales para la no generación de externalidades 
negativas sobre los individuos que conforman tales centros poblados-mineros.

Por lo tanto, infelizmente en los andes peruanos no hubo una armonización 
sobre la relación entre la producción minera y la sostenibilidad ambiental urbana, pues, 
tal vínculo no se reflejó por la no configuración de un plano director o plano urbanístico 
para la construcción de ciudades sostenibles en el Perú. Tal como indica Pablo Centeno 
Vega, “el modelo de desarrollo urbano en las ciudades intermedias peruanas estimulada 
por la nueva organización de la actividad minera, propone una débil conexión con las 
necesidades y ritmos cotidianos de la mayor parte de los habitantes, que aún organizan 
su vida de acuerdo a las dinámicas urbanas preexistentes” (VEGA, 2011, p. 112-115). 
Es decir, el problema persiste, es latente y seguirá siéndolo si es que no se toma una 
mayor conciencia de la transcendencia de la configuración de ciudades sostenibles.

Frente a esos desafíos de la construcción de ciudades sostenibles en el Perú, se 
pasará a indicar unos breves apuntamientos que puedan contribuir para la configuración 
de un modelo de desarrollo sostenible urbano con el fin de salvaguardar y tutelar los 
derechos de las presentes y futuras generaciones de las ciudades que se encuentran 
localizadas próximas a emprendimientos mineros en el Perú.

2.1. El papel del derecho urbanístico y la sostenibilidad ambiental urbana
Sobre la trascendencia del derecho urbanístico para la construcción de las 

ciudades sostenibles, Adir Rech señala que “las relaciones jurídicas en las ciudades 
siempre fueron de orden privatista, construidas sobre la óptica de los intereses de la 
clase dominante, nunca formando institutos jurídicos creadores de un sistema también 
jurídico de Derecho Público que establece, de forma efectiva, legítima y eficaz, reglas de 
derecho, ordenando la forma de crecimiento y contemplando la ocupación de espacios 
para todas las clases sociales, con vistas a la construcción de una ciudad sustentable y 
generadora de bienestar para todos” (RECH; RECH, 2010, p. 25). Sobre esa posición, 
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Manuel Castells aduce que “en la actualidad, las posibilidades de desplazamiento se 
han incrementado notablemente con el avance tecnológico de las comunicaciones y 
ello permite evaluar la pertinencia de mantener centros urbanos en localidades que 
presentan pocas condiciones para una vida humana digna. Las ciudades industriales 
dejaron paulatinamente de ser el principal modelo exitoso para este tipo de producción 
porque surgió un nuevo espacio industrial que anima a replantear las estrategias 
de localización de las diferentes unidades que componen las grandes empresas” 
(CASTELLS, 1997, p. 50).

En ese contexto de las ciudades industriales y los espacios habitables, Adir 
Rech indica que “el derecho urbanístico en América Latina tiene como base el modelo 
traído de Europa en el periodo de la colonización. Los núcleos centrales de nuestras 
ciudades fueron e son planeados con base en aquel modelo, pero la expansión urbana 
ocurre sin obedecer a ninguna norma. Lo que siempre tuvimos fue un proyecto de 
núcleo central, jamás un proyecto de ciudad y, por eso, a pesar de la modernización 
de las últimas décadas, las ciudades tienen improvisado formas urbanas, fabricando 
miseria en sus periferias, degradación ambiental y amargada con el caos, que de ahí 
advienen” (RECH, 2012, p. 331).

Así, las primeras políticas urbanas planteadas en América Latina llegaron con 
la conquista portuguesa, en el caso de Brasil y, con la conquista española con el caso 
de los demás países de la región. Sobre el urbanismo en el Perú, en gran parte de 
sus ciudades se influenció desde los planteamientos urbanos desde el imperio incaico, 
por lo que los incas planificaban la distribución de espacios en sus pueblos a través 
no necesariamente por la jerarquía social más sí por la ubicación estratégica de sus 
centros ceremoniales, bases militares y producción económica.

En ese sentido, Adir Rech sostiene que “en la realidad, excepto los centros 
urbanos copiados de los colonizadores, no conseguimos adoptar normas urbanísticas 
que signifiquen un planeamiento jurídico, capaz de asegurar el desarrollo sostenible” 
(RECH, 2012, p. 327).

Así, en el marco de la institucionalidad de la sostenibilidad ambiental urbana en 
el Perú, se debe destacar la relevancia jurídica del principio de la función social de la 
propiedad urbana, por lo que Adir Rech indica que “esta función social de la propiedad 
urbana es el principal principio del derecho urbanístico y técnica de operacionalización 
del urbanismo. Este principio permite al Poder Público, a través de normas de derecho 
urbanístico, actuar en el medio social y en el dominio privado, reglamentar la función 
social de la propiedad a ser ocupada, el interés y bienestar colectivo, como forma de 
asegurar la ciudadanía y la dignidad de la persona humana” (RECH; RECH, 2010, 
p. 69). En esos términos, el principio de la función social de la propiedad urbana se 
correlaciona con el principio de la sostenibilidad urbana con el fin de estructurar las 
bases de un modelo de desarrollo sostenible.

Sobre el marco de las directrices básicas para institucionalidad de un Estado 
Socioambiental de Derecho con la inclusión de políticas urbanas sostenibles, Adir 
Rech resalta que “el principio de la sostenibilidad es el principio que determina la 
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obligatoriedad de todas las normas de derecho urbanístico a ser instrumento de garantía 
del desarrollo de la ciudad y municipio sostenible, entendido como el derecho a la 
tierra urbana, a la habitación, al saneamiento ambiental, la infraestructura urbana, al 
transporte y a los servicios públicos, al trabajo y al placer para las presentes y futuras 
generaciones” [...]. En esa línea, dicho autor sostiene que “la sostenibilidad para el 
ciudadano se constituye en derecho subjetivo social, que deber ser asegurado en el 
ordenamiento jurídico y disponibilizado concretamente en el proceso de construcción 
del proyecto de ciudad y de municipio” (RECH; RECH, 2010, p. 72).

Por lo tanto, con el fin de analizar los fundamentos del derecho urbanístico 
iremos a exponer brevemente tres puntos relevantes para la estructura básica de un 
nuevo modelo de Política Urbana Sostenible en el Perú. De esa forma, pasaremos a 
desarrollar la importancia del derecho urbanístico, la ejecución de la política urbana 
sostenible y, por último, el rol de los planos urbanísticos para la construcción de 
ciudades sostenibles.
2.1.1. La importancia del Derecho urbanístico

Destacando la importancia de la relación de la institucionalidad de las políticas 
urbanas y el derecho, Adir Rech aduce que “el derecho urbanístico es una construcción 
epistémica, que debe llevar en consideración todas las ciencias humanas, pues, dice 
respeto a los espacios de convivencia del hombre, pero también debe observar las 
ciencias exactas, para dar racionalidad a la ocupación. Debe presentar una coacción 
o un sistema dinámico, pues, en la realidad, es un método racional de transformación 
de la realidad, en una especie de superposición de aquello que es la realidad presente 
y que debe ser la realidad futura, imponiéndose para eso determinadas posturas, 
expresadas en normas de derecho efectivas y direccionadas de forma inteligente para 
la concretización de directrices a ser perseguidas. Es el derecho urbanístico ramo 
del derecho público, y tiene por objeto organizar y sistematizar las normas mediante 
principios y directrices disciplinares de los espacios habitables o no, garantizando 
la sustentabilidad ambiental, económica y social, con vistas a la calidad de vida del 
hombre” (RECH; RECH, 2010, p. 36).

 Frente a la trascendencia de la organización social de las ciudades, es impor-
tante definir los límites del derecho de propiedad y las condiciones de ejercicios de 
los poderes regulatorios del Estado, por lo que Víctor Carvalho Pinto indica que “el 
derecho urbanístico configura el cuadro institucional en que opera la política urbana. La 
reducción de las fallas de mercado y de gobierno depende, por tanto, de los principios 
y institutos del derecho urbanístico. El define la estructura de incentivos que influí el 
comportamiento tanto del propietario de tierras cuanto de los agentes públicos. Sólo 
un derecho urbanístico fuerte puede garantizar la institucionalización del urbanismo, 
sin que la política urbana corra el riesgo de degenerar en casuismo y corrupción. O 
desafío del derecho urbanístico es reducir las fallas de mercado sin ampliar las fallas 
de gobierno. En términos jurídicos, este desafío se refleja en los temas de derecho de 
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propiedad y del planeamiento. Cuando el primero, se trata de definir un régimen para la 
propiedad urbana que maximice el potencial auto-regulatorio del mercado inmobiliario, 
asegure al mismo tiempo seguridad jurídica para el inversionista y internalización de los 
beneficios y costos de su actividad. Un adecuado tratamiento del derecho de propiedad 
debe tener por objetivo a neutralidad del planeamiento” (PINTO, 2011, p. 74).

En ese contexto, tal como señala Víctor Carvalho Pinto “el urbanismo consciente 
de sus limitaciones podrá ejercer una corrección parcial de las fallas de mercado, sin 
con eso se torna instrumento de grupos económicos y políticos mejor organizados. La 
aplicación de los principios urbanísticos permite que se promuevan bienes colectivos y 
que se eviten externalidades negativas, contribuyendo así para que el sistema urbano 
funcione más eficientemente” [...]. “El urbanismo podrá ser un efecto redistributivo 
apenas indirecto, en la medida en que la población pobre sufra más intensamente 
los problemas urbanos, como el alto costo de la vivienda, la polución, la erosión, el 
congestionamiento de tránsito y el alargamiento de barrios (PINTO, 2011, p. 69).

Así, sobre la importancia del derecho urbanístico para la estructuración de 
políticas públicas sostenibles, Adir Rech afirma que “la solución de los problemas ad-
venidos de la populación de miseria en las periferias de nuestras de nuestras ciudades, 
específicamente en la América Latina (mas no de modo diferente en las demás ciudades 
del planeta Tierra), de los desequilibrios ambientales, decurrentes de ocupaciones y 
actividades en locales inadecuados o ambientalmente incorrectos, sólo será posible por 
la producción de normas cogerentes de Derecho Urbanístico. El derecho urbanístico 
no es una simple política pública, mas la base, la plataforma donde se unen políticas 
públicas socioambientalmente sostenible” (RECH, 2011, p. 330).

Por lo tanto, Adir Rech destaca que “en la realidad, hay un pacto silencioso, 
histórico y cultural de exclusión social acepto y practicado, mediante normas urbanísticas 
informales adoptadas por la elite dominante, que ignora determinadas clases sociales, 
que las aleja de su convivio y que, al mismo tiempo, busca beneficiar la especulación 
inmobiliaria, impidiendo que en los planos directores sean destinados de forma planeada 
espacios económicamente más accesibles para los más pobres” (RECH, 2011, p. 323).

De esa forma, al igual que sucede en la mayoría de los países de la región, a 
pesar de la producción abundante de normas, se verifica que las mismas carecen de 
efectividad, legitimidad, eficacia y bases científicas, quiere sobre el aspecto epistémico, 
quiere sobre el aspecto hermenéutico de la construcción del ordenamiento jurídico. 
Ellas no significan un proyecto de ciudad sostenible (RECH, 2011, p. 324). En el caso 
del Perú, la producción de normas urbanísticas existentes no es la excepción, así como 
su ineficacia sobre su aplicación en el sistema jurídico con el fin de alcanzar con los 
objetivos que se trazaron sobre los dispositivos legales.

En lo que respecta a las normas urbanísticas en el Perú, se considera que éstas 
merecen ser revisadas, pues la construcción de los actuales dispositivos se dio ante una 
realidad distante a la pós-modernidad en la cual nos encontramos, pues, se destaca 



277LA RELACIÓN ENTRE LA MINERÍA Y LA (IN)SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA

que en la actualidad se presenta un considerable aumento de la población urbana a lo 
largo del territorio nacional, por lo que ciudades como Lima, Arequipa, Chiclayo, Cuzco 
e entre otros, merecen la implementación de nuevas políticas urbanas sostenibles que 
resguarde el interés de tutelar la integridad de los derechos de las presentes y futuras 
generaciones en base a un sólidos planeamiento urbano sostenible.

2.1.2. La ejecución de la política urbana - ¿sostenible?

Sobre la ejecución de las Políticas Urbanas, Víctor Carvalho Pinto sostiene que 
“la política urbana es el sector de la actuación del Estado que trata del orden del territorio 
de las ciudades, mediante locación del recurso ‘espacio’ entre los diversos usos que la 
disputan. El urbanismo es una técnica destinada a ordenar la ocupación del territorio 
de las ciudades, a fin de que ellas puedan abrigar todas las actividades necesarias 
a la sociedad, pero sin que unas interfieran negativamente sobre otras. La política 
urbana constituye un conjunto de acciones que puede ser descrito y comprendido, en 
cuanto el urbanismo se presenta como un conjunto de técnicas, que pueden o no ser 
empleadas en la práctica. No hay, por tanto, una coincidencia entre los conceptos. La 
política urbana se justifica en cuanto instrumento de urbanismo, mas puede contrariar, 
en la práctica, sus más elementares principios. La expresión ‘política urbana’ supone, 
por tanto, un concepto descriptivo, en cuanto el término ‘urbanismo’ define un concepto 
normativo” (PINTO, 2011, p. 44).

En ese sentido, tal como indica Víctor Carvalho Pinto, “la política urbana presenta 
algunas características que tornan su diseño institucional un desafío extremamente 
complejo. La concentración demográfica torna ubicuas las externalidades y los bienes 
colectivos, lo que favorece la actuación estatal. Entretanto, la proximidad entre regula-
dores y regulados acentúa la fuerza de los grupos de presión y induce al intercambio 
de votos en el interior del Legislativo, lo que reduce la racionalidad de las políticas 
públicas” (PINTO, 2011, p. 72).

Por lo tanto, frente a tales posiciones, se considera que una política urbana 
sostenible permite un mayor dinamismo y desarrollo eficiente, pues, ésta se lleva a 
cabo por la reducción de los costos de transacción frente a las operaciones que son 
desarrolladas en los espacios urbanos. De esa forma, no cabe duda que la consoli-
dación de las políticas urbanísticas eficientes juegue un gran papel transcendental en 
la ocupación organizada de los territorios-espacios de las ciudades, estos es, tales 
medidas contribuyen para la estructura de una organización territorial en el cual permita 
un adecuado desarrollo humano de los grupos sociales que se encuentran sobre los 
espacios urbanos. Es aquí la importancia de la ejecución eficiente de la Política Urbana 
en la construcción de las ciudades sostenibles.

2.1.3. El rol de los planos urbanísticos

Destacando el planeamiento urbano, Víctor Carvalho Pinto sostiene que “no 
es hecho todo de una sola vez, si por etapas. Los proyectos específicos para cada 
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obra deben obedecer a planos más amplios, que tienen por objeto la ciudad como un 
todo, o partes de ella. Estas etapas pueden variar de país por país, pero están siempre 
previamente definidas Se aplica, por tanto, a los planos urbanísticos el principio de 
tipicidad: sólo pueden ser aprobados los planos previstos en ley que defina su contenido 
específico. Los planos definen una afectación para cada parte de la ciudad, mediante 
la delimitación de zonas y el establecimiento de los usos permitidos y de índices cuan-
titativos a ser respetados por cualquier edificación que en ellas se construya. Estos 
índices varían en el espacio, una vez que dependen de la localización del inmueble, 
definida por la zona en que se sitúa. Varían también en el tiempo, una vez que el plano 
debe ser alterado periódicamente, para acompañar el dinamismo de la propia ciudad” 
(PINTO, 2011, p. 200).

Se considera que el planeamiento urbano de una localidad específica, es ela-
borado y ejecutado bajo un proceso que amerita una estructuración eficiente, pues, 
sus beneficios recaen estrictamente sobre tal ciudad específica. Es decir, la finalidad 
de los planos urbanísticos está conectada con la búsqueda de obtener mecanismos 
que dinamicen el espacio geográfico donde está ubicada la ciudad.

Así, frente a la transcendencia de las políticas urbanas y, aún más, sobre 
el principio de la sostenibilidad ambiental urbana, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 
Fensterseifer, sostiene que “hay la necesidad de transcender de un pacto social para un 
pacto socioambiental, en vista de contemplar el nuevo papel que el Estado y la Sociedad 
desempeñan en el ámbito del Estado Socioambiental de Derecho. Se debe proyectar 
una nueva postura política (y también jurídica) para la sociedad civil, que, especialmente 
sobre el marco normativo de la solidaridad, deberá compartir con el Estado (no obstante 
en menor intensidad) la carga de responsabilidades y deberes de tutela del ambiente 
para las generaciones presentes y futuras” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, p. 46).

En ese sentido, tal como señala Adir Rech “lo que necesitamos es establecer 
normas urbanísticas de ocupación sostenible, no aspecto ambiental, social y económico, 
tiendo como objetivo asegurar dignidad a todos” (RECH, 2011, p. 329).

Por lo tanto, después de haber analizado los impactos ambientales urbanos 
sobre la expansión minera en La Oroya y la vulneración de los espacios urbanos del 
mismo, se puede señalar que sobre ese escenario se tiene el mejor ejemplo de la 
ineficiencia de política urbana por la omisión de las normas y medidas de planificación 
urbana sostenible que garantice el libre desarrollo de la comunidad. Sobre tales espacios 
urbanos se priorizó y garantizó la expansión de los yacimientos mineros antes que la 
calidad de vida para la construcción de una ciudad sostenible, contraviniendo de esa 
forma el valor-principio de la función social de la ciudad y de la sostenibilidad ambien-
tal urbana en el Perú. En ese sentido, la expansión urbana minera insostenible es el 
punto de partida que se debe de remediarse a través de la estructuración de nuevas 
directrices urbanísticas para que se salvaguarde el desarrollo pleno y eficiente de los 
derechos colectivos de los integrantes del pueblo de La Oroya.
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CONCLUSIONES
La actividad minera en el Perú es transcendental para sus fines de desarrollo, 

específicamente económico, pero, infelizmente esta actividad ha incurrido en serias 
irresponsabilidades sobre su actuación insostenible, por lo que en el pasado y actualmente 
se presenta una alta tasa de conflictos socioambientales a lo largo del territorio peruano.

Delante de una toma de decisión política o jurisdiccional sobre el derecho al 
desarrollo con sostenibilidad en el Perú, se considera que éste es tan sólo vista desde un 
escenario de la tutela ambiental y no conforme a los componentes sociales, económicos, 
éticos, políticos vistas como un todo. De esa forma, se destaca que tal valor-principio 
de la sostenibilidad en la constitución peruana contiene una visión incompleta de éste 
último conforme a la estructura de sus preceptos constitucionales. Está claro que, si bien 
es cierto la cuestión ambiental es clave para la construcción del derecho al desarrollo 
sostenible, éste no es tan sólo el único elemento generador del principio de la sosteni-
bilidad, pues, se destaca que a falta de uno de sus componentes generaría la ineficacia 
de la protección y tutela de los derechos de las presentes y futuras generaciones.

La expansión de la actividad minera en los andes peruanos llegó a transgredir 
a las ciudades que se encontraban próximas a los centros mineros, como fue el caso 
de La Oroya en el cual la ambición sobre la producción y el dinamismo del Complejo 
Metalúrgico vulneró específicamente los derechos a la salud, al medio ambiente eco-
lógicamente equilibrado, al desarrollo pleno e al bienestar general de la comunidad 
local comprometiéndola a vivir sobre el subdesarrollo.

Los impactos socioambientales urbanísticos como resultado de la operación 
del Complejo Metalúrgico de La Oroya tuvieron como consecuencia altos índices 
de contaminación ambiental entre los pobladores de esta comunidad. Así, frente al 
desplazamiento e reducción de los espacios urbanos, la emisión de plomo, arsénico y 
dióxido de carbono fueron expuestos para el pueblo de La Oroya.

Frente a la priorización, garantía y dinamismo de la expansión de los yacimientos 
mineros se generó altos índices de subdesarrollo humano así como la existencia sobre 
una pésima calidad de vida en dicha localidad. De esa forma, frente a la operatividad 
y expansión minería en La Oroya, se considera que se contravino el valor-principio de 
la función social de la ciudad y de la sostenibilidad ambiental urbana en el Perú. Así, 
en busca de la restitución de tales principios, se destaca que la política urbana tiene 
que relacionarse sobre el modelo de un Estado Socioambiental de Derecho en el que 
se busque consolidar la sostenibilidad ambiental minera urbana en el Perú.

