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APRESENTAÇÃO 

Os Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da Universidade do Vale do Itajaí possuem como característica intrínseca a produção 

científica de qualidade corroborada sempre que possível com a internacionalização, de modo que a 

troca de conhecimento entre as teorias estudadas no Programa possa também ser ventiladas em 

programas de instituições não só Nacionais como Internacionais. Acredita-se que isso possibilita o 

engrandecimento e melhor disseminação do conhecimento. 

Nesse diapasão, a produção realizada nos cursos busca sempre o aprimoramento científico 

de conteúdos de relevância mundial, entre estes, um dos mais relevantes, foco de duas linhas de 

pesquisa do curso de Mestrado diz respeito ao Direito Ambiental e à Sustentabilidade e suas 

interfaces, quais sejam a linha “Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade” e a linha 

“Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente”. 

A partir de tais prerrogativas, é com grande satisfação que apresentamos a presente obra 

que reflete todas essas características intrínsecas buscadas pelo Programa, contribuindo para a 

pesquisa científica nacional e internacional das interfaces legais existente entre o Meio Ambiente e 

a Transnacionalidade, situações hoje cotidianamente pesquisadas no direito. 

A obra é composta por artigos de discentes do Curso de Mestrado em Ciência Jurídica do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Vale do Itajaí, e seus temas estão 

interligados com as linhas de pesquisa Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente dos 

Cursos de Mestrado da Universidade do Vale do Itajaí. 

As discussões tratadas em cada um dos capítulos são, então, reflexo do tema proposto e 

exarado no título do livro “Estudos de Direito Ambiental e Urbanístico”.  

Nesse ínterim, o primeiro capítulo escrito por Laisa Pavan da Costa e Nataniel Martins 

Manica, trata justamente do conceito de sustentabilidade, sendo que, para tanto, discorrem sobre 

seu histórico e as dimensões por ela alcançadas na atualidade, traduzindo-se em uma digressão 

inicial necessária ao tema central da presente obra. 

Na sequência, Leandro Katscharowski Aguiar e Uziel Nunes de Oliveira nos brindam com uma 

pesquisa sobre o trabalho de três expoentes acerca da discussão sobre sociedade e sustentabilidade 

no mundo, traduzida nas ideias dos pensadores Zigmunt Bauman, Ulrich Beck e Klaus Bosselman, 



8 
 

fazendo os autores uma avaliação sobre o próprio conceito de sociedade sob a ótica da 

sustentabilidade na obra do renomado trio. 

Já no terceiro capítulo, Jessika Milena Silva Machado traz a lume uma temática nada 

convencional em sede ambiental: A sociedade de risco e a necessidade de sustentabilidade nos 

sistemas prisionais. Com uma massa carcerária beirando ao milhão de pessoas, logicamente que 

serão necessárias ações ambientais que visem a sustentabilidade desse sistema prisional, pena de 

se colapsar o entorno das unidades carcerárias.  

Na mesma toada, no capítulo seguinte Bertha Steckert Rezende e Leandro Rodolfo Paasch, 

trabalham sobre o tema sustentabilidade com sobre a ótica da efetiva aplicação de um moderno 

instrumento para sua efetivação, traduzido na denominada logística reversa nos meios de produção, 

ainda pouco difundido e efetivado no meio produtivo, em especial o brasileiro, aliado ao 

desconhecimento da sociedade sob sua lógica de suma importância para a diminuição da utilização 

primária de recursos naturais. 

O quinto capítulo, escrito por Andrey Cunha Amorim, traz uma abordagem do crime 

organizado no âmbito transnacional, que não respeita territórios, sobrevive da aproximação das 

fronteiras, do avanço da tecnologia e da expansão desenfreada do capital, aliando a pesquisa efetiva 

sobre a criminalização havida e a ideia de sustentabilidade, mais ampla do que as meras ações 

tendentes à proteção ambiental, abrangendo , também, conforme o autor, as questões sociais e 

econômicas, interessando ao desenvolvimento sustentável mundial as ações de organizações 

criminosas. 