La implementación de un nuevo modelo urbanístico en el Perú, específicamente 
sobre las ciudades industriales, debe de estar incluida en la agenda pública como 
prioridad para su estructuración y ejecución en el marco del desarrollo sostenible. En 
ese contexto, se destaca que el respeto a los principios de la función social de la ciudad 
y de la de sustentabilidad ambiental urbana deben ser los dos principios pilares en 
la fundación de un Estado Socioambiental de Derecho en el marco de la eficacia del 
derecho desarrollo sostenible en el Perú.
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RESUMO: A natureza, ao longo do tempo, vem sendo depredada por uma lógica 
de produção e consumo que conduz à exploração da força de trabalho e ao desperdício 
dos recursos naturais. Este artigo, a partir da concepção materialista e dialética da 
natureza, aborda a polêmica discussão sobre desenvolvimento e proteção ambiental, 
buscando demonstrar que a questão ecológica não é antropocentrismo versus 
ecocentrismo, mas coevolução e desenvolvimento sustentável. Além de examinar as 
teses filosóficas materialistas que, enraizadas nos pensadores do Renascimento, desde 
o século XIX, fundamentam o debate ecológico, o texto apresenta a mudança do modelo 
atual de desenvolvimento como medida indispensável para assegurar a produção de 
riquezas com geração de empregos, valorização do trabalho e preservação ambiental.
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ABSTRACT: The nature, throughout the time, comes being depredated for a 
logic of production and consumption that leads to the exploration of the work force and 
to the wastefulness of the natural resources. The main approach of this article is the 
materialistic understanding and dialectic of the ecological relations, from the recognition 
of the interaction between the human beings and the environment. The objective 
is to show that the ecological matter is not anthropocentrism versus egocentrism, 
but co-evolution and sustainable development. For this, initially, the text examines 
philosophical materialistic theses, that based on the thinkers of the Renaissance, since 
century XIX, base the ecological debate; finally, it presents the change of the current 
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model of indispensable development as measured to assure the production of wealth 
with generation of jobs, valuation of the work and ambient preservation.

KEYWORDS: materialistic; dialectic; environment; ecological relations; sustainable 
development.

INTRODUÇÃO

A temática do desenvolvimento aliado à preservação ambiental emerge como 
um dos grandes desafios a serem enfrentados neste século. As ações e métodos des-
trutivos do capitalismo contemporâneo não apenas provocam a pilhagem dos recursos 
naturais, como também espalham a miséria e a fome pelo planeta. Isso demonstra uma 
ausência de preocupação dos agentes políticos e econômicos com os efeitos danosos 
de sua prática sobre a natureza e o ser humano.

Em 1992, a Assembleia-Geral das Nações Unidas convocou a Conferência 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro, enumerando os principais 
tópicos tidos como necessários à qualidade de vida. A resolução de convocação dessa 
Conferência enfatizou a erradicação da pobreza e, por consequência, a necessidade 
de inter-relacionar a proteção ao meio ambiente com um processo de desenvolvimento 
capaz de garantir as necessidades do presente sem comprometer a sobrevivência das 
gerações futuras. Tal orientação permaneceu em todos os documentos elaborados e 
aprovados nessa Conferência, especialmente na Agenda 21. Existe, porém, dificuldade 
para implementar os temas discutidos, devido à relutância dos países desenvolvidos 
em ratificar os acordos.

Na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em 2002, realizada 
em Johanesburgo, na África do Sul, o governo norte-americano obstruiu avanços e 
questionou os acordos discutidos e aprovados na Conferência do Rio, como o princípio 
das responsabilidades comuns, mas diferenciadas,3 e a meta de contribuição anual dos 
países ricos com 0,7% do seu PIB para os países em desenvolvimento. Nesse mesmo 
ano, os Estados Unidos, que destinavam 0,2% de seu PIB em 1992 para ajuda oficial 
ao desenvolvimento, diminuíram esse aporte para 0,1% (MILARÉ, 2005, p. 1033).

Por outro lado, a polêmica discussão sobre desenvolvimento e proteção am-
biental pode ser mais bem compreendida quando se evidenciam as concepções e 
fundamentos filosóficos que centralizam o debate. As expressões “antropocentrismo” e 
“ecocentrismo” abrigam uma multiplicidade de posições teóricas que interferem tanto na 
adoção de medidas de proteção ambiental quanto na própria noção de meio ambiente.4

3 Esse princípio refletiu a realidade de que a maior parte das emissões de gases de efeito estufa provém 
dos países industrializados, devendo estes arcar proporcionalmente com os custos para sua redução 
(MILARÉ, 2005, p. 1026).

4 Pode-se optar por um conceito de meio ambiente que inclua apenas os componentes ambientais 
naturais; ou, por outro lado, um conceito mais amplo que inclua não somente os elementos naturais, 
mas também os componentes ambientais humanos, o ambiente construído, como, por exemplo, o 
ambiente urbano, cultural, de trabalho etc. (FIORILLO, 2002, p. 20).
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Enquanto o antropocentrismo serve para submeter o meio ambiente natural à 
lógica de produção e consumo do atual sistema econômico, o ecocentrismo alimenta-se 
da crítica aos padrões de modernidade, principalmente da concepção de domínio da 
natureza, para defender uma mudança de postura do ser humano, por meio de uma prá-
tica de vida simples, como meio eficaz para reduzir os impactos sobre o meio ambiente.

Porém, focalizando o conflito entre essas duas concepções, perde-se de vista a 
percepção fundamental do materialismo, incorrendo-se num dualismo que não permite 
reconhecer que essas duas categorias são dialeticamente conectadas em sua unila-
teralidade, precisando ser transcendidas juntas, pois ambas representam a alienação 
da sociedade capitalista.5

Os antigos materialistas identificavam a evolução como um processo aberto da 
história natural governado pela contingência, mas sujeito à explicação racional. Uma 
concepção materialista que seja também dialética, ou não mecanicista, compreende a 
evolução como um processo de transformação inserido em um contexto de inter-relação 
que exclui toda distinção absoluta.6

Com base nessas assertivas, neste texto pretende-se demonstrar que a questão 
ecológica não é antropocentrismo versus ecocentrismo, mas coevolução e desenvolvi-
mento sustentável, partindo-se da premissa de que os conceitos e princípios ecológicos 
atuais têm suas origens nas visões da história natural e humana desenvolvidas entre 
os séculos XVII e XIX. Por conta disso, em vez de apenas retratar o materialismo e a 
ciência como inimigos de concepções prévias e, supostamente, preferíveis de nature-
za, procedimento comum à Teoria Verde, trata-se de evidenciar de que maneira eles 
proporcionaram modos ecológicos de pensar.

A partir do exame das teses filosóficas materialistas que, enraizadas nos pen-
sadores do Renascimento, fundamentam o debate ecológico desde o século XIX, na 
primeira parte deste texto, procura-se restaurar a dialética materialista e, a partir dela, 
contestar o idealismo subjacente à maioria do pensamento verde. A seguir, analisando os 
impactos da globalização e das políticas neoliberais sobre o meio ambiente, aponta-se 
para a necessidade de mudança do atual modelo de desenvolvimento, como medida 
indispensável para assegurar a produção de riquezas com geração de empregos, 
distribuição de renda e preservação ambiental.
5 A revolta marxista hegeliana contra o marxismo positivista, iniciada na década de 1920 com a obra 

de Lukács, Korsch e Gramsci e transmitida à Escola de Frankfurt e à Nova Esquerda (como parte da 
revolta contra o positivismo que dominou a Europa a partir de 1890), enfatizou o materialismo prático 
de Marx, que, na opinião de Foster (2005, p. 8), combinou-se com a economia política na tradição da 
Monthly Rewiew dos Estados Unidos e com as teorias histórico-culturais de E. P. Thompson e Raymond 
Williams na Grã-Bretanha, parecendo, porém, haver nessa síntese pouco espaço para uma abordagem 
marxista de questões de natureza e da ciência físico-natural.

6 O materialismo como teoria da natureza das coisas surgiu no início da filosofia grega. Porém, a partir 
da obra de Epicuro, Marx desenvolveu uma concepção materialista histórica da natureza focada no 
materialismo prático, que afirma o papel constitutivo da agência transformadora do homem, sem implicar, 
portanto, em determinismo rígido, mecânico, como no materialismo mecanicista (FOSTER, 2005, p. 14-15).
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1. A CONCEPÇÃO MATERIALISTA DA NATUREZA

Os grandes avanços na evolução do pensamento ecológico resultaram da pre-
eminência de concepções materialistas da natureza, nascidas em momentos históricos 
distintos (FOSTER, 2005, p. 23-32).

Na era medieval, a visão do mundo dominante era a teleológica da Grande 
Cadeia do Ser posteriormente modificada pela teleologia natural, que explicava tudo 
no universo em termos da divina providência e, secundariamente, da criação da Terra 
por Deus para os homens. Segundo essa concepção, todas as espécies eram criadas 
separadamente, a Terra era o centro do Universo e o tempo e o espaço eram limitados. 
O grande inimigo desse ponto de vista, ab initio, foi o antigo materialismo epicurista, 
ressuscitado no interior da ciência renascentista e iluminista.7 Ao questionar a visão 
escolástico-aristotélica, esse materialismo discutiu também o antropocentrismo, funda-
mental à teleologia.8 Em consequência, a Terra foi desalojada do centro do Universo, 
descobrindo-se que o tempo e o espaço eram infinitos e que até a história da Terra 
estava atrelada ao profundo abismo do tempo.9

Mais tarde, ficou demonstrado que o ser humano compartilhava com o macaco 
de uma ancestralidade comum, originando-se de um galho da mesma árvore evolucio-
nária. À medida que a ciência se desenvolvia equacionada pelo materialismo, também 
se descobriu a interdependência dos seres humanos com a Terra ao longo de toda a 
evolução natural, não sendo mais possível presumir que os seres humanos fossem 
dominantes, ou supremos, muito menos que ocupassem uma posição fixa entre os 
organismos inferiores e os mais superiores (anjos ou Deus). O mais importante passou 
a ser a natureza da interação entre os seres humanos e o mundo material do qual fazem 
parte. A relação humana com a natureza, como Bacon (1984, p. 65-66) enfatizou, era 
um fenômeno da história natural, ou como Darwin (1982, p. 75-94) salientou, uma longa 

7 A filosofia epicurista desempenhou um extraordinário papel no desenvolvimento do materialismo do 
Iluminismo inglês e francês, que tomou a forma de uma luta contra a filosofia essencialmente aristotélica 
da natureza promovida pelo cristianismo, servindo de base para pensadores como Bacon, Hobbes, Locke 
e Hume, na Inglaterra e Escócia, e para La Mettrie, Diderot e Holbach, na França (FOSTER, 2005, p. 15).

8 Na filosofia de Epicuro, não havia necessidade das causais finais aristotélicas, a ênfase recaía nos 
arranjos em constante mudança na natureza em si, concebida como mortal e transitória (mors immortalis). 
Os deuses, desalojados do universo material, embora continuassem existindo, estavam confinados a um 
espaço de interseção entre os mundos (o intermúndio). Dessa forma, o epicurismo representava um ponto 
de vista antiteleológico e a rejeição de todas as explicações fundamentadas na intenção divina, sendo 
exatamente nesse ponto que o materialismo e a ciência viriam a coincidir (LUCRÉCIO, 1962, p. 151-180).

9 O mundo foi criado por Deus, ou a sua existência é eterna? Conforme a resposta dada a essa questão 
os filósofos dividem-se em dois grandes campos. Aqueles que firmaram o primado do espírito sobre a 
natureza e, com isso, presumiram de uma forma ou de outra a criação do mundo, como Hegel, estão no 
campo do idealismo. Os demais, que consideram a natureza primária, pertencem às diversas escolas 
do materialismo (ENGELS, 19--, v. 3, p. 179).
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trajetória de seleção natural. Dessa forma, a Teoria da Evolução representou a morte 
da teleologia e o crescimento de um ponto de vista antiantropocêntrico.10

Em meados do século XIX, a ecologia moderna emergiu com base na obra de 
Darwin, sendo complementada pelas descobertas biofísicas de outros cientistas, como 
as do químico alemão Justus Von Liebig,11 que destacou a circulação dos nutrientes 
no solo e sua relação com o metabolismo animal. Depois, já no século XX, Rachel 
Carson (1998, p. 245) sublinhou a importância da análise de Darwin, quando enfatizou 
que o homem é afetado pelas mesmas influências ambientais que controlam a vida 
dos muitos milhares de outras espécies, com as quais ele se relaciona por meio de 
vínculos evolucionários.12

As implicações mais amplas disso e a importância do materialismo para o desen-
volvimento do pensamento ecológico moderno podem ser mais bem compreendidas a 
partir das quatro leis informais da ecologia de Barry Commoner (1992, p. 11-24): tudo 
se conecta com tudo o mais; tudo precisa ir a algum lugar; a natureza sempre tem 
razão; e nada vem do nada. As duas primeiras e a última dessas leis eram princípios 
da física epicurista, destacados no Livro I de Lucrécio (1962, p. 55-76). A terceira lei 
informal, apesar de, à primeira vista, parecer implicar num determinismo teleológico 
naturalista, no contexto do argumento de Commoner (1992, p. 20) pode ser entendida 
como a evolução tem razão. Ou seja, no curso da evolução - corretamente explicada não 
como um processo teleológico ou rigidamente determinado, mas como um processo que 
contém a cada etapa colossais níveis de contingência -, as espécies, inclusive a huma-
na, tornaram-se adaptadas aos seus ambientes por meio de um processo de seleção 
natural e variações inatas, operadas em uma escala cronológica de milhões de anos.

10 Darwin concordava com a ideia defendida por Bacon em Da dignidade e avanço do saber de que os 
argumentos com respeito à natureza enraizados em causas finais eram estéreis e, como as virgens 
consagradas a Deus, não produzem nada. O seu relato evolucionário da natureza derivava do seu 
materialismo fundamental. Porém, consciente da natureza herética de suas ideias e prevendo a reação 
que provocariam na sociedade vitoriana, Darwin protelou muitas críticas, repartindo a questão em: A 
origem das espécies (1859); A descendência do homem (1871); e A expressão das emoções no homem 
e nos animais (1872). Nesta última, ele aniquilou a tradicional interpretação antropocêntrica da “criação 
bruta”, separada do ser humano pela falta de inteligência. Além de atribuir a origem da espécie humana 
à descendência de outras espécies inferiores (macacos e símios), Darwin considerava que os animais 
expressavam inteligência, mas de formas mais limitadas (FOSTER, 2005, p. 41-54).

11 (1803-1873) Professor e químico alemão de notáveis contribuições à sistematização da química orgânica, 
ficou reconhecido pelo pioneirismo na aplicação dessa ciência à biologia, à bioquímica e à agricultura. 
Em 1830, concluiu que as plantas alimentavam-se de compostos inorgânicos extraídos do solo e que 
esses compostos eram repassados aos animais quando estes se alimentavam das plantas (FOSTER, 
2005, p. 29).

12 Na visão de Darwin, toda a vida animada estava unida por um conjunto comum de relações materiais 
e leis evolucionárias. Entre suas anotações (Notebooks, 1836-1844), encontram-se as seguintes 
afirmações: “de que os seres humanos eram produto da evolução ao acaso; de que outros hominídeos 
poderiam evoluir para tomar o espaço humano na natureza, caso ele ficasse vago; e de que os seres 
humanos, como todas as espécies, não eram uma espécie fixa, mas continuavam sujeitos ao processo 
evolucionário” (FOSTER, 2005, p. 53).
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Em última instância, evidenciou-se que, com exceção da morte, os seres huma-
nos não são determinados pelas contingências naturais. Na realidade, há uma incrível 
capacidade humana de mudar de direção, mas sempre com base em condições mate-
riais preexistentes que carregam algumas limitações. Disso decorre os seres humanos 
existirem em um mundo governado pela extinção das espécies que não conseguem se 
adaptar e, ainda, caracterizado pelo desenvolvimento da relação humana com a subsis-
tência. Porém, conforme consta no Livro V do poema de Lucrécio (1962, p. 151-180), 
tudo isso está sujeito à contingência e, no caso do homem, também à escolha ética.13

O inglês Christopher Caudwell (1937, p. 279) afirmou que o homem não pode 
mudar a natureza sem mudar a si mesmo. A plena compreensão desse movimento 
reflexivo entre o homem e a natureza, que tem como mediador as relações necessárias 
para o desenvolvimento da sociedade, nada mais é do que o reconhecimento da mútua 
necessidade que existe entre eles. Assim, vista objetivamente, essa ativa relação sujeito-
-objeto é a ciência; subjetivamente, é a arte; porém, como consciência que emerge 
em união com a prática, é simplesmente a vida concreta incluindo trabalhar, sentir, 
pensar e comportar-se em um mundo no qual os seres vivos e o meio físico formam 
uma extraordinária unidade. De acordo com esse autor, a maestria da natureza é um 
processo infindável de interação dialética, por isso não causa surpresa ele ter defendido 
em sua obra Heredity and development (1986) uma abordagem coevolucionária das 
relações entre o homem e a natureza fundamentada tanto em Darwin quanto em Marx.

Marx, embora mantivesse implícita em seu pensamento a concepção materialista 
da natureza, criticou o materialismo meramente contemplativo da filosofia epicurista - 
problema que reaparecia depois em Feuerbach14 - e encampou o movimento da dialética 
hegeliana para desenvolver um materialismo prático enraizado no conceito de práxis.15

13 A ética epicurista, derivada da superação do medo da morte fomentado pela superstição e religião 
estabelecida, defendia que as necessidades deveriam ser satisfeitas neste mundo, o prazer deveria ser 
perseguido e a dor evitada, mas não em termos hedonistas, e sim globais, com o reconhecimento de que 
alguns prazeres egoístas imediatos provocam dores maiores. A amizade, segundo Epicuro, era o princípio 
ético que deveria ordenar a vida e a sociedade, não se referindo apenas às relações entre indivíduos, mas 
como fundamento da coesão social. No jardim de Epicuro as mulheres eram bem-vindas e respeitadas 
como membros da comunidade, participando das discussões filosóficas (FOSTER, 2005, p. 60-61).

14 O materialismo abstrato de Feuerbach era estático, de concepção aistórica e carecia de um conceito 
de prática transformativa (práxis). Segundo ele, o ser era o mesmo que a essência e, portanto, uma 
contradição entre os dois não era permissível. Ao dissolver a alienação religiosa na existência material, 
Feuerbach perdeu de vista a real alienação terrena, não conseguindo desenvolver um materialismo 
prático (MARX, 19--, v. 3, p. 208-210).

15 “A filosofia alemã moderna encontrou sua culminância no sistema de Hegel, em que pela primeira vez 
- e aí está seu grande mérito - se concebe todo o mundo da natureza, da história e do espírito como 
um processo, isto é, em constante movimento, mudança, transformação e desenvolvimento, tentando 
além disso ressaltar a íntima conexão que preside esse processo de movimento e desenvolvimento. 
Contemplada desse ponto de vista, a história da humanidade já não parecia como um caos inóspito de 
violências absurdas, todas igualmente condenáveis diante do foro da razão filosófica hoje já madura, 
e boas para serem esquecidas quanto antes, mas como um processo de desenvolvimento da própria 
humanidade, que cabia agora ao pensamento acompanhar em suas etapas graduais e através de 
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2. A ECOLOGIA MARXISTA
Apesar de existir uma longa história de denúncias contra Marx por falta de 

preocupação ecológica,16 após décadas de debate, está claro que essa visão não condiz 
com a realidade. Pelo contrário, conforme afirma o geógrafo italiano Massimo Quaini 
(1979, p. 138), Marx “[...] denunciou os saques da natureza antes do nascimento de 
uma moderna consciência ecológica burguesa”.17

Desde o princípio, Marx conectou a noção de alienação do trabalho humano 
com a alienação da natureza, e era essa alienação bilateral que, acima de tudo, preci-
sava ser explicada historicamente.18 Os insights brilhantes de Marx não foram meras 
centelhas de gênio, antes tiveram origem no seu compromisso sistemático com a 
revolução científica do século XVII e o meio ambiente do século XIX, mediante uma 
profunda compreensão materialista de natureza.

Nos Manuscritos econômicos e filosóficos, Marx analisou com sensibilidade 
ecológica a alienação humana em relação à natureza. A seguir, essa visão foi refor-
çada pelas preocupações dele com a subsistência humana e sua relação com o solo, 
o problema da agricultura capitalista e a divisão antagônica entre cidade e campo. 
Por fim, esses temas adquiriram uma nova importância com a tentativa de tratar dos 
problemas da pré-história e das formas comunais de vida nos escritos etnológicos da 
sua última década de vida (FOSTER, 2005, p. 37).

Além disso, Marx impacientava-se com a tendência intelectual dos escritores 
alemães de mesclar humanismo e naturalismo abstrato com vários conceitos extraídos 
da economia política para gerar uma noção de socialismo que predicasse a ideia de 
restabelecimento da verdadeira humanidade e natureza, desconhecendo as bases 
materiais do desenvolvimento humano e da história natural.19

todos os desvios, e demonstrar a existência de leis internas que orientam tudo aquilo que à primeira 
vista poderia parecer obra do acaso cego” (ENGELS, 19--, v. 2, p. 317).

16 Ver: Teoria social e ambiente (GOLDBLATT, 1998, p. 18-23); Capitalismo e moderna teoria social 
(GIDDENS, 2000, p. 48-68); e A economia do socialismo possível (NOVE, 1989, p. 36).

17 A sociedade capitalista é considerada por Marx um mundo da “prostituição universal do trabalhador” 
e da “poluição universal das grandes cidades” - um mundo em que a “matéria morta”, sob a forma de 
dinheiro, domina as necessidades e o autodesenvolvimento do homem. Por outro lado, ele afirma que 
a sociedade comunista, não mais alienada pela instituição da propriedade privada e pela acumulação 
de riqueza como a força motriz da indústria, apresenta-se como a resolução “genuína” do conflito entre 
homem e natureza, homem e homem, além de ser a verdadeira resolução do conflito entre a existência 
e o ser, a liberdade e a necessidade, o individual e a espécie (MARX apud FOSTER, 2005, p. 116).

18 “Não é a unidade da humanidade viva e ativa com as condições naturais, inorgânicas, da sua troca 
metabólica com a natureza, e daí a sua apropriação da natureza, que requer explicação, ou é o resultado 
de um processo histórico, mas a separação entre essas condições inorgânicas da existência humana 
e esta existência ativa, uma separação que é integralmente postulada apenas na relação do trabalho 
assalariado com o capital” (MARX apud FOSTER, 2005, p. 13).

19 Esses escritores, chamados por Marx e Engels de “verdadeiros socialistas”, faziam parte de uma 
tendência intelectual bastante difundida em meados de 1840, mas que desapareceu com as revoluções 
de 1848. Um dos principais alvos de Marx e Engels foi um artigo escrito por Rudolph Matthäi, cujo título 
era As pedras fundamentais do socialismo. Em resposta, Marx e Engels afirmaram que o verdadeiro 
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Apesar de muitos críticos, nesses últimos tempos, passarem a admitir que a sua 
obra contém numerosos e notáveis insights ecológicos, a maioria continua a afirmar 
que Marx enfatizou a dominação baconiana da natureza, em vez de afirmar valores 
ecológicos.20 Sob essa perspectiva dualista, Marx torna-se “uma espécie de whig radical 
que se opõe aos tories, adoradores da natureza, um representante do antropocentrismo 
utilitário em contraposição ao ecocentrismo romântico” (FOSTER, 2005, p. 25).

Porém, à acusação de que Marx teria adotado uma visão pró-tecnológica e 
antiecológica, contrapõem-se os seus ataques contundentes a tais visões na crítica 
ao Sistema das contradições econômicas de Proudhon (MARX, 1991, p. 87-91) e ao 
socialista alemão Ferdinand Lassalle (MARX, 19--, p. 209), que atribuía uma força 
criativa sobrenatural ao trabalho, ignorando a contribuição da natureza.21

O maior problema dessa acusação é que tende a perpetuar as concepções “hu-
manidade versus natureza”, reduzindo a questão ecológica a mero conflito de valores, 
ainda que a compreensão do caráter dialético da interação entre os seres humanos e 
o seu meio ambiente físico-natural não seja alcançada.22

socialista é incapaz de distinguir o ser natural do ser social e de compreender que o trabalho, por meio 
do qual a humanidade transforma a natureza e as suas relações sociais, é a essência do processo 
histórico humano e, assim, ele elimina as distinções sociais que separam os seres humanos dos animais, 
deixando ao mesmo tempo de compreender as bases humanas reais da alienação da natureza (MARX; 
ENGELS apud FOSTER, 2005, p. 175-179).

20 Em meio ao pensamento verde, desenvolveu-se uma forte tendência de atribuir todo o curso da 
degradação do meio ambiente à emergência da revolução científica no século XVII, representada pelas 
contribuições de Francis Bacon. Esse filósofo teve a sistemática de seu pensamento desconsiderada, 
sendo retratado como o principal proponente da dominação da natureza, e a sua ideia foi simplesmente 
reduzida a uma visão antropocêntrica, à qual se pode contrapor uma ecocêntrica romântica, organicista, 
vitalista e pós-moderna. A perpetuação dessa perspectiva dualista, intrínseca em grande parte da Teoria 
Verde, por vezes levou a uma rejeição de quase toda a ciência moderna, alimentando o antirracionalismo 
de boa parte do pensamento pós-moderno. Porém, deve-se entender que as teorias clássicas foram 
escritas em um contexto de transição do feudalismo para o capitalismo e do escolasticismo medieval 
para a ciência moderna. Graças a isso, os seus insights acerca da mudança da relação humana com 
a natureza estavam atrelados a uma compreensão da transição em curso de um sistema histórico para 
outro (FOSTER, 2005, p. 35).

21 A filosofia da miséria era, por um lado, uma tentativa de crítica à economia política e, por outro, uma 
tentativa de tornar a sociedade burguesa mais social, embalada por alegorias extraídas da Antiguidade 
e referências teleológicas à providência. Para Marx, ela representava o que ele e Engels chamariam, 
no Manifesto Comunista, de “socialismo burguês”, definido por eles como uma tentativa de construir a 
sociedade burguesa sem as suas misérias e sem o proletariado ou, pelo menos, sem a oposição do 
proletariado (MARX; ENGELS, 19--, v. 1, p. 43).

22 Sobre as relações ecológicas ler o livro Silent spring, de Raquel Carson (2002), que faz um chamado 
urgente sobre os perigos representados pelos agrotóxicos sintéticos, descrevendo os efeitos cumulativos 
dos agentes químicos persistentes e, ainda, denunciando o fato das mães estarem transmitindo esse 
legado químico para a geração seguinte, através do útero e do leite materno. Também O futuro roubado 
(COLBORN; DUMANOSKI; MYERS, 2002), que começa de onde Carson parou, investigando de que 
maneira uma ampla variedade de agentes químicos sintéticos altera delicados sistemas hormonais 
que têm um papel fundamental, desde o desenvolvimento sexual humano até a formação do seu 
comportamento, da sua inteligência e do funcionamento do seu sistema imunológico, além de relacionar 
os agentes químicos com problemas de desenvolvimento e reprodução em animais silvestres.
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3. A DIALÉTICA DAS RELAÇÕES ECOLÓGICAS

Por meio da investigação sistemática da obra de Liebig e da sua crítica à teoria 
malthusiana, Marx alcançou o seu conceito de falha metabólica na relação humana 
com a natureza.

Na tentativa de esclarecer a complexa interdependência entre os seres humanos 
e a natureza, Marx (apud FOSTER, 2005, p. 223) explicou em 1844, nos Manuscritos 
econômicos e filosóficos, que “o homem vive da natureza, isto é, a natureza é o seu 
corpo, e ele precisa manter com ela um diálogo continuado para não morrer”.23

Posteriormente, o conceito de metabolismo de Marx permitiu-lhe expressar essa 
relação de forma mais científica e complexa, retratando a troca dinâmica entre os seres 
humanos e a natureza decorrente do trabalho humano. A partir de noções subordina-
das de trocas materiais e ação reguladora, o seu conceito de metabolismo passou a 
definir a relação humana com a natureza, abrangendo tanto as condições impostas 
pela natureza quanto a capacidade dos seres humanos de interferir nesse processo.

Disso decorre a visão marxista de uma sociedade futura de produtores asso-
ciados:

A liberdade nesse domínio só pode consistir nisto: o homem 
social, os produtores associados regulam racionalmente o in-
tercâmbio material com a natureza, controlam-no coletivamente, 
sem deixar que ele seja a força cega que os domina; efetuam-
-no com o menor dispêndio de energias e nas condições mais 
adequadas e mais condignas com a natureza humana (MARX, 
1991, livro 3, v. VI, p. 942).

Uma das noções essenciais inseridas no conceito de metabolismo24 é a de que 
ele constitui a base que sustenta a complexa teia de interações necessárias à vida 
e viabiliza o crescimento. Marx utilizou o conceito de “falha na relação metabólica” 
entre os seres humanos e a terra para captar a alienação material dos seres humanos 
dentro da sociedade capitalista das condições naturais que formaram a base de sua 
existência, as quais denomina: “a[s] perpétua[s] condição[ões] da existência humana 
imposta[s] pela natureza”. “A produção capitalista”, conforme Marx observou, “volta-se 
para a terra só depois que esta foi exaurida pela sua influência e depois que as suas 
23 Para Marx (apud FOSTER, 2005, p. 223), dizer que a vida física e mental do homem está vinculada à 

natureza significa dizer que a natureza está vinculada a si mesma, pois o homem é parte da natureza.
24 A partir da década de 1840, o conceito de metabolismo tem sido usado como uma categoria-chave na 

abordagem da teoria dos sistemas à interação dos organismos com o seu meio ambiente, captando 
o complexo processo bioquímico da troca metabólica, por meio do qual um organismo (ou uma 
determinada célula) se serve dos materiais e energia do seu meio ambiente e os converte por meio 
de várias reações metabólicas nas unidades constituintes do crescimento. Além disso, o conceito de 
metabolismo faz referência aos processos reguladores específicos que governam essa complexa 
troca entre os organismos e o seu meio ambiente. Hoje, o conceito de “metabolismo” é empregado por 
Eugene Odum, e outros eminentes ecologistas de sistemas, para se referir a todos os níveis biológicos, 
começando exatamente com a célula isolada e terminando no ecossistema (FOSTER, 2005, p. 226).
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qualidades naturais foram por ela devastadas”. Além do mais, isso pode ser constatado 
não só com relação ao solo, mas também na relação antagônica entre a cidade e o 
campo (MARX apud FOSTER, 2005, p. 220).25

Marx (apud FOSTER, 2005, p. 229) observa ainda que “em Londres [...] eles 
não conseguem fazer nada de melhor com o excremento produzido por 4,5 milhões 
de pessoas do que poluir o Tamisa com ele, a um gasto monstruoso”. Diante disso, ele 
afirmou categoricamente que “o excremento produzido pelo metabolismo natural do 
homem”, com os dejetos da produção e consumo industrial, precisavam ser devolvidos 
ao solo, como parte de um ciclo metabólico completo.

Também Engels (apud FOSTER, 2005, p. 229), em A questão da habitação, 
quando trata da necessidade de transcender a divisão antagônica do trabalho entre a 
cidade e o campo, alertou que: “apenas em Londres, uma quantidade de esterco maior 
do que a produzida por todo o reinado da Saxônia é despejada todo dia no mar com 
um gasto fabuloso”. Afirma ainda que era necessário restabelecer uma “conexão íntima 
entre a produção industrial e a agrícola” junto com “uma distribuição o mais uniforme 
possível da população por todo o país”.26

Para Marx (1991, livro 1, v. II, p. 817), a falha metabólica associada com a divisão 
antagônica entre cidade e campo também era evidente em nível mais global, quando 
colônias inteiras se viam roubadas de suas terras para sustentar a industrialização 
dos países colonizadores. Nesse sentido ele escreveu: “[...] a Inglaterra exportou 
indiretamente o solo da Irlanda, sem ao mesmo compensar esse esgotamento, pondo 
à disposição dos cultivadores os meios de restauração necessários”.

De acordo com John Foster (2005, p. 230), disso decorre a conclusão de que 
a visão da agricultura capitalista e da falha metabólica nas relações impostas pela 
natureza entre os seres humanos e o solo havia levado Marx a um conceito de sus-
tentabilidade mais amplo:27

O modo pelo qual o cultivo de determinadas lavouras depende 
das flutuações dos preços de mercado e as mudanças constan-
tes de cultivo com estas flutuações de preço - todo o espírito da 
produção capitalista, que é orientada para os lucros monetários 
mais imediatos - é contraditório com a agricultura, que precisa se 
preocupar com toda a gama de condições de vida permanentes 
exigidas pela cadeia de gerações humana.

25 Para Marx, assim como para Liebig, a incapacidade de devolver para o solo os nutrientes que haviam 
sido removidos na forma de alimentos e fibras encontrava a sua contrapartida na poluição das cidades 
e na irracionalidade dos modernos sistemas de esgoto (FOSTER, 2005, p. 229).

26 Entre as medidas práticas definidas por Marx e Engels no Manifesto Comunista (19--, v. 1, p. 37) 
encontra-se em nota: “Combinação da agricultura com as indústrias manufatureiras; abolição gradual da 
distinção entre a cidade e o campo, mediante uma distribuição mais equitativa da população pelo país”.

27 Embora as suas preocupações tenham sido concentradas nas contradições da segunda revolução 
agrícola e sua relação com a divisão antagônica entre o campo e a cidade, Marx e Engels trataram 
também de outros problemas ecológicos, como o esgotamento das reservas de carvão, a destruição 
das florestas, as condições de trabalho insalubres e assim por diante (FOSTER, 2005, p. 157-160, 232).
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A ênfase de Marx à necessidade de manter a terra em benefício da “cadeia de 
gerações humanas” captava a verdadeira essência da noção atual de desenvolvimento 
sustentável28 definida pela Comissão de Brundtland (apud FOSTER, 2005, p. 230) 
como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas necessidades”. Ou, como 
Marx (apud FOSTER, 2005, p. 231) escreveu em um trecho de O capital:

Do ponto de vista de uma formação socioeconômica superior, 
a propriedade privada da terra por determinados indivíduos vai 
parecer tão absurda como a propriedade privada de um homem 
por outros homens. Nem mesmo uma sociedade inteira, ou 
uma nação, ou o conjunto simultâneo de todas as sociedades 
existentes é dono da terra. Eles são simplesmente os seus 
posseiros, os seus beneficiários, e precisam legá-la em melhor 
estado às gerações que as sucedem como boni patres famílias 
[bons pais de família].

Assim, as análises de Marx e Engels dos problemas ambientais da época 
centravam-se no conceito de desenvolvimento sustentável, hoje compreendido como 
uma resposta à crise global de um modelo socialmente perverso e politicamente injusto.

4. A GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL

A globalização neoliberal corresponde a um processo de expansão geográfica 
da lógica do capital, submetendo um número maior de atividades, produtos e serviços 
à lei de mercado e à lei de valor. Por conta desse processo hegemônico, agravou-se 
o quadro de exploração dos trabalhadores, distribuição desigual do conhecimento, 
imposição de hábitos culturais padronizados, degradação ambiental e, sobretudo, 
concentração da riqueza em nível mundial.29

A reformulação das políticas sociais e trabalhistas tem sido usada para rebaixar 
o padrão de uso e remuneração do trabalho. Nos países como o Brasil, que historica-
mente não conseguiram debelar as formas tradicionais de exclusão social, somam-
-se ao subemprego, aos baixos rendimentos e à informalidade as novas formas de 
exclusão da economia capitalista, como o desemprego aberto, as ocupações atípicas 
e a precarização das condições e das relações de trabalho.

28 De acordo com Foster (2005, p. 67-68), entre os primeiros defensores do desenvolvimento sustentável, 
incluem-se filósofos baconianos, como John Evelyn, com o seu ataque à poluição atmosférica em 
Fumifugium (1661) e a sua defesa das florestas em Sylvia (1664).

29 De acordo com Boaventura de Souza Santos (2002, p. 13-27), o processo de globalização hegemônica 
não é efetivamente novo, ele existe desde o século XV, sendo muito ligado à forma de expansão europeia 
e ao nascimento do capitalismo. Ao longo desse período, sempre houve uma assimetria de poder nos 
domínios econômico, político e cultural, mas a forma imperialista atual apresenta-se como o clímax de 
todo esse processo, cuja confluência de tempos e espaços ajuda a mostrar as contradições, as tensões 
e os conflitos presentes no contato entre globalizadores e globalizados.
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Quanto ao conhecimento, o fato é que este se transformou no pilar fundamen-
tal da agregação de valor e produção de riqueza no mundo contemporâneo. Hoje, a 
distribuição desigual da capacidade de produzir conhecimento apresenta-se como um 
dos mais importantes - se não o principal - instrumentos para gerar, ampliar e perpetuar 
assimetrias de riqueza e poder no sistema internacional. Por conta do desenvolvimento 
tecnológico das empresas monopolistas30 dos países centrais, há uma tentativa, por 
parte destes países, não só de bloquear a transferência de tecnologia, como também 
de impedir a própria disseminação da capacidade de gerar conhecimento.

No cenário da globalização, surge também o mito do multiculturalismo, que 
se diferencia do pluralismo cultural por estar intimamente associado à ideologia do 
mercado, apregoando o individualismo exacerbado em contraposição aos objetivos 
sociais, além de expressar uma negação das identidades regionais e, inclusive, nacio-
nais. Segundo essa visão, a luta dos trabalhadores, dos povos e até a soberania das 
nações estariam superadas ou, no mínimo, em plano secundário. Por consequência, 
os multiculturalistas associam-se aos defensores de uma sociedade pós-moderna, 
ausentando-se de qualquer conflito entre classes, ou mesmo da defesa nacional contra 
as novas formas de imperialismo.31

Por sua vez, a questão ambiental tem servido de argumento para os países 
centrais tolherem o desenvolvimento dos países pobres e em desenvolvimento. Um 
exemplo disso tem sido a postura dos países centrais, como os Estados Unidos, que 
se recusam a ratificar o Protocolo de Kyoto (1997), sob o pretexto de que o seu cum-
primento acarretaria a estagnação de suas economias.

Os termos desse protocolo buscam reduzir a emissão dos gases que provocam 
o aquecimento global e, também, estabelecer mecanismos para garantir o desenvolvi-
mento e a transferência de tecnologias limpas entre os países, com base no princípio das 
responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Segundo esse princípio, seria errôneo 
um dispositivo que estabelecesse um mesmo nível de exigência de controle de emissão 
de gases de efeito estufa para os países periféricos e os países que estiveram à frente 
da Revolução Industrial - aproveitando-se de matriz energética altamente poluente 
para crescer e impor-se econômica e politicamente -, hoje, os ditos países centrais.

Os dados dos Relatórios do Desenvolvimento Humano de 1999 do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) comprovam a coerência do princípio 

30 Como é o caso no setor de computadores, com apenas dez empresas controlando 70% da produção, 
ou de dez empresas que respondem por 82% da produção de automóveis, ou de oito empresas que 
dominam 71% do setor petroquímico ou ainda de sete empresas que respondem por 92% do setor de 
material de saúde (CHESNAIS, 1996, p. 91-109).

31 Boaventura Santos (2002, p. 13-27) aponta para o surgimento de uma globalização contra-hegemônica 
com uma lógica emancipatória, não explicitamente anticapitalista, ou seja, que, em alguns casos, sê-lo-á 
e, em outros, não, mas é sempre algo alternativo à situação presente de globalização hegemônica, 
fundamentalmente nas áreas de produção alternativa, democracia participativa, multiculturalismo 
emancipatório - no sentido de articulação de diferenças -, direitos humanos, biodiversidade, direitos 
de propriedade intelectual, direitos indígenas e do novo internacionalismo operário.
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das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, informando que um quinto da 
população mundial que vive em países de renda mais elevada contribui com 53% das 
emissões de dióxido de carbono, enquanto um quinto da população mais pobre que vive 
nas comunidades mais vulneráveis às inundações costeiras contribui com apenas 3%.

Com relação aos créditos de carbono, o Protocolo de Kyoto (1997) flexibiliza as 
metas de redução das emissões de gases poluentes, por meio de três instrumentos: a 
permissão para um país vender uma parcela de sua quota de emissão a outro país; a 
possibilidade dos países industrializados obterem unidades de redução de emissões 
para cumprir uma parcela de seus compromissos quantificados de limitação das 
emissões, realizando projetos limpos no território de outros países; e o consentimento 
para os países poluidores financiarem projetos limpos no território de países com baixa 
emissão de gás de efeito estufa, em troca de unidades suplementares de redução de 
emissões (BRAGA, 2002, p. 174-177).

Tais mecanismos são importantes na medida em que combinam preservação 
com desenvolvimento econômico, garantindo a possibilidade, por meio de financiamento 
dos países centrais, de adoção de matrizes energéticas limpas nos países periféricos, 
que, dessa forma, se desenvolveriam de maneira sustentável, diferentemente do que 
aconteceu com os países centrais em suas trajetórias originais.

Por fim, o Relatório do Desenvolvimento Humano de 1998 do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) informa que as populações mais 
pobres do planeta detêm apenas 1% do PIB, 1% das exportações e 1% dos investi-
mentos, concluindo que a globalização concentra poder e riqueza em um grupo seleto 
de pessoas, países e empresas, marginalizando outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a opinião de John Foster, Darwin e Marx destacaram-se como 
os dois maiores materialistas do século XIX, mas foi este último que, apontando à 
necessidade de um materialismo ecológico, ou de uma concepção dialética de história 
natural, ofereceu uma contribuição maior ao desenvolvimento de uma visão ecológica 
revolucionária nos moldes que se pretende hoje, capaz de associar a transformação 
social à transformação da relação humana com a natureza.