Após, os quatro capítulos seguintes – sexto, sétimo, oitavo e nono -, produzidos por Thiago 

Aguiar de Carvalho, Natammy Luana de Aguiar, Rafaela Borgo Koch Schlickmann, Felippi Ambrósio 

e Rodrigo Coelho Rodrigues, respectivamente, tratam de um tema atual, com necessária discussão 

constante não só nos meios acadêmicos, mas também, nos campos governamentais e da própria 

sociedade. Tratam os autores, de forma clara, objetiva e realista da água, recurso natural vital para 

a vida no planeta. Thiago nos fala da viabilidade de seu acesso amplo a todas as pessoas, como 

forma de efetivação da sustentabilidade plena. A Doutora Natammy aborda a questão sob a ótica 

do recurso enquanto bem humano, sendo ele fundamental para a vida, tomando como ponto de 

partida as crises hídricas havidas em diversos locais do mundo. A Rafaela, que apresenta o acesso a 

água como um direito fundamental da pessoa humana, sendo esse elevado a essa categoria. Esse 

grupo de estudos sobre esse bem tão importante, termina com o trabalho de Felippi Ambrósio e 
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Rodrigo Coelho Rodrigues, que tratam sobre a reutilização da água com uma análise focada na 

dimensão social da sustentabilidade. 

A partir do décimo capítulo, a obra ingressa em um campo fértil de produções acadêmicas, 

traduzido nos estudos sobre as principiologias do direito ambiental. Para tanto, Ana Luisa Schmidt 

Ramos e Jefferson Zanini, apresentam um panorama geral sobre os princípios inerentes ao Direito 

Ambiental, explicitando conceitos e apresentando entendimentos de autores sobre o tema. 

No próximo capítulo, reforça-se a pesquisa sobre a principiologia do direito ambiental, agora 

sob a ótica de Gilberto Kilian dos Anjos e Rodrigo Fagundes Mourão, reforçando algumas 

abordagens feitas no capítulo anterior, com novas interpretações sobre a temática princípios de 

direito ambiental. Ato contínuo, nos capítulos seguintes, apresentados por Lucas Paes Koch e, 

posteriormente, por Igor Rigon, especifica-se o tema, fazendo abordagens próprias sobre os 

princípios da prevenção e da precaução. Neste aspecto, Igor Rigon demonstra que por vezes suas 

aplicações trazem conflitos jurídicos que deveriam ser minimizados com suas aplicações, mas que 

no cenário atual, são amplamente causadores de litigiosidade, ou como descrito por Lucas Paes, 

que sustenta que ambos os princípios, se bem operados, conseguem traduzir-se em ferramentas 

para a manutenção de um ambiente saudável. 

No décimo quarto capítulo se continua a discussão sobre a temática da principiologia sobre 

a precaução, com o trabalho de André Luiz Bermudez e Fernanda Pacheco Amorim, que produzem 

um trabalho sobre a análise econômica do direito e a consequência da aplicação desmedida do 

referido princípio, que, por vezes, ocasiona enorme prejuízos financeiros para os empreendedores. 

O referido tema é de tamanha relevância para o direito ambiental em todo o mundo, que no 

capítulo seguinte a dupla formada por Bruna Canella Becker Búrigo e Gabriela Sailon de Souza 

Benedet, trabalham sobre a temática à luz das diretrizes estabelecidas pelo comunicado da 

Comissão Europeia no âmbito do Recurso Extraordinário nº 627.189, focando em sua aplicação no 

âmbito da União Europeia e no ordenamento jurídico brasileiro, através da influência que as 

diretrizes europeias deram para fins de definição de critérios para aplicação correta e não arbitrária 

do princípio da precaução. 

Já no capítulo seguinte, o décimo sexto, Alexandra Lorenzi da Silva discorre sobre o princípio 

da proibição do retrocesso no direito ambiental, tratando a vedação como um direito  fundamental, 

embora analisando as divergências havidas sobre o tema, que continua a ser discutido por Klauss 
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Correa de Souza no capítulo seguinte, embora o faça sobre a ótica da proibição e da necessária 

proteção ambiental que se deve projetar, apresentando alguns precedentes sobre o tema no direito 

brasileiro na atualidade. 

No capítulo seguinte inicia-se uma nova fase na obra, traduzida em temas específicos acerca 

do Direito Ambiental, da Sustentabilidade e da Transnacionalidade. Para tanto, a dupla formada por 

André Luiz Anrain Trentini e Luciana Pelisser Gottardi Trentini, historicizam o surgimento do Estado 

Ambiental de Direito, trazendo à baila a evolução histórica do Estado Constitucional, Liberal, Bem-

Estar Social, Democrático de Direito, chegando, na modernidade, ao denominado Estado Ambiental 

de Direito, seguindo a tendência mundial de preparação do ordenamento jurídico a necessária 

proteção ambiental. 