Por outro lado, as abordagens que focalizam apenas valores ecológicos 
mostram-se de pouca valia para a compreensão das complexas relações ecológicas, 
sem contribuir para o atendimento das demandas sociais que informam as interações 
do homem com a natureza.

Alguns setores ambientalistas reforçam, consciente ou inconscientemente, 
a política do modelo econômico dominante, responsável pela exclusão social e de-
gradação do meio ambiente. Um exemplo disso tem sido a bandeira da Amazônia 
como patrimônio da humanidade, esposada por representantes do pensamento verde 
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contemporâneo, em decorrência do papel preponderante da Floresta Amazônica no 
equilíbrio ambiental do planeta.

Porém, o fato de possuir a maior biodiversidade do mundo transformou a 
Amazônia brasileira em alvo permanente de cobiça dos países imperialistas. Ora 
disfarçada, ora explicitamente, variam os argumentos e a tática, mas o objetivo per-
manece o mesmo: a sua internacionalização. Uma análise histórica comprova que as 
grandes potências recorreram desde a tática militar até à ciência para tentar viabilizar 
o seu objetivo, passando por missões religiosas, pela defesa dos povos oprimidos e, 
por último, pela proteção ao meio ambiente.

É evidente que na questão ambiental também está presente o confronto objetivo 
entre os países centrais e os países pobres e em desenvolvimento. O choque vem à tona 
no exame do grau de responsabilidade dos países conforme o seu histórico. Enquanto 
para os países imperialistas a proteção ambiental serve apenas para justificar a sua 
pretensão hegemônica, os países em desenvolvimento lutam em uma correlação de 
forças desigual contra o atual modelo que conduz à mutilação do planeta. Prova disso 
tem sido a sabotagem pelas grandes potências, em especial pelos Estados Unidos, aos 
acordos firmados em defesa do meio ambiente, desde a Cúpula da Terra em 1992, no 
Rio de Janeiro, passando pela Conferência das Partes de Kyoto em 1997, pela Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo em 2002, até chegar à 
Conferência do Clima de Montreal em 2005.

Para acabar com as desigualdades existentes no sistema internacional, é im-
portante combinar a agenda de preservação ambiental com mecanismos de promoção 
do desenvolvimento sustentável, capazes de exigir dos países imperialistas a sua 
responsabilidade histórica pela destruição ambiental.

Em última instância, compreende-se que a temática da preservação ambiental 
envolve um conjunto de ações associadas a uma orientação política em termos de 
desenvolvimento econômico e social, avaliando-se que o Brasil, em especial, apresenta 
bases sólidas para formular e implementar um projeto de desenvolvimento nacional 
sustentável que proporcione a geração de emprego, a valorização do trabalho e a 
preservação ambiental. Por conta disso, afirma-se que depende da vontade política 
de seus dirigentes e de seu povo a opção por esse modelo.
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RESUMEN: Hoy en día, el cuidado de nuestro planeta requiere de una conducta 
humana coherente con el desarrollo sustentable, con las políticas públicas en materia 
de protección al medio ambiente y las estrategias de desarrollo propuestas por las 
autoridades. Resulta indudable que nuestro planeta a diario enfrenta el deterioro del 
medio ambiente, ello consecuencia de la acción humana sobre la naturaleza y sus 
recursos, esto se ha presentado desde el inicio de la humanidad y desafortunadamente 
seguirá sucediendo cada vez con mayor rapidez y frecuencia. Desde hace más de 40 
años se han buscado soluciones a la problemática ambiental, siendo el establecimiento 
de instrumentos económicos y la creación de tributos ambientales un medio para lograr 
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los objetivos y fines de las políticas públicas sobre la materia, resultando evidente y 
necesaria la intervención pública en materia ambiental. Este trabajo pretende dar a 
conocer y explicar el estado del arte, la viabilidad del establecimiento de impuestos 
ambientales, así como la necesidad de la adecuación e implementación estricta de 
las políticas medio ambientales, siendo indispensable para ello el trabajo conjunto y 
continuo de la Federación y de los Estados para lograr resultados satisfactorios con 
la implementación de estos instrumentos fiscales convirtiéndose en un complemento 
de nuestro sistema tributario.

ABSTRACT: There isn’t doubt that our planet faces daily environmental damages, 
this is consequence of human action on nature and its resources. This has been observed 
since the man appears in the world, and will continue to happen, unfortunately more 
and more quickly. For over 40 years have sought solutions to environmental problems, 
one being the establishment of economic instruments and creation of environmental 
taxes to achieve the aims and objectives of public policy is clear and necessary public 
intervention in environmental matters. This paper seeks to highlight and explain the 
feasibility of establishing environmental taxes and the need for the adequacy and strict 
application of environmental policies and the continuing joint work of the States and the 
Federation to achieve satisfactory results with the implementation of these environmental 
instruments that complement our tax system.

PALABRAS-CLAVE: instrumentos fiscales; tributos ambientales; políticas 
públicas.

INTRODUCCIÓN

Hablar de la protección al medio ambiente es un tema recurrente hoy en día, ello 
no sin justa razón, puesto que cada día se experimentan situaciones de desequilibrio en 
los ecosistemas cada vez de forma más constante y también con consecuencias cada vez 
más graves. El cuidado de nuestro planeta requiere de una conducta humana coherente 
con el desarrollo sustentable, con las políticas públicas en materia de protección del 
medio ambiente y las estrategias de desarrollo propuestas por las autoridades.

El fenómeno de globalización ha provocado que todo cambie de manera 
vertiginosa; comunicación, transporte, servicios, etc., situación que ha generado que los 
mercados se tornen extremadamente competitivos, orillando a los Estados a realizar los 
esfuerzos necesarios para poder seguir manteniéndose dentro del marco de competencia.

Partiendo de esta situación es preciso preguntarnos: ¿Cuál es el coste ambiental 
que provocarán estos esfuerzos por alcanzar la competitividad?

Resulta verdaderamente difícil dar respuesta a la pregunta anteriormente 
planteada, sin embargo, no cabe duda que para poder insertarse en estos nuevos 
escenarios de mercado es necesaria la innovación tecnológica e intelectual constante 
como la única estrategia de supervivencia, tanto para el individuo como para las 
empresas y estados.
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Los desafíos ambientales globales, tales como el cambio climático, el efecto 
invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la degradación ambiental de cuencas, 
áreas costeras y océanos, la desertificación aunada a la pérdida de superficie cultivable, 
así como las crecientes tasas de extinción de especies de fauna y flora, son una muestra 
de la insostenibilidad del estilo actual de desarrollo, poniendo en tela de juicio los propios 
patrones culturales y valóricos de relación entre seres humanos y naturaleza, como 
señala (IBARRA, 2000, p. 91-98) (GARCÍA, 2007, p. 11-15)

Si bien es cierto que la contaminación y el deterioro del medio ambiente se han 
presentado desde que apareció el hombre sobre la faz de la tierra, en la actualidad 
vemos como el agotamiento de los recursos y el medio ambiente está adquiriendo 
dimensiones realmente preocupantes, tanto nacional como internacionalmente.

Ante esta situación cabe preguntarnos ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas 
se adoptan los gobiernos? ¿Cuáles son los planes y programas para hacer frente a esta 
realidad? ¿Se ha puesto solución a los desequilibrios que causa la actividad humana 
sobre el medio ambiente? ¿Se da seguimiento a los programas y planes de gobierno? 
¿Se implementan y se exigen resultados? ¿Es posible lograr un desarrollo económico 
que implique democracia y bienestar social y al mismo tiempo que evite la destrucción 
y agotamiento de la naturaleza? pero sobre todo, ¿Dónde se encuentran contenidas 
y que resultados han producido las acciones de los gobiernos?

Bokobo Moiche señala que “para alcanzar el equilibrio deseado entre la actividad 
y el desarrollo de los seres humanos por un lado, y la protección del medio ambiente, 
por otro, debe compartirse la responsabilidad con equidad en relación con el consumo 
de los recursos naturales y el comportamiento ante el medio ambiente”.

La respuesta la deberíamos encontrar en las políticas públicas en materia 
ambiental que ha durante años se han establecido en nuestro país.

En México el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna establece “son 
obligaciones de los mexicanos [...] contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes”.

Podemos inferir de este precepto constitucional que todos debemos conservar 
el medio ambiente, mediante la contribución, solidaria y efectiva, al gasto público; y 
que de la misma forma todos tenemos derecho al disfrute y la explotación ordenada 
de los recursos naturales.

Por lo tanto, el deber de contribuir al gasto público, comprende, en su cimiento, 
la necesidad de satisfacer, bienes comunes, generales, indivisibles para el conjunto 
social. Así como la defensa, justicia o educación son bienes que deben atenderse con 
el gasto público, el medio ambiente también es uno de ellos, y esto siempre ha sido 
así; lo que pasa es que ahora, ante el riesgo de su degradación irreversible, es cuando 
necesitamos poner más atención en su conservación y estructurar de manera eficiente 
cómo se debe hacer frente a la problemática.
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En este contexto encontramos que los poderes públicos son sujetos de una 
obligación jurídica promocional, superior y material del ordenamiento jurídico, cuya 
fuente es la Constitución, y que tiene por contenido el derecho/deber de todos (inclusive 
los propios poderes públicos) al uso y conservación, restauración y utilización racional 
del medio ambiente - art. 4.3

La única forma de lograr un desarrollo sustentable en México y en el mundo 
será mediante la conjunción del apoyo y fomento por parte del Estado a proyectos de 
investigación y a la utilización de la tecnología para el cuidado del medioambiente, 
mediante el desarrollo de estrategias de aplicación de innovaciones científico 
tecnológicas y de políticas públicas que establezcan incentivos y a la vez impulsen y 
motiven a generar un cambio en la conducta de los mexicanos y de la humanidad, es 
decir, lograr la concientización de la necesidad de una cultura ambiental.

La situación antes descrita se percibe de manera clara en México. No obstante 
la existencia del Plan Nacional de Desarrollo, del Pacto por México, de la Prospectiva 
de Energías Renovables 2012 - 2026 y de múltiples políticas públicas para la protección 
del medio ambiente, la realidad es que en México “no existe una cultura ambiental”, a 
falta de ella, no hay, ni habrá acción del Estado, ni plan, ni ley que pueda aminorar los 
efectos de la acción del ser humano sobre el medio ambiente.

Para ejemplificar lo anterior acudimos al Pacto por México, acuerdo por el cual las 
diversas visiones políticas del país - gobierno y las principales fuerzas políticas - se han 
comprometido a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas, para realizar acciones 
efectivas para que nuestro país mejore - http://pactopormexico.org/quienes/3/09/2013.

Partiendo de esta concepción del Pacto por México se esperaría una 
contundencia y claridad absoluta en las propuestas que presenta, no obstante lo anterior 
tenemos que en lo que se refiere a la Reforma Energética el citado instrumento no 
es claro ni contundente al contemplar los compromisos respecto al cambio climático, 
pues solo se hace de manera muy general al señalar que la población debe modificar 
su estilo de vida, así como la forma en que se produce, consume y desecha, puesto 
que el país se enfrenta a una problemática que se debe afrontar con responsabilidad y 
realismo, en ningún momento señala el como, es decir, no establece acciones definidas 
para que se realice el mencionado cambio (MORALES, 2013, p. 57).

Esta participación por una parte tiene por objeto señalar la importancia que 
en la actualidad debe tener la utilización de la tecnología como un elemento esencial 
para lograr la protección de los recursos naturales, la disminución significativa de 
la contaminación y degradación del medio ambiente, así como lograr el desarrollo 
3 El Estado no es, entonces, el propietario, en sentido jurídico, de los bienes públicos ambientales, sino que 

es un administrador de los mismos, puesto que éstos no le pertenecen. La relación de correspondencia 
que se establece en el tributo ambiental debe reflejar la conexión ingreso-gasto público (art. 31 fracción 
IV de la CPEUM), funda, de un lado, el deber de contribuir del particular. Y, de otro, el deber público 
de prestación del Estado, conectado al bien ambiental, digno de tutela constitucional y en base a los 
intereses difusos y colectivos.
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sustentable mediante la implementación de instrumentos económico tributarios 
(beneficios fiscales), políticas públicas - referentes a la protección, mantenimiento 
y cuidado del medio ambientales -, y programas coordinados, pero sobretodo hacer 
conciencia sobre la imperante necesidad que existe de crear una verdadera conciencia 
ambiental en los mexicanos, que realmente queramos proteger nuestro entorno.

Del análisis de las primeras políticas públicas ambientales implementadas 
por el Estado mexicano se llega a la conclusión de que la protección, cuidado y 
reparación del deterioro al medio ambiente como consecuencia de la actividad de los 
particulares no ha sido la adecuada, puesto que faltaba integración de estas políticas 
con el resto de políticas públicas del Estado, o bien, no se tenía una concepción de la 
situación ambiental de manera global, sino sectorial, lo que impedía realizar un estudio 
completo de la interacción de factores que son inseparables dentro de la materia, o 
simplemente no sólo utilizar el principio de quien contamina-paga, sino contar con la 
participación social para lograr el éxito de las políticas públicas (NERI, 2000, p. 1-3) 
(SILVA; DELGADILLO, 2011, p. 119).

Hoy en día, nuestras autoridades están conscientes de que no se han logrado los 
objetivos y metas para detener el deterioro que se está causando al medio ambiente, por 
lo cual en la última década en las mismas políticas públicas se ha visto la necesidad de 
implementar mecanismos e instrumentos para lograr esos fines; mismos que Jiménez 
Herrero han clasificado de la siguiente forma:

1. Inversiones públicas en proyectos de protección y mejora del medio ambiente,
2. Mecanismos dirigidos a modificar la conducta del agente contaminador 

- controles directos e indirectos entre los cuales encontramos a los instrumentos 
económicos y fiscales (HERRERO, 1992, p. 377).

En este punto es importante preguntarnos lo siguiente:
1. ¿Qué externalidades negativas genera la actividad de las empresas y el 

hombre en el medio ambiente?
2. ¿Existe algún instrumento o mecanismo que las regule en nuestro país?
3. ¿Son los instrumentos económicos, un mecanismo adecuado para disminuir 

los desequilibrios económicos generados por la actividad contaminante de las empresas 
y el hombre?

4. ¿Qué problemas se presentan en la aplicación de los instrumentos o 
mecanismos existentes?

5. ¿Por qué lo mecanismos existentes no coadyuvan a la consecución de los 
objetivos y metas de las políticas públicas en materia ambiental?

En la actualidad, toda sociedad consciente procura establecer medidas o 
instrumentos para tratar de regular los desequilibrios que se producen en el medio 
ambiente como consecuencia de la actividad del hombre, tratando con esto impedir 
la destrucción o bien de propiciar la ejecución de actuaciones de restauración en los 
aspectos dañados. Ahora bien, este no es el único aspecto que se debe tener en 
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cuenta, pues junto al peligro de colapso de los ecosistemas, se corre también un peligro 
evidente del desplome de los propios sistemas económicos.

Como bien sabemos, los recursos naturales se encuentran en la base de 
la economía y, de continuar con su destrucción creciente llevará a la caída de los 
sistemas económicos. En este sentido se debe entender que los instrumentos que se 
destinen para la protección del medio ambiente no deben formularse por inquietudes 
estéticas o morales, sino con la visión clara de que las propuestas tienen que contribuir 
significativamente al desarrollo sustentable de las sociedades (LÓPEZ, 1999, p. 4).

En el ámbito energético, una de las preocupaciones principales de los gobiernos 
es la de lograr satisfacer la creciente demanda de suministro y uso de energía cuidando 
el impacto ambiental que esta acción produce al medio ambiente. Para lograr la 
eficiencia energética es necesario que se invierta en el desarrollo de tecnología que 
permita la producción de energía limpia y alternativa y fomentar una cultura ambiental 
del uso eficiente y ahorro en la población (ROZADO, 2002, p. 238-240)
1. FISCALIDAD AMBIENTAL

La fiscalidad ambiental, consiste en una actividad instrumental de obtención de 
medios económicos mediante la exacción de los tributos, cantidades que serán utilizadas 
por los entes o administraciones para desarrollar una actividad distinta de la financiera. 
Este giro en el objetivo fiscal, ha implicado denominar esta actividad de recaudación 
“finalidad extra fiscal”, en la medida en que el objetivo central de su aplicabilidad no 
consiste en fines estrictamente recaudatorios, sino que pretende influir en la conducta 
de los contribuyentes en los objetivos fijados para la protección del medio ambiente 
(GARCÍA, 1996, p. 15.2).

Siguiendo el pensamiento del profesor Tulio Rosembuj; se considera que, para 
entender que es y en que consiste la fiscalidad ambiental tenemos que partir de la 
comprensión de ciertos conceptos básicos y de esta manera tener claro cuál es el fin 
último de los tributos ambientales.

Así las cosas, debemos entender que el derecho ambiental es una disciplina 
jurídica que se encarga de regular el uso, cuidado y aprovechamiento de los 
ecosistemas, con el propósito de salvaguardar el equilibrio ecológico, generar las 
condiciones adecuadas que impulsen el desarrollo sustentable de las regiones, y que 
sobretodo permita compatibilizar la conservación del medio y su utilización racional y 
ordenada en favor de la humanidad hoy y en un futuro (TULIO, 1998, p. 43-44).

La esencia del derecho ambiental es como se mencionó en líneas anteriores 
la protección del bien ambiental, cuyo diseño es estrictamente jurídico, abocado al 
disfrute colectivo, dejando de lado su ámbito físico o material. Es decir, y siguiendo con 
la idea de Rosembuj, el bien ambiental es una expectativa oportunamente calificada 
como interés difuso o colectivo a su goce y, obviamente, con implicaciones, también 
generalizadas de tutela y salvaguardia (TULIO, 1998, p. 44).4

4 El bien ambiental supera la clasificación tradicional de propiedad pública y privada, puesto que génesis 
es común, exhibiendo el carácter superado del interés o derecho subjetivo singular y específico, en 
favor del interés indeterminado de todos a su conservación y desarrollo. El dominio público es un 
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El encuentro entre la potestad tributaria y el medio ambiente aparece vinculado 
a la naturaleza del bien ambiental y los intereses difusos, por lo que su representación 
no puede sino ser relativa a los principios generales que inspiran el deber de todos 
de contribuir al gasto público, en base a los criterios de imposición que establece el 
legislador constitucional. Por lo tanto, los tributos ambientales deben utilizarse para 
asignar a los bienes ambientales un precio que no viene dado por el libre juego de 
la oferta y la demanda. De este modo se despertaría la conciencia sobre el valor y la 
escasez de los recursos naturales.

Se debe tener presente que los instrumentos fiscales de carácter ambiental 
deben tener una incidencia diferenciada por agentes económicos o territoriales, que 
les permita minimizar los costes totales de control de la contaminación (ARRAIZ, 1996, 
p. 677) (CAREAGA A., 1999, p. 99).

Al respecto Miguel Buñuel, señala que para que un tributo pueda catalogarse 
con finalidad medioambiental, debe, como su nombre lo indica satisfacer un fin de 
carácter medioambiental. Pero para ello no es suficiente que lo recaudado bajo este 
tributo se use con fines ambientales, sino que el mismo tributo debe propiciar estímulos 
que redunden en la consecución del fin deseado.

Partiendo de esta circunstancia, nos encontraremos que quedarán excluidos de 
la etiqueta de “medioambientales” muchos tributos a los que se les da o se les quiere 
dar de manera indebida esta denominación (GONZÁLEZ, 2006, p. 2).

Por lo anterior ha sido necesario crear otros instrumentos que coadyuven a 
complementa los fines que se buscan con las medidas fiscales, entre estos encontramos 
los permisos, seguros de responsabilidad y sistemas de depósito y retorno (GARCÍA, 
1996, p. 15.2).

En México los instrumentos económico fiscales fueron implementados en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al medio Ambiente a partir de 1996. 
Surgieron dentro de las políticas públicas ambientales como una propuesta para 
solucionar el problema del financiamiento de los costos de la contaminación, así como 
también una alternativa para disminuirla.5

concepto autónomo de la apropiación, orientado principalmente al despliegue de la intervención del 
Estado mediante el ejercicio de potestades atribuidas por ley, siempre como gestor fiduciario del interés 
general, que no como propietario o titular de los recursos naturales. La cosa pública, en este caso, es 
la expresión del deber prestacional del Estado conforme a los intereses difusos y colectivos.