Na mesma toada, no capítulo seguinte, João Carlos Catanheira Pedroza trata sobre o Direito 

ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado consagrado nas constituições de Espanha e do Brasil, 

mostrando a inserção do referido Princípio em ambas Cartas Políticas. Já no capítulo vinte, os 

autores Rafael Salvan Fernandes e Rogério Manke, travam discussão sobre a sociedade civil e o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, abordando diversas nuances sobre essa integração, o que 

importa, sobremaneira, para a temática da obra. 

Logo a seguir, os autores Cristiano Baccin da Silva e Elisângela Artmann Bortolini trazem uma 

nova roupagem para a discussão acerca da relativização do princípio de separação dos poderes e a 

atuação do judiciário na aplicação da jurisdição constitucional no âmbito do Direito ambiental, 

deixando clara suas posições e entendimento de que o direito ao meio ambiente surge como um 

bem jurídico de valor supremo, essencial à sadia qualidade de vida e, consequentemente, à 

concretização do primado da dignidade da pessoa humana, sendo direito e dever de todos defendê-

lo e preservá-lo, no presente e para o futuro, devendo, se necessário, se relativizado o modelo 

apresentado por Montesquieu do princípio da Separação dos Poderes, diante da necessidade de 

uma resposta mais célere e eficiente do Poder Público em face das questões ambientais. 

No vigésimo segundo capítulo Filipi Specialski Guerra apresenta um trabalho sobre os 

Deveres Fundamentais e a Jurisdição Ambiental, renovando a discussão constitucional acerca do 

direito ambiental, elevando-o, como sói ser, a categoria de dever fundamental sua proteção. Após, 

Lucilene dos Santos aborda a dimensão teórica e o pragmatismo das decisões estruturantes que 

desafiam o sistema processual brasileiro, trazendo reflexões importantes na doutrina no tocante a 

possibilidade ou não de o Magistrado, para concretizar um valor constitucionalmente garantido, 
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proferir decisões que são diretrizes para tornar efetiva o entendimento judicial no plano fático, 

utilizando como parâmetro os processos alusivos aos danos ambientais de grande magnitude, que 

atingem milhares de pessoas, e em que são necessárias diversas decisões para o equacionamento 

das questões diversas a eles referentes. 

No vigésimo quarto capítulo, a função socioambiental da propriedade e da posse no 

ordenamento jurídico do Brasil é discutida por Evandro Régis Eckel, demonstrando a necessidade 

da imposição de uma compreensão da necessária convivência integrada dos direitos fundamentais 

de primeira geração, com os direitos de segunda e terceira geração, nesse último incluído o direito 

coletivo ou transindividual ao meio ambiente assegurado pelas Constituições contemporâneas, 

objeto de crescente proteção internacional. 

Ana Sophia Besen Hillessheim traz à baila no capítulo posterior, um trabalho sobre a 

participação do Tribunal de Contas da União – TCU, na análise da aplicação do Instituto da 

Compensação Ambiental previsto na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

-, demonstrando como um órgão eminentemente de fiscalização pode inserir-se no contexto da 

aplicação de verbas oriundas de atividades de licenciamento de empreendimentos com alta 

impactação ambiental. 

A seguir, no vigésimo sexto capítulo, a Mestranda Carla Schmitz de Schmitz trata do 

autolicenciamento ambiental, fazendo uma breve análise do licenciamento ambiental enquanto 

instrumento de política pública ambiental, abordando especialmente a modalidade denominada 

“autolicenciamento ambiental”. Este tipo de procedimento, segundo a autora, ocorre quando o 

Poder Público, responsável legal pelo licenciamento ambiental, efetua o licenciamento e expede a 

licença de seus próprios empreendimentos, confundindo o instrumento entre o agente licenciador 

e o agente licenciado - os mesmos. 