5 México cuenta con una legislación ambiental vanguardista y ambiciosa, pero poco o nada efectiva al 
momento de su observancia por la población. Entre las disposiciones que han regulado y regulan la 
materia encontramos las siguientes: 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Ley 
Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación. 3. Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo celebrada en Estocolmo -Suecia-. 4. Ley Federal de Protección al Medio Ambiente. 5. Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 6. Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 7. Ley General para la Previsión y Gestión Integral de Residuos. 8. Ley de Productos 
Orgánicos. 9. Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados. 10. Reglamento de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 11. Reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales no Protegidas. 12. Reglamento de la Ley de Auditoría Ambiental. 13. Reglamento de 
la Ley de impacto Ambiental. 14. Ordenamiento Ecológico de Previsión y Control de la Contaminación 



304 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. II - nº 06 - setembro-dezembro de 2013

Aunque su uso en nuestro país se ha intentado, no se ha logrado avanzar en 
la materia. El marco legal actual ofrece oportunidades desaprovechadas para aplicar 
instrumentos económico/fiscales en materia ambiental, principalmente Impuestos 
ambientales - impuestos verdes o tasas ecológicas. La mayor dificultad en la creación 
de estos instrumentos económicos/fiscales con fines ambientales ha consistido en 
la indebida justificación de los mismos a través de las correspondientes memorias 
económico-financieras.

De conformidad con lo anteriormente señalado se debe reconocer que los 
instrumentos económicos establecidos en la legislación ambiental mexicana no han 
contribuido a disminuir el daño ambiental que se está causando, ante esta situación 
nos encontramos en un contexto en el cual resulta idóneo - Propuesta de Reforma 
Energética - para realizar propuestas serias que abarquen un claro desarrollo de 
la implementación de energías renovables e instrumentos económicos/tributarios - 
tributos y beneficios o estímulos - que coadyuven a disminuir los efectos nocivos que 
genera la actividad humana y mejorar la protección y cuidado del medio ambiente.

Para ello resulta imprescindible que la Reforma Energética que se proponga 
estructure, implemente y aplique de manera congruente planes, instrumentos y políticas 
públicas, teniendo como base la implementación de tecnología y una gran labor de 
concientización en la población de la necesidad de una cultura ambiental.

Importante no caer en la costumbre de generar políticas y programas cuyo 
único fin es una acción con efectos sancionadores que proporcione a las empresas 
y ciudadanos en general una licencia para contaminar en virtud de que pagan una 
multa. Al señalar políticas y programas reales, queremos decir programas concretos y 
eficientes que vayan más allá de campañas publicitarias a las que nos ha acostumbrado 
el gobierno de: un día sin auto, programa nacional de planta un árbol o la conmemoración 
del día internacional del agua. El giro de las políticas, medidas e instrumentos que 
desarrolle el Estado no se pueden reducir única y exclusivamente a cuestiones de 
imagen, sino que tienen que estar enfocadas en crear conciencia y beneficios a la 
sociedad.

La fiscalidad medioambiental debe ser un instrumento económico fundamental 
de la política pública del Estado sobre el medio ambiente, pues si se elabora de manera 
adecuada puede permitir la consecución de minimizar los costes para realizar o mejor 
dicho concretizar los objetivos medioambientales, al mismo tiempo se puede llevar a la 
práctica el principio de quien contamina paga, y generar ingresos que pueden utilizarse 
para reducir otros tributos distorsionadores de la actividad económica, y producir 
mayores incentivos a la innovación tecnológica que los enfoques meramente normativos.

El principio de “quien contamina paga”, es el medio a través del cual el legislador 
trata de establecer el equilibrio señalado entre crecimiento económico y cuidado del 

Ambiental. La anterior lista de leyes ambientales es enunciativa y no limitativa, sólo por mencionar 
algunas de las leyes que regulan la materia.
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medio ambiente, entre derechos y limitaciones impuestas para la protección y cuidado 
del ecosistema.

Si volteamos hacia otros países, principalmente europeos podremos apreciar 
que desde hace años los instrumentos económicos/fiscales han tenido un importante 
desarrollo, pudiendo ponerse como ejemplo:

“1. Tasas, cuando la autoridad trata de satisfacer una necesidad colectiva, que 
se concreta en prestaciones individualizadas a unos sujetos en razón de la actividad 
que realizan. La problemática de este recurso se basa en la dificultad de determinar el 
coste exacto de la actividad, pero por el contrario son aceptadas más fácilmente por 
el público, pues conocen el destino de su pago.

2. Impuestos sobre emisiones, el pago de este tipo de impuesto implica conocer 
con exactitud la cantidad de residuos contaminantes emitidos. Su forma de cálculo es 
en base a la cantidad y calidad de los contaminantes.

3. Impuestos sobre productos y servicios, se basa en medidas para incentivar 
la reducción de la contaminación y la aplicación de planes de gestión preventiva.

Dentro de los que serían los impuestos podemos distinguir: a) Los que tienen 
una función de incentivar una acción de modificar los hábitos y costumbres tanto de 
los productores como de los consumidores; y b) Los que tienen la función de captar 
fondos para financiar gasto público.

4. Estímulos fiscales, se trata de ayudas financieras o subvenciones. Exenciones, 
bonificaciones, deducciones y reducción de tributos. El objetivo de estas medidas es 
premiar las conductas ambientales consideradas más correctas” (GARCÍA, 1996, 
p. 15.2).6

Una vez que se han esquematizado los instrumentos que a la fecha se utilizan 
dentro de la materia objeto de estudio nos preguntamos:

¿Será suficiente la aplicación de los anteriores instrumentos?
En lo particular queda claro que no, principalmente por que los mismos no se 

encuentran coordinados con otro tipo de medidas, dígase, Plan Nacional de Desarrollo, 
Reforma Energética, Reforma Fiscal o Políticas Públicas.

Para que los instrumentos económico fiscales con fines ambientales sean más 
eficientes es necesario que estén ligados al otorgamiento de beneficios fiscales, así 
como a las políticas y programas reales que genera el gobierno.

Por lo tanto, lo que se debe buscar el legislador al momento de crear estos 
mecanismos es ante todo la legitimidad constitucional de los instrumentos económico/
fiscales, teniendo como fundamento la existencia de una mínima capacidad económica, 
armonizando la protección del medio ambiente y el desarrollo económico.

Ante este panorama se aprecia como los impuestos ambientales en México se 
han convertido más en un instrumento sancionador que preventivo.

6 Otros instrumentos que también ha sido bastante desarrollados son: 1. Los sistemas de depósito 
reembolsable, 2. Los sistemas integrados de gestión de residuos o, 3. El conocido mercado de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero.
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En México podemos apreciar que todavía nos encontramos muy lejos de la 
aplicación del principio, el cual significa como señala el profesor entre otros el profesor 
Herrera Molina que el coste de la degradación ambiental, no deberían ser soportados 
por la sociedad, sino por el causante del daño o perjuicio ambiental.

2. PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS FISCALES AMBIENTALES
El uso de instrumentos fiscales en materia ambiental debe tener una finalidad 

de intervención en las conductas privadas para conseguir preservar principios y valores 
medioambientales.

La posibilidad de establecer tributos en nuestro ordenamiento jurídico dimana 
del artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, precepto 
destinado al derecho y a la protección del medio ambiente. La naturaleza de los 
tributos ambientales tiene que funcionar como un mecanismo indemnizatorio, en el 
sentido que internaliza los costes sociales negativos, pues el hecho de causar unos 
perjuicios a terceros, en este caso al medio ambiente como patrimonio de todos, debe de 
restablecerse de alguna forma, que será asumiendo el pago del impuesto. La adopción 
de estas medidas fiscales en el ámbito ambiental, vienen a buscar el equilibrio entre 
crecimiento económico y protección del medio ambiente.

Si analizamos la extensa doctrina que existe sobre fiscalidad ambiental, nos 
damos cuenta que los instrumentos económico/fiscales - tributos ambientales - se han 
convertido en un mecanismo flexible y adecuado dentro del conjunto de medios de que 
dispone el Estado para alcanzar sus objetivos ambientales.

Ahora bien, por una parte es una realidad indubitable que en nuestro país existe 
un rechazo de todos los sectores empresarial y privado al establecimiento de más 
impuestos, claro esta que esta circunstancia se debe a la poca transparencia con la 
que el Estado justifica o informa sobre la utilización y aplicación los mismos.

Por otra parte, es un coste político que ni autoridades ni partidos están dispuesto 
a asumir, por temor a la perdida de votos en los procesos electorales. Es preferible 
hacerse de la vista gorda, en vez de buscar la manera de generar el convencimiento 
de la necesidad de la implementación de estos instrumentos económico fiscales.

Desde nuestra perspectiva, la resistencia política por parte de la población 
a los tributos ambientales desaparecería por completo si el legislador consiguiera 
configurarlos de tal modo que los actores contaminantes tuviesen que pagar más. 
O bien dicho de otra forma, con la implementación de los tributos ambientales se 
incentivaría a que los agentes económicos que tienen mayor capacidad para reducir 
las emisiones contaminantes de modo más eficiente, aprovechen su capacidad para 
contaminar menos y así disminuir sus pagos en concepto de impuestos.

Esto se explica porque, siguiendo un comportamiento maximizador de beneficios 
y con formas funcionales habituales, los contaminadores emitirán hasta el punto en 
que el tipo impositivo ambiental sea igual a su coste marginal de descontaminar. Así, 
la reducción de la contaminación se produce mayoritariamente por el esfuerzo de los 
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agentes económicos más eficientes y, por tanto, evitando el despilfarro de recursos y 
sobre todo, generar la convicción en la población de que lo que se recaude y las sanciones 
serán aplicadas para restaurar el deterioro causado e incluso mejorar las condiciones 
en las que se encontraban los ecosistemas (SILVA; DELGADILLO, 2011, p. 129).

En el sector de energías, al referirnos a beneficios fiscales como lo establece 
Herrera Molina, estamos hablando de aquellas “medidas desgravatorias que no buscan 
configurar el gravamen con arreglo a la capacidad económica del contribuyente, sino 
proteger una situación preexistente o fomentar un cambio de conductas”, es decir, crear 
incentivos cuyo presupuesto de hecho consista en la conducta que se intenta fomentar 
- cambio de conductas de consumo de la energía, orientándolo hacia la utilización de 
energías renovables (MOLINA, 2003, p. 9-30).

Una de las propuestas más factibles consiste en la deducción por inversiones en 
determinados activos destinados a la producción de energías renovables. Estimulando 
de esta forma el uso de las mismas en sustitución de la tradicional, buscando además 
del beneficio ambiental, el beneficio fiscal.

CONCLUSIÓN
Los tributos ambientales plantean numerosas cuestiones desde la perspectiva 

del Derecho tributario y del Derecho constitucional, puesto que en muchos casos el fin 
de obtener ingresos queda totalmente desplazado por el fin extra fiscal.

Por tanto, deben clarificarse los criterios de legitimación que deben ser 
respetados. El esquema regulatorio del medio ambiente mexicano, aunque depende 
en gran medida de la normatividad, debe complementarse con esquemas de 
autorregulación y con instrumentos económicos para aumentar su efectividad.

Es imprescindible atender las lagunas existentes y complementar la normatividad 
con otros instrumentos de regulación, buscando siempre las rutas que garanticen el 
mínimo costo social para alcanzar metas de corto, mediano y largo plazo.

La política ambiental en nuestro país se ha sostenido en mayor proporción en los 
instrumentos de carácter normativo, también conocidos como “de comando y control”; 
la distinción entre normativos y económicos radica en que los segundos ofrecen un 
potencial recaudatorio, el cual puede tener un destino extra presupuestal.

Por lo tanto, se considera necesario que la actual propuesta de reforma 
energética presentada en agosto del presente año desarrolle de manera detallada un 
Plan de Fomento de las Energías Renovables, y no solo se quede en una mera mención.
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INTRODUÇÃO

A afirmação do Direito do Ambiente como ramo jurídico autónomo, pedagógica, 
didáctica e cientificamente, deve-se à natural evolução do Direito, como uma ordem da 
sociedade, em direcção a valores que, sendo merecedores de tutela, por essenciais 
à própria vida humana tal como a conhecemos, não resultam exclusivamente das 
relações entre os indivíduos que a integram.

No actual cenário, de acentuada e só dificilmente reversível crise ambiental, 
o Homem deixou de ser sujeito meramente passivo, simples utilizador de recursos 
naturais, para assumir a tarefa de protector.2 E se o fez, muito em parte o deve a uma 
consciência de culpa trazida por uma nova geração de princípios de acentuado cunho 
moralizante, de entre os quais se destaca o princípio da equidade intergeracional.

Não podemos saber, ao certo, quais as opções que as gerações vindouras 
quererão tomar. Mas podemos, e devemos, assegurar-nos de que irão dispor, pelo 
menos, da mesma liberdade de escolha que nos assiste presentemente, o que implica 
1 Mestre em Direito. Advogado-Estagiário. E-mail: luisbatista86@gmail.com.
2 Sugerindo a imagem de um “reconstituidor da natureza”, centrado na restauração e recuperação de 

ecossistemas degradados, ver Ademir Reis e Regina Três, Restauração ambiental: uma tentativa de 
visão sistêmica da conservação. In: FERREIRA, Heline Silvini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, 
Larissa Verri (Org.). Estado de Direito ambiental: tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. p. 222-223.
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a preservação de um statu quo - de um “estado ambiental” equivalente ao que, outrora, 
nos foi confiado.3

Nesse sentido, generalizaram-se, em nível internacional, políticas de no net 
loss, nas quais a lógica tradicional de proibição pura e simples de actividades nocivas 
(vedação do retrocesso ambiental) cedeu perante um novo paradigma: o de compro-
misso entre perdas e contrapartidas, por forma a garantir uma taxa zero de perda de 
biodiversidade (vedação do retrocesso ambiental não plenamente compensado). Assim, 
nos EUA, a perda crescente de hectares e funções aquáticas associadas às zonas 
húmidas começou por ser aproveitada em plena campanha presidencial por George 
Bush (1988), para introduzir a no net loss como critério de diferenciação. Mais tarde, 
em 1990, foi consagrada como política oficial federal em matéria de conservação am-
biental, por meio do Memorando de Entendimento firmado entre a EPA (Environmental 
Protection Agency) e o ACE (Army Corps of Engineers). Da mesma forma, alguns dos 
estados australianos viram na no net loss uma panaceia para o flagelo nacional da des-
florestação, fruto de uma constante expansão urbana e conversão de área arborizada 
em área agrícola - assim, por exemplo, o estado da Austrália do Sul introduziu, logo 
em 1991, o Native Vegetation Act, em cujos objectivos ainda se proclama o de evitar 
“a perda de quantidade e qualidade da vegetação nativa estatal” (cf. a parte 2 do Act).

Garantir uma taxa zero de perda da biodiversidade não implica, conforme se 
deixou antever, um bloqueio das necessidades de lesão dos componentes ambientais 
naturais: enquanto estas lesões continuarem a ser um subproduto da satisfação de 
interesses prementes, na falta de alternativas melhores resta fazer valer o princípio 
da responsabilização ou da reparação integral do dano e apontar baterias para a 
neutralidade ecológica, numa perspectiva global. A ordem é, portanto, a de garantir 
a plena compensação de tudo quanto não se consiga e/ou deva prevenir ou mitigar - 
tudo quanto constitua um dano ambiental passível de ser “mantido” na ordem jurídica 
(e fáctica) por força de acto administrativo autorizativo.4

É neste novo contexto, e por sua causa, que as soluções típicas de comando 
e controlo, mas, também, as alternativas cada vez mais sugeridas de recurso aos 
mecanismos fiscais (green taxes) e incentivos financeiros (subvenções, pagamentos 
por serviços ecossistémicos, etc.), veem surgir nova concorrência com a instituciona-
lização dos mercados de créditos de biodiversidade, de habitats e de espécies. Muitos 
dirão que a novelty se perdeu aquando da criação do mercado de créditos de carbono 
e de outros gases com efeito de estufa, disciplinado pelo Protocolo de Quito - que se 

3 Sobre este princípio e os seus contornos, ver Edith Brown Weiss, Intergeneracional equity and rights 
of future generations. Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2043/32.pdf>.

4 Esclarece-se, para que não haja dúvidas: o dano é tolerado porque houve compensação; a Administração 
autoriza porque houve compensação; a compensação precede e é conditio sine qua non do dano e do 
acto autorizativo, e não o oposto.
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trata, agora, de reciclar uma mesma ideia. Por meio do presente artigo,5 procuramos 
demonstrar que, apesar do fio condutor comum - a conversão de recursos e serviços 
ecossistémicos em unidades de troca, como forma de aliciar os indivíduos a internali-
zar os custos ambientais e sociais decorrentes das suas decisões;6 ou a identificação 
do estado inicial, em função do qual se pode falar de um retrocesso ou de um dano 
ambiental ilícito -, existem traços de originalidade bastantes. Não é apenas o objecto 
de troca que muda (ar vs. biodiversidade). É todo o sistema de trocas - ali, baseado 
na alocação/adjudicação de quotas de um bem, tal qual existe “no seu estado natural” 
(não se pode criar ar; quando muito, uma empresa pode, pela implementação de uma 
política de sustentabilidade ambiental, não consumir a totalidade dos títulos de emissão 
de gases que lhe foi adjudicada, reintroduzindo o remanescente no mercado); aqui, 
assente num “faça você mesmo”, em que os créditos são produzidos e vendidos pelos 
próprios interessados, não obstante se manterem dependentes de uma certificação 
administrativa.

Não se pretende fazer passar o banking de biodiversidade por cura para todos 
os males. Há, fundamentalmente, um esforço de introdução do tema, de identificação 
das suas principais características, vantagens e problemas, deixando, a final, algumas 
propostas de reflexão. E, como pano de fundo, escolhemos as experiências do mitigation 
banking norte-americano e do biobanking australiano, que, estando longe de esgostar 
os exemplos possíveis, nos parecem ser as de melhor implementação. Haverá, ainda, 
tempo para uma breve alusão ao projecto-piloto francês, sito na Planície de Crau.

1. OS WETLAND MITIGATION BANKS (EUA)

Em nível internacional, os EUA são responsáveis pela génese e rápida disse-
minação dos bancos de biodiversidade, amparados no Clean Water Act (ou CWA), 
de 1971 (os bancos de zonas húmidas, que negoceiam créditos de habitat), e no 
Endangered Species Act, de 1972 (os bancos de conservação, que vendem créditos 
de uma ou mais espécies).

Escolhemos tratar apenas o primeiro tipo de bancos, não só pelas limitações 
inerentes a um artigo (que se quer conciso e que é incapaz de oferecer uma perspectiva 
total sobre um tema), mas, também, por duas razões: primo, porque com excepção do 
seu âmbito de aplicação e dos critérios de localização, é mais o que aproxima os dois 
tipos de bancos norte-americanos do que aquilo que os distingue; secundo, porque, 
em todo o caso, o biobanking australiano servirá sempre como um bom exemplo da 
existência de bancos versados (ainda que não exclusivamente) na compensação de 
danos causados à fauna animal (cf. infra 2.).
5 Que corresponde, com pequenas alterações, à intervenção oral feita, em novembro de 2011, a convite 

da Profª Drª Carla Amado Gomes, na FDUL e subordinada ao tema “compensação ambiental”.
6 Assim, François Ost, A natureza à margem da lei: a Ecologia à prova do Direito. Tradução Joana Chaves. 

Bobadela: Instituto Piaget, 1995. p. 155-157.
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Ao abrigo da Secção 404 do CWA, a concessão de licenças para a realização 
de dragagens ou descargas nocivas, tanto individuais como gerais (autorizam uma 
categoria ou categorias de actividades similares em regiões geográficas específicas ou 
no âmbito nacional), depende de um conjunto de pressupostos, dos quais se destaca a 
necessidade de prévia adopção de medidas de minimização ou mitigação dos impactos 
que possam resultar para os ecossistemas aquáticos. Existe, aliás, uma hierarquia 
procedimental, que é o reflexo da articulação entre diferentes princípios jusambientais: 
determina a “three-step mitigation sequence”7 que, num primeiro momento, o proponente 
ou interessado deve adoptar todos os esforços/medidas possíveis para evitar impactos 
adversos (de onde a atribuição ao princípio da prevenção do lugar de honra); a não ser 
possível evitar um ou mais impactos adversos, segue-se a obrigação de mitigação deles 
- ou seja, há que atenuá-los para evitar que atinjam um limiar de gravidade (continua a 
manifestar-se o princípio da prevenção8); finalmente, se, não obstante o esforço feito 
para mitigar os impactos, persistirem efeitos adversos significativos que comportem um 
dano ambiental, há que assegurar a sua compensação, seja por criação, restauração, 
melhoria ou preservação de recursos e funções aquáticas equivalentes (em quantidade 
e qualidade) às perdidas (entra, agora, em cena o princípio da responsabilização).9

Uma coisa é certa, percorrida esta sequência, na eventualidade de o proponente 
ser chamado a compensar danos ambientais, uma das formas possíveis é a compra 
de créditos num banco de zonas húmidas. Mas, mais do que “uma forma”, o mitigation 
banking é “a forma” que as agências reguladoras norte-americanas privilegiam: por 
meio do acto de compra, dá-se uma transferência da responsabilidade pela execução 
e garantia das medidas de compensação para uma entidade experiente na matéria 
- com o bónus de que estas medidas estarão já, aquando dessa mesma compra, in-
teiramente (ou quase inteiramente) asseguradas, no que constitui o melhor exemplo 
de compensação ambiental ex ante.10

7 Cf. a Part 230 - Section 404(b)(1) Guidelines for specification of disposal sites for dredged or fill material. 
Disponível em: <http://www.epa.gov/>. Em especial, o § 230.10 (a), (d) e § 230.91.