No próximo capítulo, Carlos Fernandes discorre sobre o recurso do Pagamento por Serviços 

Ambientais, denominado PSA, e sua importância para o agronegócio brasileiro, garantindo 

sustentabilidade especialmente para as famílias de baixa renda. No vigésimo oitavo capítulo a 

proteção ao patrimônio histórico-cultural brasileiro, a evolução da legislação inerente ao mesmo, e 

a sua aplicação para o desenvolvimento sustentável, foram os temas tratados no artigo de Josmael 

Rodrigo Camargo, sendo essa temática inerente a própria existência do meio ambiente, em sua 

categoria cultural, traduzindo tema em grande relevância para a questão ambiental.   
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Na sequência, em parte final da obra, dois trabalhos são apresentados no campo da 

transnacionalidade, o primeiro deles de Jeferson Ricardo da Silva Reis, que traz a temática das 

cidades pós-modernas, e a construção da cidadania transnacional, que demonstra que não existem 

mais fronteiras a delimitar cidades que focam na sustentabilidade, e Alexandre Waltrick Rates, que 

apresenta um breve trabalho sobre a temática – transnacionalidade -, em face do que acontece no 

mundo esportivo. 

Pelo brevemente exposto nesta apresentação já se pode perceber que o conteúdo do 

presente livro possui uma discussão de grande valor e relevância, relacionando os temas de maior 

importância na área do direito ambiental e transnacional atualmente, o que nos deixa 

extremamente felizes e honrados pela coordenação e organização desta produção, desejando que 

ela repercuta no mundo acadêmico da mesma maneira. 

 

Itajaí, novembro de 2018. 

 

Dr. Marcelo Buzaglo Dantas 

MSc. Alexandre Waltrick Rates 

MSc. Heloise Siqueira Garcia
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SUSTENTABILIDADE: BREVE HISTÓRICO, DIMENSÕES E CONCEITO 

 

Laisa Pavan da Costa1 

Nataniel Martins Manica2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se desenvolveu ao final da disciplina Governança Transnacional e 

Sustentabilidade, ministrada no mestrado em Ciências Jurídicas da UNIVALI. O referente adotado 

foi o de analisar a categoria sustentabilidade, o seu histórico, as suas dimensões e o seu conceito, 

para produzir artigo científico. O objeto é a sustentabilidade e os objetivos são examinar 

brevemente os principais eventos e documentos que deram origem ao termo “sustentabilidade”; 

abordar as dimensões social, ética, ambiental, econômica e jurídico-política da sustentabilidade; e 

identificar elementos que possibilitem a aproximação a um conceito3. 

Parte-se do contexto de indeterminação e até, por vezes, de vulgarização4, do termo que 

constitui objeto de análise para se chegar ao problema: há possibilidades de estabelecer um 

conceito de sustentabilidade que seja suficientemente amplo para abranger todas as suas 

dimensões, mas, concomitantemente, que não seja vago a ponto de se tornar vazio? 

A hipótese, assentada na doutrina dos autores referenciados ao final, é de que existem, sim, 

                                                        
1 Mestranda em Ciências Jurídicas na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).  Especialização em Direito Ambiental pelo CESUSC. 

Procuradora do Estado de Santa Catarina.  laisapavan@gmail.com . 

2 Mestrando em Ciências Jurídicas na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Especialização em Direito Penal e Processo Penal pela 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em convênio com a Associação Catarinense do Ministério Público (2009). Procurador do 
Estado de Santa Catarina. nataniel@pge.sc.gov.br . 

3 O presente artigo foi elaborado de acordo com: PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 5.ed.rev.atual. Florianópolis: OAB/SC, 2001. 

4 Nesse sentido: “Há poucas palavras mais usadas hoje do que o substantivo sustentabilidade e o adjetivo sustentável. Pelos governos, 
pelas empresas, pela diplomacia e pelos meios de comunicação. É uma etiqueta que se procura colar nos produtos e nos processos 
de sua confecção para agregar-lhes valor” (BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é; o que não é. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 
p. 9). Veja-se, também: “De fato, importa que a sustentabilidade não seja entendida como um cântico vazio e retórico, tampouco 
espúria ferramenta de propaganda ou de (falsa) reputação, destinada a camuflar produtos nocivos à saúde ou palavra sonora 
usada como floreio para discursos conceituosos, amaneirados e inócuos” (FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 32. Todos os destaques em itálico são do autor, observação que vale, também, para todas as 
citações diretas dessa obra que aparecerem no presente artigo.). Ainda: “Las palabras sirven para definir conceptos, pero a veces 
se usan para ocultarlos, para distraernos sobre su autentico significado. Igualmente, su uso indiscriminado, espurio y banalizante, 
hace que se corra el riesgo de que unas y otras, palabras y conceptos, se diluyan en la nada, máxime cuando, como es el caso, se 
toman como una moda, como complemento a cualquier discurso políticamente correcto” (FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, 
transnacionalidad y transformaciones del Derecho. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. GARCIA, Denise Schmitt Siqueira 
(Org). Direito ambiental, transnacionalidade e sustentabilidade [recurso eletrônico]. Dados eletrônicos. Itajaí, 2013. p. 7-8).  
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possibilidades de conceituar adequadamente “sustentabilidade”, desde que a pretensão não seja 

reducionista e que se considere sua riqueza pluridimensional. 