8 Assim, em Portugal, o artigo 11º, alínea m) do Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de julho, define “medidas 
de prevenção” como “quaisquer medidas adoptadas em resposta a um acontecimento, acto ou omissão 
que tenha causado uma ameaça iminente de danos ambientais, destinadas a prevenir ou minimizar ao 
máximo esses danos”.

9 Esta sequência acaba por ser, em grande medida, determinada pela incapacidade sentida em recriar, 
com um elevado grau de sucesso, condições ambientais em que elas não surgiram naturalmente - dir-
se-á que, se a reparação de danos ambientais é, muitas vezes, incapaz de manter o statu quo ante 
(porque há qualquer coisa de único que se perde pelo caminho), ela deve ser um recurso excepcional.

10 Embora a EPA e o ACE estabeleçam, como orientação geral, que as medidas de compensação devem 
ser implementadas, sempre que possível, antes da ocorrência dos danos a autorizar e, no mínimo, 
ao mesmo tempo em que estes, o mitigation banking é a única modalidade estruturada em função 
de uma obrigação de compensação ex ante - mais que não seja, porque um banco só vê serem 
reconhecidos créditos pela Administração, passíveis de venda a terceiros, quando atinje determinada 
metas ou objectivos fixados no seu instrumento de aprovação. Cf. o § 230.93 (m) e o § 230.93 (b)(2) 
das Guidelines da EPA.
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1.1. O que são e como surgem

Para muitos, um banco de zonas húmidas é uma oportunidade de lucro respon-
sável, promotora de uma concertação de experiências e de diferentes conhecimentos 
(técnicos, científicos, de regulação, etc.), com vista a agregar, num mesmo espaço 
amplo, os esforços tradicionais de compensação directamente empreendidos pelos 
proponentes, projecto a projecto. Aliás, uma das premissas de que parte o mitigation 
banking é a presunção de que áreas largas e contíguas de habitat, por comparação 
com áreas fragmentadas ou de reduzida dimensão, denotam uma maior capacidade de 
vir a ser biológica e hidrológicamente viáveis, ao ponto de gerarem as funções ecológi-
cas das quais depende a manutenção do ponto inicial de biodiversidade (baseline). O 
objectivo é criar habitats de elevada qualidade biológica, que incorporem ecossistemas 
e estruturas de suporte, tais como corredores ecológicos e zonas de amortecimento.11

Esta premissa ecológica entronca, ainda, na exigência legal a que já aludimos 
de uma reparação do dano ambiental nunca posterior, no tempo, ao momento da 
sua provocação. O mitigation banking representa uma modalidade de compensação 
ambiental ex ante porque a compra de créditos de biodiversidade é, simultaneamente, 
uma consequência da autorização de uma descarga e uma condição imprescindível 
dela, que deve estar preenchida em antecipação. Contrariamente aos bancos típicos, 
cujas transacções incidem, não raras vezes, em valores fictícios e não disponíveis (é 
sabido que o volume de negócios do banco tende a ultrapassar a quantidade de dinheiro 
físico existente, tudo se passando num plano electrónico e com base em relações de 
confiança), ninguém pode deslocar-se a um banco de zonas húmidas para adquirir 
créditos que ainda não foram produzidos. Se assim não fosse, se bastasse uma sim-
ples promessa ou expectativa de compensação (autorize-se hoje, que amanhã o dano 
estará compensado), a Administração deixaria de emitir autorizações condicionadas 
a priori para passar a outorgar autorizações dotadas de uma cláusula resolutiva (se a 
compensação não se efectivar, a autorização cessa de exisitir).

Talvez porque não estamos a lidar com meros “trocos”, mas com realidades 
finitas e de difícil substituição, os bancos de zonas húmidas são objecto de cuidados 
redobrados por parte das agências reguladoras, num país onde a desregulação (e a 
mão livre do mercado) é a regra. Há, logo à nascença, um instrumento legal (banking 
instrument) que, não se limitidando a formalizar um compromisso entre o sponsor (o 
investidor, que pode ser uma entidade pública ou privada) e a Administração, reúne 
detalhadamente as características físicas e legais do banco, tais como os objectivos; a 
titularidade; a dimensão; os tipos de zonas húmidas ou outros recursos aquáticos nele 
incluídos; a descrição do estado inicial do sítio; a área geográfica de serviço (que é a 
área na qual o banco está autorizado a vender créditos); os métodos para determinar os 
11 Cf. o § 230.93 (i) das Guidelines.
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créditos e débitos; os critérios de performance para avaliar o sucesso do banco (e em 
função dos quais se autoriza a venda de créditos); os procedimentos de monitorização; 
as medidas de contingência; o ratio de compensação; e as garantias financeiras.12

Se o dinheiro é a expressão da riqueza produzida, os créditos de biodiversidade, 
em geral, e os de zonas húmidas, em especial, mais não são do que a expressão, em 
títulos negociáveis, dos valores gerados por acções de conservação e gestão ambiental 
- mais concretamente, com a criação, restauração, melhoria ou preservação de recursos 
e serviços de valor idêntico aos lesados, embora esta última forma de intervenção não 
seja aconselhada senão em circunstâncias excepcionais e com cuidados redobrados 
(desde logo, ao nível do ratio de compensação exigido, o qual deve ser superior a 1:1).13 
Uma vez gerados, os créditos são guardados e geridos até que algum interessado os 
adquira - caso em que passaram a estar “congelados”14 até que o dano ambiental que 
justificou a aquisição se encontre plenamente compensado.

1.2. Localização e área de serviço

Um dos aspectos críticos para o sucesso de qualquer banco de compensação 
consiste na escolha do local de implementação - que sítio oferece melhores perspectivas 
de sucesso? Onde é que é possível recriar uma zona húmida e todo o manancial de 
serviços ecossistémicos por si prestados?

Nos EUA, o principal critério de orientação de que a EPA e o ACE se têm servido 
é conhecido como watershed approach: o local ideal para a compensação de danos am-
bientais deve ser procurado no interior da bacia hidrográfica da zona húmida afectada, 
ou seja, dentro da mesma unidade biológica. Em alguns Estados, como a Califórnia, 
a Flórida e o Louisiana, é feito um levantamento prévio das bacias hidrográficas, das 
respectivas zonas húmidas e sua composição (dimensão, fauna e flora), em que as 

12 Para um exemplo de um instrumento de aprovação, ver Mitigation banking as an endangered species 
conservation tool, Report by ED in cooperation with SC, Apendix II, p. 31 e ss. Disponível em: <http://
moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/146_mb.pdf>.

13 A explicação que nos é dada passa, essencialmente, pelo facto de a preservação ser 
retratada como uma “abordagem passiva e ilusória”, seja porque não gera um adicional de 
biodiversidade, limitando-se a manter o nível de qualidade presente, seja porque o CWA já 
protege as zonas húmidas existentes de uma multiplicidade de actividades lesivas, pelo que 
“dar crédito a um bem já substancialmente protegido redundaria num benefício puramente 
artificial”. Neste sentido, ver Mitigation banking..., op. cit., p. 4, 12.

14 Um crédito congelado é um crédito que foi usado para compensar um determinado dano e que, como 
tal, até que este desapareça por completo, não pode voltar a ser usado para compensar outro dano. 
Os bancos, quando vendem créditos, não deixam de ser os proprietários da parcela de biodiversidade 
em que estes assentam, a qual têm de continuar a garantir a médio e longo prazo.
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mais degradadas são seleccionadas para futuros projectos de desenvolvimento urbano/
agrícola e as mais valiosas, reservadas para futuros projectos de compensação.15

A watershed approach não se limita, todavia, a promover a sustentabilidade e 
a melhoria dos recursos aquáticos à escala das bacias hidrográficas.16 Ela visa, igual-
mente, manter uma ligação geográfica mínima (por proximidade) entre o local da lesão 
e o local da compensação. E é justamente este cuidado que nos permite qualificar a 
compensação por via de banking como sendo relativamente ex situ - assim se evitando 
um corte radical para com a regra fundamental do continuum naturale.17

Há, todavia, uma razão para nos termos referido a este critério como um “critério 
de orientação”. Se a Administração orienta, a escolha final cabe ao proponente, que 
tenderá a privilegiar factores financeiros, para uma maximização das perspectivas de 
lucro e uma minimização das perspectivas de risco (considerando o custo da terra e 
dos métodos de compensação, assim como a probabilidade de sucesso em função do 
tipo de zona húmida encontrada e a respectiva complexidade ecológica).

Ainda assim, não é aconselhável menosprezar as propostas da Administração, 
de tal modo que a escolha da localização de um banco é apresentada na doutrina 
norte-americana como uma “dança a dois”, em que aquela se reserva a prerrogativa 
de levantar objecções, propor alternativas, exigir garantias... arrastando o processo 
de autorização do banco, aumentando os custos de negociação e forçando a mão 
mesmo do banqueiro mais teimoso.18 Estatisticamente, um estudo de Phillip H. Brown 

15 Sobre este procedimento, designado ADID, e as acusações de que representa um subsídio estatal 
subversivo do princípio do poluidor-pagador, uma vez que acabam por ser as entidades públicas a 
suportar os custos de identificação de sítios susceptíveis de compensação, ver Linda Fernandez e Larry 
Karp, Restoring wetlands through Wetlands Mitigation Banks. Environmental and Resource Economics, 
n. 12, Kluwer Academic Publishers, p. 324-325, 1998. Disponível em: <http://www.springerlink.com/
content/xr2r67273h262118/>.

16 Frisando-se que, para assegurar uma equivalência funcional entre ganhos e perdas, a 
compensação efectuada numa bacia hidrográfica não se deve centrar exclusivamente em 
determinadas funções ecológicas, tais como a qualidade da água ou dos habitats de certas 
espécies, mas antes providenciar as funções tipicamente asseguradas pelos recursos 
aquáticos afectados.

17 Em Portugal, o estabelecimento de um continuum naturale é um dos objectivos traçados na Lei nº 
11/87, de 7 de abril (Lei de Bases do Ambiente) - cf. o artigo 4º, alínea e). Para uma definição, ver o 
artigo 5º/2, alínea d).

18 Um exemplo desta “dança” é a história do Pierce Lakes Bank, cujo instrumento de aprovação 
data de 2004. Trata-se de um banco cuja criação foi negociada entre uma entidade privada 
e a Administração local e cuja localização foi alterada à última da hora: o local inicial já tinha 
sido escolhido, as propostas discutidas e as contrapartidas acordadas, mas uma vistoria pelas 
autoridades federais acabou por “sugerir” outra localização, escolhida em função de critérios 
ecológicos e não tanto económicos. Sobre este caso, ver Morgan Robertson, The work of 
wetland credit markets: two cases in entrepreneurial wetland banking. Wetlands Ecol Manage, 
2009. p. 38 e ss. Disponível em: <http://www.springerlink.com/content/1l87t01u63480784/>.
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e Christopher L. Lant, sobre o contributo dos bancos de zonas húmidas para o objectivo 
nacional de no net loss, no período entre 1984 e 1995, concluiu que quase metade dos 
bancos se organiza em função do watershed approach.19

Outros critérios relevantes para a localização dos bancos incluem: as condições 
hidrológicas, do solo e outras características físicas e químicas; o conteúdo ecológi-
co da bacia hidrográfica (a diversidade de habitats, a conectividade de habitats e a 
paisagem); a compatibilidade com o regime de uso das áreas circundantes e com o 
plano de gestão da bacia hidrográfica; o desenvolvimento urbanístico e agrícola; e os 
efeitos que possam resultar, das medidas de compensação, para os recursos aquáticos 
ou terrestres importantes, sítios culturais e/ou habitats de espécies protegidas. Todos 
estes, e mais alguns, procuram garantir que o sítio escolhido para compensar se revele 
adequado a gerar os serviços e funções desejadas.

O tema da escolha do sítio do banco não se confunde com outras questões 
habitualmente tratadas, uma das quais a da sua titularidade. Sobre se os bancos de 
zonas húmidas estão restritos a áreas privadas ou se, ao invés, também se podem 
situar em áreas federais, estatais ou regionais e/ou de investimento público, a EPA 
e o ACE têm entendido que nada obsta a que um particular invista na compensação 
de bens e de serviços naturais públicos. Há, ainda assim, o cuidado de esclarecer 
que apenas as melhorias que ele crie para lá da preservação já existente (paga pelo 
erário público) são susceptíveis de gerar créditos para venda.20 Assim, e para dar um 
exemplo, no caso de um banco estabelecido num parque nacional, só geram créditos 
as medidas de compensação que se traduzam na restauração ou melhoria das suas 
funções, com um plus face às medidas de preservação já implementadas, e para as 
quais as entidades públicas não houvessem já assegurado financiamento.21

Por outro lado, se não é qualquer sítio que serve para compensar um dano 
ambiental, o mesmo vale para um banco, já implementado e aprovado - é que um 
banco não pode vender os seus créditos a todo e qualquer proponente, mas apenas ao 
proponente de uma descarga dentro da sua área de serviço. A área de serviço é a área 
dentro da qual um banco pode esperar assegurar compensação adequada por danos 
em zonas húmidas e demais recursos aquáticos nacionais. A EPA e o ACE admitem 
que a área de serviço possa abranger as zonas de amortecimento e os corredores 

19 The effect of Wetland Mitigation Banking on the achievement of no-net-loss. Environmental Management, 
v. 23, n. 3, p. 337. Outros critérios usados incluem o “condado”, o segundo mais usado em número de 
bancos, e o “estado”, o segundo mais usado por área (ou hectares) de bancos.

20 Esta posição remonta à Federal Guidance for the Establishment, Use and Operation of Mitigation Banks 
de 1995. Disponível em: <http://water.epa.gov/lawsregs/guidance/wetlands/mitbankn.cfm>. Cf. o ponto 
II (b)(2).

21 Neste sentido, Michael Bean, Rebecca Kihslinger e Jessica Wilkinson, Design of U.S. Habitat Banking 
System to support the conservation of wildlife habitat and at-risk species. Environmental Law Institute, 
2008. p. 48. Disponível em: <http://www.elistore.org/reports_detail.asp?ID=11273>.
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ecológicos das zonas húmidas visadas, sempre que tal seja necessário para garantir 
a viabilidade em longo prazo delas.22

1.3. O cálculo dos créditos e débitos bancários

Entre os autores norte-americanos, existe um consenso a propósito da maior 
dificuldade suscitada pelos bancos de biodiversidade, tanto os de zonas húmidas como 
os de conservação: como é que deve ser apurada a medida da compensação devida 
pela autorização de um dano.

Não se trata, note-se, de uma dificuldade ao nível das noções. No que às mes-
mas concerne, os créditos podem ser definidos como uma unidade de medida (funcional 
ou métrica, por acre ou hectare), que traduz as funções aquáticas asseguradas por um 
banco, com base nos recursos aquáticos restaurados, melhorados, criados ou preser-
vados, no sítio da sua implementação. Já os débitos serão o equivalente da extensão 
dos danos causados, podendo ser definidos como uma unidade de medida (de novo, 
funcional ou métrica) que traduz as funções aquáticas perdidas, no sítio lesado.

Os problemas dizem respeito à quantificação de uns e outros, que deveria privi-
legiar os métodos funcionais (tais como o hydrogeomorphic approach (HGM) e o habitat 
equivalency procedure (HEP)23), mas que, por limitações técnicas (de conhecimento, de 
meios, de enforcement), tende a degenerar em métodos integralmente métricos. Não 
partindo de uma avaliação directa dos recursos e serviços ecossistémicos prestados 
pelo banco, estes métodos partem do pressuposto (errado) de que um hectare de zona 
húmida compensado é contrapartida suficiente de um hectare de zona húmida perdido. 
Ora, se o recurso a medidas métricas não acarreta grandes problemas quando um 
banco aposta na criação ou restauração do mesmo tipo de zona húmida afectada (e 
respectivas funções), o mesmo não se pode dizer dos casos em que a compensação 
ocorre mediante a preservação de uma zona húmida existente ou a melhoria de uma 
zona húmida degradada. Nessa eventualidade, o juízo de equivalência funcional, que 
preside ao instituto da compensação, pode ser impossível de se fazer, muito simples-
mente porque não há já uma correspondência em espécie entre o que se destrói e o 
que se compensa.

À falta de melhor, a aposta imediata deve ser, pelo menos, a de uma combina-
ção entre os dois métodos, no sentido que tem vindo a ser defendido por Eric Stein, 
Fari Tabatabai e Richard Ambrose. A propósito das zonas ripárias do sul da Califórnia, 
estes três autores fazem assentar o cálculo dos créditos e débitos de um banco num 
conjunto de condições estruturais, analisadas no sítio do banco (quanto aos créditos) 

22 Cf. o § 230.93 (i) das Guidelines.
23 Sobre o HEP e a sua aplicação a um caso concreto, o Blackbird Mine Hazardous Material Release, ver 

Carol Adaire Jones, Valuing the public loss from injuries to natural resources. In: INSTITUTO LUSÍADA 
PARA O DIREITO DO AMBIENTE (Org.). Actas do I Congresso de Direito Internacional de Direito do 
Ambiente da Universidade Lusíada. Porto: ILDA, 1996. p. 113-115.
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e no sítio dos danos (quanto aos débitos): diversidade espacial e cobertura de habitats; 
diversidade estrutural de habitats; contiguidade de habitats; percentagem de vegeta-
ção invasiva; condições hidrológicas; controlo de cheias; complexidade topográfica; 
e “processamento biológico, geológico e químico”.24 A cada uma destas condições 
os autores atribuem um rating, isto é, um intervalo de valoração que, no caso dos 
créditos, corresponde à diferença entre as condições estruturais do sítio do banco pós-
-compensação e pré-compensação e, no caso dos débitos, traduz a diferença entre as 
condições estruturais do sítio do dano pré-dano e pós-dano. Ponto assente, neste e em 
qualquer outro modelo, doutrinário e legal, é o de que nem todas as condições valem o 
mesmo. Basta pensar que as condições hidrológicas são aquelas que mais contribuem 
para o sucesso de um banco de zonas húmidas ou que da percentagem de vegetação 
invasiva pode depender toda uma série de outras condições estruturais, máxime as que 
respeitam às funções e contiguidade dos habitats presentes em ecossistemas ripários.

1.4. A libertação ou venda de créditos
Disse-se, e repete-se, que os bancos de zonas húmidas só podem vender cré-

ditos quando cumprem os critérios de performance acordados com a Administração, 
embora existam outros critérios que esta pode ter em conta aquando da elaboração 
do calendário de libertação de créditos, tais como a probabilidade de sucesso do 
banco (protelando a libertação no caso dos bancos que apresentam um maior risco, 
e vice-versa), a natureza e quantidade de trabalho requerido para gerar os créditos e 
os tipos e funções de recursos aquáticos a serem compensados.

Cumpre, ainda, perguntar: qual é o quantum de cumprimento dos critérios de 
performance de que depende a atribuição de créditos? Isto é, um banco só recebe 
créditos quando cumpre os critérios na íntegra ou pode recebê-los desde que dê 
garantias de vir a fazê-lo no futuro? Existe a regra, e a excepção.

Em regra, um banco só está autorizado a vender créditos quando cumpre, na 
íntegra, os critérios de performance - desde a construção de um habitat, ao plantio de 
vegetação, à introdução de comunidades animais (no caso dos bancos que recorrem 
à criação, restauração ou melhoria) ou à simples implementação de um regime de 
protecção legal, acompanhado de alterações no regime de uso do sítio e de outras 
alterações físicas, se necessário (no caso dos bancos que recorrem à preservação). 
Excepcionalmente, o instrumento de aprovação autoriza a venda inicial de uma pe-
quena percentagem da totalidade de créditos projectados para quando o banco atingir 
a sua maturidade.25

24 Wetland Mitigation Banking: a framework for crediting and debiting. Environmental Management, v. 26, 
n. 3, 2000. Disponível em: <http://www.springerlink.com/content/jj410vauk74un7pm/>.

25 A percentagem sempre terá de ser pequena, dados a EPA e o ACE exigirem que o calendário de 
libertação de créditos reserve uma parte significativa do total de créditos para ser libertada apenas após 
o banco ter atingido os critérios de performance acordados. A versão inicial da Federal Guidance for 
the Establishment, Use and Operation of Mitigation Banks, de 1995, indicava a percentagem de 15% 
como um exemplo de um montante de créditos adequado para libertação antecipada.
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Por constituirem uma violação da natureza ex ante deste mecanismo de com-
pensação, os “créditos antecipados” só podem ser libertados sob certas condições: 
a prévia aprovação do banco e do plano de compensação; o sítio do banco estar já 
assegurado; apresentação de garantias financeiras; e demais exigências impostas, no 
caso concreto, pelo ACE.26 A permissão da libertação de créditos em avanço repre-
senta uma tentativa de compromisso entre a natureza ex ante do mitigation banking 
e as necessidades económicas dos bancos, os quais carecem frequentemente de 
gerar receitas em curto prazo por forma a financiar os custos suportados com a sua 
implementação e gestão em longo prazo.

2. O BIOBANKING AUSTRALIANO

A Austrália é um dos países que mais tem sofrido com a perda de biodiversidade, 
tanto em nível federal, como estatal: no Estado de Nova Gales do Sul, por exemplo, 
80 espécies de plantas e animais foram consideradas extintas e 1000 espécies classi-
ficadas como ameaçadas ou vulneráveis (os dados são de 2006). Desesperado, este 
Estado aprovou, em 2006, o Threatened Species Conservation Amendment Bill, tendo 
em vista criar um novo mecanismo de tutela da biodiversidade por meio da negociação 
inter partes. No essencial, os proprietários de terras podem gerar créditos de biodiversi-
dade por meio da melhoria e da protecção de valores ameaçados pelo desenvolvimento 
urbano - que pode prosseguir, conquanto os créditos previamente gerados assegurem 
a manutenção do nível de biodiversidade existente (e, se possível, uma melhoria).

À semelhança dos bancos de zonas húmidas norte-americanos, os australia-
nos viram no biobanking uma oportunidade de conciliação dos diferentes grupos de 
interesse: os ambientalistas têm uma nova forma de garantir “mais e melhor conser-
vação”; as empresas podem servir-se desta ferramenta para manter as suas licenças 
de operação e granjear novos contratos; e os proprietários de terras são convidados a 
agarrar uma nova oportunidade de lucro responsável. O ambiente sai a ganhar porque 
a compensação ambiental vai focar-se em áreas amplas, melhor vocacionadas para a 
conservação, em comparação com os tradicionais esforços individuais de mitigação.27 
Mas, também, porque a degradação contínua das últimas décadas deixou-nos numa 
situação de rotura, em que já não basta colocar algumas áreas à parte para conser-
vação: não é possível manter uma atitude estática perante a dinâmica ecossistémica. 
É preciso intervir activamente e criar nova biodiversidade.28

26 Cf. o § 230.98 (m) das Guidelines.
27 Sobre os principais traços desta experiência australiana, ver BioBanking: Biodiversity 

Banking and Offsets Scheme - Scheme Overview. Department of Environment & Climate 
Change. Disponível em: <http://www.environment.nsw.gov.au/resources/biobanking/
biobankingoverview07528.pdf>. 

28 The Science behing Biobanking. Department of Environment, Climate Change and Water. Disponível em: 
<http://www.environment.nsw.gov.au/resources/biobanking/09476biobankingscience.pdf>. Cf. o ponto 2.
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2.1. Como funciona

Procurando simplificar, no biobanking os proprietários de terras podem gerar 
créditos de biodiversidade, para venda, comprometendo-se a levar a cabo certas acções 
de protecção capazes de, com o decurso do tempo, valorizar os recursos naturais e 
os serviços ecossistémicos aí existentes - são, numa imagem retocada, donos de uma 
arca de Noé da biodiversidade, na qual se armazenam espécies animais e vegetais 
antes da tempestade (o dano), para garantir o repovoamento (o estado inicial de rede 
ou equilíbrio ecológico).

Em boa verdade, o biobanking é uma forma de compensação ambiental ex ante 
em dois sentidos: por um lado, o proprietário da terra assegura a compensação antes 
de os danos ocorrerem; por outro lado, a autoridade licenciadora (o City Council ou o 
Department of Planning) requer a compra de créditos antes do começo dos trabalhos. 
Casos há, inclusivé, em que a compra de créditos se faz de acordo com uma estratégia 
empresarial pré-definida e sem que haja, ainda, a certeza quanto à necessidade da 
sua utilização ou, porventura, quanto ao seu destino: assim, os créditos podem ser 
adquiridos com o propósito de constituir um portfólio de uma empresa de construção 
e os que não chegarem a ser necessários podem sempre ser revendidos.

À semelhança dos bancos norte-americanos de zonas húmidas, é no instrumento 
legal de aprovação - o biobanking agreement - que são inscritas as regras disciplina-
doras da actividade, designadamente quais as acções aptas a gerar créditos (podem 
respeitar à gestão de pastos, à prevenção de fogos, à erradicação de ervas daninhas 
ou à interdição de perturbações humanas). Em contraste, existe uma metodologia 
única de cálculo dos créditos de biodiversidade, designada por Biobanking Assessment 
Methodology e cujos traços essenciais são:

(I) a existência de dois tipos principais de créditos: os “créditos de espécie” e 
os “créditos de ecossistema”, sendo frequente um mesmo banco gerar e comercializar 
ambos. Compreende-se que assim seja, porquanto um dano causado a um ecossistema 
acarreta, nas mais das vezes, consequências adversas para as espécies animais e 
vegetais aí presentes;

(II) os créditos de ecossistema são gerados pela conservação de comunidades 
ecológicas e de espécies ameaçadas dependentes de uma determinada percentagem 
de vegetação nativa (há um estudo que incide sobre o coberto vegetal no sítio do banco 
e a sua conectividade com as áreas adjacentes);

(III) os créditos de espécie são gerados para espécies ameaçadas relativamente 
às quais seja pouco provável subsistirem em habitats de substituição;

(IV) no geral, o total de créditos depende de uma série de factores, tais como o 
valor ecológico do sítio, em termos da estrutura e funções dos ecossistemas presen-
tes, e o contexto paisagístico, máxime o coberto vegetal e a conectividade do sítio do 
banco com áreas ecologicamente relevantes. A metodologia empregue parte de valores 
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atribuídos a cada um destes factores para, depois, extrapolar a medida de alteração da 
biodiversidade, em resultado do desenvolvimento do sítio, da sua protecção e gestão 
ao longo do tempo.29

Uma vez garantidos, os créditos de biodiversidade poderão ser colocados no 
mercado para venda a terceiros interessados, permitindo simultaneamente que estes 
avancem com um projecto que, de outro modo, seria vedado e, ao banco, prosseguir 
com os seus esforços de conservação, já que a venda dos créditos representa uma 
fonte de lucro viabilizadora da sua preservação e gestão em longo prazo.

O biobanking não é, ainda assim, uma simples oportunidade de negócio para 
os banqueiros. Ele acarreta uma compressão do direito de propriedade, uma vez que 
todos os acordos ficam registados no título de propriedade. A obrigação de proteger 
e gerir a terra é vinculativa para o actual e para o futuro proprietário do sítio (se se 
quiser, quem comprar um banco de biodiversidade compra uma coisa onerada, porque 
vai ter de assegurar que os créditos que foram já vendidos continuam a gozar de um 
suporte físico). Também aqui, existe uma semelhança marcante para com o Direito 
norte-americano, sendo frequente utilizar-se o termo “conservação em perpetuidade”, 
para designar a projecção no tempo da obrigação de compensação.

2.2. O que comprar/como comprar?

A legislação aprovada exige, em sede de compensação, que qualquer desen-
volvimento passe no teste de melhoria ou manutenção.30 No essencial, um desenvol-
vimento (entenda-se, um plano ou projecto) é apto a melhorar ou manter os valores de 
biodiversidade (podendo ser autorizado) se os danos que for causar numa dada área 
forem contrabalançados pela compra dos respectivos créditos a um banco.

O empreendedor interessado em recorrer ao biobanking deverá: submeter uma 
descrição detalhada do seu plano ou projecto; idenficar qualquer medida de intervenção 
in situ capaz de minimizar os efeitos adversos; apresentar uma avaliação dos danos 
esperados; e quantificar o número de créditos de biodiversidade que terá de levantar do 
banco para compensá-los plenamente.31 A utilização extingue o crédito, isto é, uma vez 
utilizados x créditos para compensar y danos ambientais, os primeiros são “retirados” 
do banco e não mais podem ser utilizados para qualquer outro propósito. O que não 
significa, contudo, um alívio dos encargos do banqueiro, que continuará a ter de gerir 
os valores e funções ecológicas por detrás de cada crédito vendido.

Importa salientar, pela sua importância, que nem todos os danos são susceptíveis 
de compensação - isto evidencia a existência de limites ecológicos à intervenção do 

29 Em termos matemáticos, os créditos são o ganho de biodiversidade, resultante da soma do valor inicial 
do sítio com os valores decorrentes das medidas de compensação implementadas.

30 Mais desenvolvidamente, ver BioBanking: Biodiversity Banking and Offsets Scheme..., op. cit., p. 11.
31 The use of market-based instruments for biodiversity protection: Habitat Banking case studies. p. 25. 

Disponível em: <http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/eftec_habitat_case_study.pdf>.
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instituto. Devem ser evitadas as red flag areas, áreas que são demasiado importantes 
para a biodiversidade e que não podem ser facilmente substituídas, tais como habitats 
que não possam sofrer perdas adicionais porque apenas um pequeno número de es-
pécies ameaçadas persiste, sendo este remanescente essencial para a sobrevivência 
delas.

2.3. O preço dos créditos

Porque é o princípio da responsabilização que serve de fundamento axiológico 
da compensação ambiental, o preço dos créditos vem reflectir a mesma lógica de 
reparação plena dos danos, com imputação integral dos custos ao seu causador.

Assim, o cálculo deste preço obedece, em parte, às flutuações do mercado, 
da oferta e da procura: um banco que opere, sem competição, num estado ou região 
no qual se registe uma forte pressão urbana, vai beneficiar de maior procura e pode, 
como tal, cobrar um preço superior pelos seus créditos (tanto mais, quanto menos 
eficazes forem as outras soluções disponíveis). Por outro lado, sabe-se que este preço 
é, também, um reflexo das características de cada banco, como a sua localização e 
dimensão: os bancos que se situem em áreas diminutas e isoladas terão custos de 
gestão superiores, que tentarão repercutir sobre os seus clientes, mascarando-os 
no preço do crédito; em sentido oposto, bancos que se situem em áreas amplas e/
ou conexas a sítios já conservados, gerando economias de escala, poderão praticar 
preços menores.

Mas, e era aqui que queríamos chegar, o preço deverá incluir, ainda, todos os 
custos suportados pelo banco, que são: os custos de gestão e de monitorização do 
sítio; de implementação; de oportunidade; e a necessidade de retorno ou cobertura 
da margem de risco. O que o banco perdoar representa uma forma de enriquecimento 
do proponente - ele está a beneficiar de um desconto na compensação do dano por 
que foi responsável.

3. O PROJECTO-PILOTO DA PLANÍCIE DE CRAU, FRANÇA

A compensação ambiental enquanto modalidade de reparação de danos não é, 
de todo, desconhecida no ordenamento jurídico francês. Sem contar com as obrigações 
recebidas por via do Direito da União Europeia, máxime a previsão de compensação, 
sob a denominação algo enganadora de “reparação complementar”, na Directiva 
2004/35/CE sobre responsabilidade por danos ambientais, existem algumas normas 
específicas sobre compensação que podemos mencionar: desde o Código Florestal, 
cujo artigo L. 311º-4 prevê que a autoridade administrativa pode obrigar o proponente 
(em casos de desflorestação) a replantar uma área equivalente ou até cinco vezes 
superior à abatida, dependendo da sua importância ecológica e social, às normas que 
disciplinam os sítios da Rede Natura 2000, como é o caso do artigo 6º da Directiva 
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Habitats, transposto para os artigos L. 414º-1 a 414º-7 e R. 414º-19 a R. 414º-24 do 
Código Ambiental (no essencial, prevê a obrigação de compensação de impactos 
inevitáveis em sítios classificados como Zona de Protecção Especial (ZPE) ou Zona 
Especial de Conservação (ZEC), justificados por razões imperativas de interesse público 
e na ausência de alternativas).

Em matéria de banking de biodiversidade, começou a ser testado, em maio de 
2009, um projecto-piloto na Planície de Crau, promovido e pago pela CDC Biodiversité. 
Por detrás desta experiência está a mesma intenção que anima os bancos de zonas 
húmidas norte-americanos e o biobanking de Nova Gales do Sul: a de antecipar a po-
tencial procura de soluções de compensação com recurso ao financiamento de acções 
de preservação da biodiversidade antes que o desenvolvimento ocorra.

O local escolhido, na região de Provence-Alpes-Cotes d’Azur, foi o da última 
amostra do bioma de estepe semiárida da Europa Ocidental e contém uma elevada 
concentração de espécies raras e ameaçadas de aves, insectos e plantas.32 Dos 
cerca de 40.000 hectares de estepe existentes no séc. XVII, apenas 11.500 restavam 
no início da década de 90 do séc. XX. E mesmo esses eram alvo de fragmentação 
provocada pela intervenção humana: desde a construção de gasodutos; de vias rodo e 
ferroviárias; o transporte marítimo e fluvial; a procura crescente de zonas para cultivo; 
infraestruturas logísticas; produção energética; e poluição causada pela lixeira municipal 
de Marselha. Sem que, de todos os mecanismos de conservação até então testados, 
entre os quais os de integração da Planície na Rede Natura 2000 e de classificação 
de cerca de 7.411 hectares de estepe como Reserva Natural Nacional, se lograsse 
reverter o ciclo de perdas.

Em setembro de 2008, a CDC Biodiversité comprou uma área de 357 hectares 
de estepe, com a autorização das agências ambientais locais e nacionais, para servir 
como a primeira experiência de habitat banking francesa.33 Por meio deste projecto, 
a CDC comprometeu-se a gerar uma espécie de “folga de compensação”, prévia aos 
danos, por meio de um conjunto de acções de melhoria das condições ecológicas da 
estepe, servindo de exemplo a conversão de pomares e campos agrícolas abandonados 
em pastagens, ou a remoção de equipamentos humanos, procurando recriar, tanto 
quanto possível, as condições topográficas, o solo e a vegetação pré-existentes. De 
notar que o sítio em questão não foi escolhido ao acaso: sendo adjacente à Reserva 
Natural Nacional, a experiência de banking poderá contribuir para aumentar a coerência 
ecológica local, ao mesmo tempo em que favorece a conectividade entre as diferentes 
partes da Reserva.

32 Para uma lista delas, cf. The use of market-based instruments..., op. cit., p. 5.
33 Mais desenvolvidamente, sobre o investimento feito pela CDC e os contornos desta experiência, ver 

Les mesures compensatoires pour la biodiversité, publicação do Réseau Régional des Gestionnaires 
d’Espaces Naturels Protégés, em colaboração com o CEEP, p. 6. Disponível em: <http://www.arpe-paca.
org/files/20110509_Mesurescompensatoires4bd.pdf>.
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Por detrás deste projecto está a mesma lógica que apontámos às experiências 
norte-americana e australiana: alcançar a neutralidade dos projectos nocivos, não como 
um remédio de primeira linha, sob pena de multiplicação dos danos e de generalização 
de uma política permissiva, mas para atender a lesões residuais, persistentes a despeito 
da prévia adopção de medidas de prevenção, redução e mitigação.

Embora o projecto da Planície de Crau se baseie na legislação em vigor sobre 
compensação ambiental, ele carece de um quadro legal específico, ainda que não 
vinculativo e meramente orientador.34 Daí resultam sérios inconvenientes, dos quais 
se destacam:

(I) É certo que a compensação é entendida como a realização de acções 
geradoras de um ganho de biodiversidade que seja, no mínimo, equivalente à perda 
esperada. Não existe, todavia, uma definição legal de quais as actividades ou resultados 
susceptíveis de integrarem essa qualificação e, como tal, gerarem créditos de biodi-
versidade. Este ponto é deixado à discricionariedade das autoridades administrativas 
de cada região, podendo causar discrepâncias ou tratamentos diferenciados.

(II) A Lei não estabelece onde é que os bancos devem situar-se ou sequer qual 
o critério a usar na identificação de um conjunto de sítios aptos e na escolha do ideal. 
Ora, este aspecto é essencial para o sucesso dos bancos de biodiversidade, devendo 
privilegiar-se as áreas que abriguem habitats frágeis e raros. Não obstante, esteve bem 
o projecto-piloto, ao eleger uma área que fomenta a coerência global e a conectividade 
de ecossistemas a preservar.

(III) No sistema existente, a compensação dá-se, em regra, quando o dano 
ocorre. Com a aposta no banking, antecipa-se o momento da compensação para antes 
da ocorrência do dano, por forma a evitar os riscos com que um proponente se pode 
deparar no futuro, desde a indisponibilidade de terra, a falta de vontade de cumprimento 
da Lei, o laxismo na monitorização e controlo do seu projecto de compensação...

(IV) A Lei não impõe, para já, uma duração mínima das medidas de compen-
sação. Na prática, esta varia, normalmente, entre o espaço de meses até cinco anos, 
cabendo a decisão às autoridades regionais. Se a aposta no banking for ganha, o 
tempo de duração das medidas de compensação irá aumentar exponencialmente, 
garantindo-se objectivos de conservação em longo prazo. Neste projecto-piloto, a 
vegetação nativa da estepe é particularmente difícil de reintroduzir e o ecossistema 
não deve recuperar plenamente senão após alguns séculos. À data, a CDC detém a 
titularidade do sítio por 30 anos, mas manifestou a intentação de assegurar um plano 
de gestão para lá desse período.

(V) Por fim, a quantidade de créditos de biodiversidade necessários para com-
pensar os danos causados por um projecto será aferida caso a caso. Por um lado, 

34 Ao contrário dos EUA e da Austrália, a França não dispõe, como tal, de um sistema institucionalizado 
de banking de biodiversidade.



325A NECESSIDADE É MÃE DA CRIATIVIDADE

as perdas serão calculadas por meio do estudo de impacto ambiental imposto ao 
proponente. Por outro lado, os ganhos resultantes da compensação são avaliados em 
função de diferentes métodos. Como consequência, nem sempre é possível assegurar 
uma equivalência funcional ou ecológica entre ganhos e perdas.

Em suma, e sem prejuízo de estar dado o impulso prático inicial, as condições 
legais e económicas para a implementação do habitat banking em França (e na Europa, 
em geral) ainda estão por criar.

4. SÍNTESE DOS TRAÇOS COMUNS ÀS TRÊS EXPERIÊNCIAS RELATADAS

Ainda que não nos tenhamos debruçado a fundo sobre cada uma destas três 
experiências (norte-americana, australiana e francesa), terá ficado (espera-se) o sufi-
ciente para se poderem traçar paralelismos.

Começando com a sua criação, os bancos de biodiversidade nascem de um 
acordo legal celebrado entre o proprietário e as agências reguladoras, normalmente 
com a acrescida intervenção de entidades estatais e locais, por forma a salvaguardar 
os diferentes interesses em conflito. É esse acordo que contém a informação sobre a 
localização do banco, a sua área de serviço, o cálculo de créditos (embora esse cálculo 
possa obedecer a critérios pré-estabelecidos à escala estatal, como no caso australiano, 
em que existe uma metodologia “universal” para todos os bancos do Estado da Nova 
Gales do Sul), o calendário para a sua libertação, o seu financiamento, critérios de 
performance e gestão em longo prazo, entre outros.

Quanto à sua localização, os bancos devem estabelecer-se em áreas amplas 
(do ponto de vista geográfico) que permitam assegurar a manutenção da integridade 
ecológica, evitando a fragmentação de habitats, própria dos esforços de compensação 
individuais ou “projecto-a-projecto”. Mais, sempre que possível, devem ser adjacentes 
a áreas ecologicamente relevantes, por se tratar de áreas protegidas ou geridas para 
a conservação de espécies ameaçadas. Por exemplo, se um banco se estabelecer 
ao lado de uma área gerida para a conservação da espécie cuja compensação visa, 
mesmo tendo reduzida dimensão pode ver aumentar significativamente as chances 
de albergar uma população animal viável.

A localização do banco depende, frequentemente, da “sugestão” da Administra-
ção, responsável por identificar a priori as áreas de particular valor para a conservação 
da biodiversidade, seja por meio de um levantamento dos ecossistemas mais apro-
priados, atendendo ao seu valor e serviços ecossistémicos prestados, como sucede 
com os bancos de zonas húmidas, seja por meio da identificação de áreas que gozam 
de um plano de protecção e/ou recuperação de espécies ameaçadas, como sucede 
com os bancos que visam compensar danos em espécies. Uma das ideias a reter, 
neste ponto, é a de que a localização de um banco será aprovada pela Administração 
quando esta entenda que ela se revela adequada aos objectivos de conservação do 
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ecossistema e/ou da espécie que será alvo de lesão.35 No Direito da União Europeia, 
esta mesma ideia é expressa na Directiva Habitats, quando determina que qualquer 
medida de compensação dos danos causados em ZPEs ou em ZECs deve assegurar 
a “coerência global” da Rede Natura 2000 (artigo 6º/4).

A respeito do cálculo de créditos, a maioria dos bancos recorre a critérios de 
substituição, máxime a critérios puramente métricos em que um hectare compensado 
corresponde a um hectare lesado. Esta é uma tendência que reprovamos (embora se 
compreenda a facilidade que traz para desbloquear o cepticismo de investidores). Os 
créditos devem, na máxima extensão possível, reflectir os critérios biológicos relevantes, 
como a quantidade e qualidade do habitat, a cobertura e diversidade de espécies, ani-
mais e vegetais, os benefícios da conservação, incluíndo a contribuição do banco para 
os esforços de preservação à escala nacional ou local. No geral, o sistema de créditos 
de um banco deve exprimir a medida e a maneira como um empreendimento afecta 
negativamente a biodiversidade. Assim, “se um projecto de desenvolvimento vai remover 
permanentemente um número de hectares de habitat ou de pares de uma espécie, 
então os créditos [...] devem exprimir-se simultaneamente em termos de hectares e 
de pares de espécie”.36 É uma divisão que, como vimos, está presente na experiência 
de biobanking australiana, mas que permeia, também, o esquema norte-americano 
de bancos criados para compensar impactos inevitáveis em ecossistemas (bancos de 
zonas húmidas) e em espécies protegidas (bancos de conservação).

Quatro, as dificuldades que o banqueiro tem de ultrapassar para implementar 
um banco podem vir a parecer meros obstáculos de percurso quando comparadas com 
a obrigação que ele assume de providenciar uma conservação da biodiversidade em 
longo prazo. A não ser assim, isto é, se o banco se limitasse a desenvolver os esforços 
de conservação até o momento em que estes dão origem a créditos, abandonando-os 
logo de seguida (entenda-se, logo após a venda desses créditos), seríamos confron-
tados com o desaparecimento superveniente da neutralidade ecológica de um plano 
ou projecto. Quando se assume a obrigação de compensar, assume-se para sempre 
ou, pelo menos, por um período de tempo não inferior ao da manifestação do dano. 
Para tal, os instrumentos de aprovação costumam identificar: remedial actions ou me-
didas correctivas, que permitam reagir a alterações fácticas que possam prejudicar ou 
ameaçar os objectivos de conservação, sejam elas de índole natural (como um período 
de seca que ameace as condições hidrológicas do banco) ou artificial (como a alteração 

35 Recorrendo à United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service - Guidance 
for the Establishment, Use and Operation of Conservation Banks, dir-se-á que “the best way 
to justify approving a bank is to evaluate whether the bank fits into the overall conservation 
needs of the listed species the bank intends to cover” (p. 5). Disponível em: <http://www.fws.
gov/endangered/esa-library/pdf/Conservation_Banking_Guidance.pdf>.

36 United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service -Guidance for the Establishment, 
Use and Operation of Conservation Banks, p. 9.
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do regime de uso de área adjacente ao banco);37 mecanismos de financiamento, que 
podem passar pela autorização de actividades lucrativas compatíveis com os objecti-
vos de conservação; subscrição de fundos de investimento e garantia financeira; etc.

Por fim, mas não menos importante, é o aspecto da fiscalização. O mito da “mão 
invisível” de Adam Smith não tem aplicação no mercado de créditos de biodiversidade. 
A prática, sobretudo a norte-americana, demonstrou amplamente que a maioria dos 
bancos, quando falha, falha (embora não só) por falta de supervisão da Administração. 
É fulcral que estes (os bancos) submetam, de sua livre iniciativa, relatórios pontuais 
à Administração, sobre o progresso registado no cumprimento dos critérios de perfor-
mance, e que esta realize inspecções ao sítio, aferindo do cumprimento dos critérios 
acordados.

5. A NATUREZA JURÍDICA DO BANKING DE BIODIVERSIDADE

É certo que o propósito do banking de biodiversidade é, conforme temos 
vindo a dizer, o de compensar danos ambientais causados por actividades humanas 
autorizáveis, sejam elas a implantação de um empreendimento, a realização de uma 
descarga, a construção de uma obra, etc. Igualmente certo é, no nosso entender, que 
a compensação é uma forma de reparação de danos, entendida esta como a obrigação 
geral que recai sobre os que lesam o meio ambiente, para lá do limite da tolerabilidade 
jurídica e social, de responder por essas mesmas lesões, preferencialmente por meio 
da sua reparação em espécie, a qual deve ser in natura ou plena reposição do statu 
quo ante, quando possível, ou providenciando-se por uma substituição por equivalen-
te, quando o estado anterior não seja recuperável ou essa recuperação acarrete um 
esforço desmesurado, ou, ainda, pecuniária, mediante o pagamento de uma quantia 
aos lesados a título subsidiário, porque nada mais se pode fazer no caso concreto.38

Mas, se o princípio da reparação integral dos danos (ou princípio da respon-
sabilização) pode ser apontado como a base axiológica da compensação ambiental, 
o mesmo duvidamos que possa ser dito quanto à natureza jurídica desta. Por outras 
palavras, embora toda e qualquer forma de compensação ambiental possa ser recon-
duzida a um mesmo valor orientador, nem toda e qualquer forma de compensação 
ambiental tem a mesma natureza jurídica.

A título de exemplo, veja-se a acesa discussão doutrinária que grassa no Brasil 
sobre a natureza jurídica da compensação ambiental prevista na Lei nº 9.985, de 18 
de junho, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
37 No limite, as remedial actions podem passar pela transmissão da propriedade do banco para terceiros, 

quando este não consiga mais cumprir as suas obrigações ou seja incapaz de reagir a contingências 
naturais imprevisíveis.

38 Esclarece-se, contudo, que no Direito pátrio o Decreto-Lei nº 147/2008 determina expressamente, no 
seu Anexo V, alínea d, que a reparação pecuniária não pode consistir numa indemnização para os 
membros do público. Ao invés, o pagamento é feito para o Fundo de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, instituído pelo Decreto-Lei nº 171/2009, de 3 de agosto.
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(SNUC). A forma como o seu artigo 36 prevê a obrigação de compensação devida por 
empreendimentos que causem impactos em unidades de conservação, fixando um per-
centual mínimo de meio por cento dos custos totais da implantação do empreendimento, 
tem levado muitos autores a afirmar que se está diante um imposto “encapotado”, ainda 
que inconstitucional, por violação do princípio da legalidade tributária (na vertente da 
competência parlamentar para a criação do imposto e para a fixação do seu conteúdo).39

No caso dos créditos de biodiversidade, à semelhança do que se tem entendido 
relativamente aos créditos de carbono,40 eles constituem bens económicos transaccio-
náveis, com as seguintes especificidades:

(I) são bens relativamente acessíveis e raros - relativamente acessíveis porque, 
como vimos, a aquisição e o uso destes créditos estão condicionados à dimensão da 
área de serviço do banco; raros, dadas as dificuldades de sucesso dos bancos;

(II) são bens utilizados no processo de produção, ainda que indirectamente - o 
empreendimento integra-os simultaneamente como uma parte do seu processo de 
funcionamento e como um custo deste;

(III) são bens cuja produção é de livre acesso - não existe, aqui, o monopólio 
do Estado que caracteriza a “produção” (em bom rigor, mera distribuição) das licenças 
de emissão de gases com efeito de estufa.

O mercado de créditos de biodiversidade é, a nosso ver, um mercado de bens 
transaccionáveis (commodities), ainda que possa sê-lo apenas negativamente. Quer 
isto dizer que aquilo que é negociado, aquilo que o empreendedor adquire, não é pro-
priamente uma parcela de biodiversidade (essa permanece na posse do banco), mas 
sim um direito a causar danos à biodiversidade, de onde se extrai existir um interesse 
não tanto aquisitivo, mas mais de legitimação, obrigatoriamente imposta por Lei, da 
actividade lesiva. Ainda assim, cremos que o mercado de créditos de biodiversidade 
reúne alguns dos aspectos típicos dos mercados de bens, facilmente se destacando 
a imposição legal, dirigida ao banqueiro, de guardar e conservar os bens e serviços 
ecossistémicos, inclusivé em regime de perpetuidade, a que correspondem os créditos 
transaccionados.

6. TRÊS TÓPICOS PARA REFLEXÃO

Escolhemos, para encerrar esta breve digressão, deixar três convites à reflexão, 
fornecendo algumas pistas para o efeito. São eles:

39 Entre outros, José Marcos Domingues e Júlia Araújo Carneiro, A compensação SNUC, a ADI nº 3.378 
e o Decreto nº 6.848/09: novos desdobramentos. Revista Interesse Público, Belo Horizonte: Fórum, 
n. 64, p. 238, 2010; e Sérgio Guerra, Compensação ambiental nos empreendimentos de significativo 
impacto. In: Direito ambiental visto por nós advogados. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 142-144.

40 Sobre este ponto, ver Carlos Costa Pina, Mercado de direitos de emissão de CO2. In: Estudos jurídicos 
e económicos em homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco. Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, v. I, 2006. p. 493 e ss.
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I. Qualquer que seja a sua modalidade, de compensação de ecossistemas, 
de espécies ou ambos, o banking de biodiversidade é uma solução que tem tanto de 
promissor como de frágil.

Em nossa opinião, a afirmação tem a sua justificação. Senão, vejamos o que o 
banking de biodiversidade tem a seu favor (a.) e contra si (b.):

a.1. Representa uma aposta na compensação de danos ambientais na forma 
específica. Trata-se de compensar a natureza com natureza, mediante a substituição 
de recursos e serviços afectados por outros equivalentes. Ainda que haja lugar a 
pagamentos monetários, no acto de compra dos créditos de biodiversidade, estes 
não se reconduzem à mera indemnização pecuniária. O crédito traduz sempre uma 
unidade ecológica que foi previamente assegurada, com expressão numa espécie ou 
habitat conservado.

a.2. Foge à regra da reparação in situ, servindo-se do princípio da proporcionali-
dade para justificar a compensação ex situ, ainda que, nos termos expostos, com tanta 
proximidade geográfica ao sítio degradado quanto possível: na vertente da adequação, 
agregando o que, de outro modo, seriam esforços individuais de compensação numa 
única área e, dessa forma, aumentando as probabilidades de recriação com sucesso 
dos habitats e espécies afectadas; e na vertente da proporcionalidade stricto sensu, 
promovendo sinergias e aproveitando-se das economias de escala, para garantir uma 
compensação a custos inferiores.41

a.3. Actua ex ante. Ao contrário de outras formas de compensação ambiental, 
como a responsabilidade a cargo do proponente ou os pagamentos a fundos de inter-
venção e reparação ambiental (in-lieu fee mitigation), o banking assume como moto a 
conservação antes da lesão. Se o proponente pode dirigir-se ao mercado para comprar 
créditos de biodiversidade e se lá os encontra, é porque alguém se deu ao trabalho de, 
previamente, os produzir, mediante a restauração, melhoria, criação ou preservação 
de recursos e/ou serviços equivalentes. Este é um aspecto fulcral para o sucesso da 
compensação ambiental. Com efeito, a biodiversidade não sofre apenas no momento 
do dano. Desde a implementação das medidas de compensação até que estas atinjam 
a sua maturidade e produzam os efeitos pretendidos, decorre um período de tempo 
considerável (uma árvore demora segundos a ser cortada, mas décadas a atingir a 
sua plenitude). A única forma de se evitarem estas “perdas temporárias” é garantindo 
que as medidas de compensação já estão plenamente implementadas e são eficazes 
no momento em que se quer compensar um dano ambiental.

b.1. O sucesso de um banco esbarra, muitas vezes, em obstáculos estruturais: 
seja porque o processo de implementação é excessivamente burocrático e moroso, 

41 Mais desenvolvidamente, ver J. B. Ruhl, Alan Glen e David Hartman, A pratical guide to 
Habitat Conservation Banking Law and Policy. Natural Resources & Environment, American 
Bar Association, v. 20, n. 1, p. 2 e ss., 2005. Disponível em: <http://www.law.fsu.edu/faculty/
profiles/ruhl/2005-HabitatBanking20NRESummer.pdf>.
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afastando potenciais investidores; seja porque depende frequentemente de “acasos” que 
escapam ao controlo dos intervenientes, como a simples alteração das circunstâncias de 
facto,42 sendo raros os banqueiros que dispõem da presença de espírito e dos recursos 
suficientes para tomar medidas correctivas a tempo; seja ainda por uma má escolha 
do sítio do banco (por exemplo, o insucesso dos bancos de zonas húmidas deve-se, 
não raras vezes, à sua localização em áreas com deficiente provisão hidrológica43).

b.2. Outras vezes, falha-se por motivos ecológicos: seja porque é impossível 
assegurar, com total certeza, que os créditos produzidos cobrem a totalidade dos danos 
sofridos (neste ponto, mais vale errar por excesso e adoptar ratios de compensação 
superiores a 1:1), pior quando os bancos se limitam a usar medidas métricas, menos 
mal quando as combinam com medidas funcionais; seja porque, tudo visto, a capaci-
dade de o Homem recriar, com sucesso, bens dotados de valor intrínseco é sempre 
limitada. Embora, neste último ponto, o julgador honesto conclua que o banking padece 
do mesmo mal de qualquer outra forma de compensação ambiental, de reparação 
natural ou de indemnização pecuniária: é sempre melhor prevenir do que remediar. 
Infelizmente, a preservação tem limites e, quando estes são ultrapassados, é preferível 
compensar imperfeitamente a não compensar de todo.

II. A taxa zero de perda de biodiversidade não é um mito, ela pode ser alcança-
da, mas só se estiveram garantidas determinadas condições, conforme referem Philip 
Gibbons e David Lindenmayer:44

(i) a compensação dos valores perdidos com a autorização de um projecto for 
possível noutro local, ou se, em todo caso, os valores iriam desaparecer naturalmente, 
mesmo que o projecto não fosse aprovado, pela simples manutenção do actual regime 
de uso da terra;

(ii) a compensação já estiver assegurada antes de se autorizar o dano, evitando 
perdas temporárias de biodiversidade;

(iii) os bancos apostarem em modelos de gestão flexível, para fazer face a uma 
alteração inusitada de circunstâncias, e se as autoridades administrativas cumprirem 
integralmente com as suas funções de monitorização e fiscalização;

(iv) a compensação perdurar nunca menos do que a projecção temporal dos 
danos, o que implica uma aposta na preservação em longo prazo dos valores restau-

42 Tais como a ocorrência de causas naturais (como o início de um período de seca ou o decréscimo 
natural de uma espécie). Sobre este aspecto, veja-se o National Wetland Mitigation Banking study. The 
early mitigation banks: follow-up review. Institute for Water Resources, 1998, p. 19-20. Disponível em: 
<http://www.iwr.usace.army.mil/docs/iwrreports/98-WMB-WP.pdf>. O estudo versa sobre oito bancos 
que registraram problemas em alcançar os seus objectivos, a larga maioria criada antes de 1990.

43 Para um exemplo concreto, ver o caso do Washoe Lake Mitigation Bank, relatado em National Wetland 
Mitigation Banking study..., op. cit., p. 17.

44 Offsets for land clearing: no net loss or the tail wagging the dog? Ecological Management & Restoration, 
v. 8, p. 29-30, 2007. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-8903.2007.00328.x/
pdf>.
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rados, melhorados e/ou criados (com a correlativa aposta em estímulos financeiros 
para os banqueiros);

(v) os bancos cumprirem a Lei ou, onde esta seja omissa ou insuficiente, segui-
rem as orientações das entidades reguladoras. Recorde-se o adágio no pain, no gain.

III. Terá o banking de biodiversidade alguma aplicabilidade em Portugal? Faze-
mos notar que apenas nos pronunciamos do ponto de vista jurídico, dado que qualquer 
análise da viabilidade prática desta solução exige muito mais do que uma cabeça a 
pensar: desde logo, exige um levantamento geográfico das áreas existentes no território 
nacional susceptíveis de acolherem bancos, atendendo à sua dimensão e expressão 
biológica (número e tipo de habitats e espécies, animais e vegetais presentes; urgência 
de intervenção humana; etc.).

Ora, juridicamente falando, existe base legal para a criação de bancos de 
biodiversidade, embora em termos muito limitados. Referimo-nos ao artigo 10º/12 do 
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, 
de 24 de fevereiro, que, conjugado com os nºs 10 e 11, prevê a obrigação de adopção 
de medidas compensatórias no caso de planos e projectos de reconhecido interesse 
público que causem impactos significativos, identificados em avalização de impacto 
ambiental, em ZPEs ou em ZCEs.

Note-se que o Decreto-Lei em causa não identifica qual a forma de compen-
sação. Deve, por isso, ser complementado com o Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de 
julho, que estabelece o regime jurídico de conservação da natureza e da biodiversidade. 
De acordo com o artigo 36º, são duas as formas de compensação de danos em sítios 
da Rede Natura 2000: a compensação por meio da realização de projectos ou acções 
pelo próprio interessado que produzam um benefício ambiental equivalente ao custo 
ambiental causado (nº 2); ou mediante o financiamento, pelo interessado, de projectos 
ou acções ambientais realizados pela autoridade nacional45 (nº 3).

Temos, assim, que a legislação nacional apenas descreve duas modalidades ou 
formas de compensação ambiental: a compensação a cargo do proponente e a in-lieu 
fee mitigation, pela qual o proponente entrega uma quantia a uma entidade terceira 
para que esta assuma a responsabilidade pela escolha e execução das medidas 
compensatórias.

Para encontrarmos uma abertura ao banking de biodiversidade é necessário 
recorrer às directrizes da Comissão Europeia sobre o artigo 6º/4 da Directiva Habitats46 
(o equivalente do Direito da União Europeia ao artigo 10º, nºs 10 a 12, do Decreto-Lei 
nº 140/99). Ao pronunciar-se sobre o objectivo e o âmbito geral das medidas compen-
satórias, a Comissão não exclui liminarmente a opção de constituição de reservas 
45 Hoje, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, por interpretação actualista do artigo 8º, 

alínea a).
46 Documento de orientação sobre o nº 4 do artigo 6º da Directiva Habitats. Disponível em: <http://ec.europa.

eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_pt.pdf>.
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de habitats como medida compensatória. Porém, afirma que ela tem um interesse 
“bastante limitado”, por entender que esta solução não é a mais apta a garantir a 
coerência global da Rede Natura 2000. Na base deste entendimento está a convicção 
da Comissão de que o banking de biodiversidade nem sempre assegura propriedades 
e funções comparáveis às do sítio original. Diga-se que, neste ponto, a Comissão se 
mostra bastante exigente. Tomando como exemplo as ZPEs, a Comissão considera 
que a coerência global de rede apenas se verifica quando: a compensação possuir 
objectivos idênticos aos que motivaram a designação do sítio original, em especial no 
respeitante à distribuição geográfica adequada; desempenhar a mesma função na 
mesma rota migratória; e os sítios de compensação forem totalmente acessíveis pelas 
aves que frequentam habitualmente o sítio afectado pelo projecto.47

Em suma, a porta está aberta, embora a fresta seja mínima. Do sucesso de 
projectos como o da Planície de Crau, em França, pode depender um impulso legislativo 
europeu nesta matéria.

Lisboa, 13 de outubro de 2013.

47 Cf. o ponto 1.4.2.
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Acima de três linhas, devem ser feitas em novo parágrafo, com recuo de 4 cm a partir 
da margem, sem aspas, em tamanho 10, espaçamento entrelinhas simples, e depois de 
dois-pontos. Locuções em língua(s) estrangeira(s) e destaques deverão ser redigidos 
tão somente em itálico, nunca em negrito e/ou sublinhado.

NOTAS DE RODAPÉ E REFERÊNCIAS:
Notas explicativas e referências (bibliográficas ou sites) deverão ser inseridas ao final 
de cada página (por meio de notas de rodapé). Não use o sistema autor-data. Todas 
as fontes utilizadas, diretas e indiretas, deverão ser mencionadas tanto nas notas de 
rodapé como também nas referências (no final do artigo, depois das considerações 
finais), em ordem alfabética de sobrenome do autor, com título de obra ou periódico 
sem negrito nem itálico (títulos de periódicos ou de obras organizadas deverão estar 
em itálico), de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT. Recomenda-se que 
somente as obras efetivamente citadas devem aparecer nas referências.
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