Para atender os objetivos propostos, estruturou-se o presente trabalho da seguinte forma: a 

primeira parte está dedicada ao nascimento do termo “sustentabilidade”, com referência aos 

principais documentos e eventos que propiciaram o seu desenho ao longo do tempo; na segunda, 

destaca-se o caráter multidimensional dessa categoria, abordando-se as dimensões ambiental, 

social, econômica, ética, jurídico-política e tecnológica; e, na terceira, com apoio na doutrina 

indicada ao fim deste artigo, caminha-se no sentido da construção de um conceito adequado de 

sustentabilidade.  

O método utilizado na investigação foi o indutivo e na fase de tratamento dos dados, o 

analítico. As técnicas de pesquisa utilizadas foram as do referente, da pesquisa bibliográfica e do 

fichamento. 

 

1. O NASCIMENTO DO TERMO “SUSTENTABILIDADE” 

Leonardo Boff aponta, como a referência histórica remota do conceito de sustentabilidade, 

a preocupação pelo uso racional das florestas que surgiu em 1560 na Alemanha, na província da 

Saxônia. Nesse contexto, nasceu o termo Nachhaltigkeit (sustentabilidade). Tempos depois, em 

1713, o Capitão Hans Carl von Carlowitz destacava a palavra nachhaltigkeit em tratado dirigido a 

propor o uso sustentável da madeira: “corte somente aquele tanto de lenha que a floresta pode 

suportar e que permite a continuidade de seu crescimento”5. 

Na história mais recente, o germe da sustentabilidade aparece na Conferência das Nações 

Unidas realizada em Estocolmo nos dias 5 a 16 de junho de 1972. Até então, o meio ambiente era 

uma fonte inesgotável de recursos naturais. As discussões naquele momento travadas a respeito 

dos problemas ambientais resultantes, especialmente, da poluição atmosférica, do aquecimento 

global e do crescimento populacional, fundamentaram a edição de 26 (vinte e seis) princípios que 

passaram a vincular a qualidade da vida humana à existência de um meio ambiente sadio; 

estabeleceram clara relação entre a qualidade de vida do homem e as condições sociais do seu 

desenvolvimento, incluindo recomendação para eliminação de políticas segregacionistas e 

                                                        
5 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é; o que não é. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 33. 
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discriminatórias; firmaram o compromisso intergeneracional de preservação dos recursos naturais 

(preservar hoje para garantir o uso de tais recursos pelas futuras gerações); estabeleceram a 

responsabilidade compartilhada para o cuidado do meio ambiente (responsabilidade de todos, 

homens e Estados); constituíram o planejamento racional para o uso dos recursos naturais como 

instrumento indispensável para conciliar os conflitos entre desenvolvimento e preservação do meio 

ambiente; e conferiram importância à educação e à informação ambiental de qualidade6. 

Os princípios enunciados inspiraram a legislação de diversos Estados mas, apesar de 

emblemáticos, Leonardo Boff anota que os resultados não foram significativos, observando, 

também, que o melhor fruto do encontro consistiu na decisão de criar o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)7. 

Na Conferência de Estocolmo foi instituída a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. O relatório final de seus trabalhos (iniciados em 1983) foi apresentado em 1987 

com o título “Nosso Futuro Comum”, também conhecido pela designação de Relatório Brundtland, 

em referência à relatora, médica e ex-primeira ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. Nesse 

relatório lê-se a expressão “desenvolvimento sustentável” como novo guia para as Nações Unidas, 

para os governos dos Estados e para as empresas privadas. Seu objetivo é compatibilizar as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades8.  

A partir de então, “todo e qualquer desenvolvimento que se tornar, em longo prazo, negador 

da dignidade dos seres vivos em geral, ainda que pague elevados tributos, será tido por 

insustentável”9. 

O Relatório Brundtland influenciou os termos da ECO-92, conferência mundial sobre o meio 

ambiente realizada no Rio de Janeiro nos dias 3 a 14 de junho de 1992. O princípio n. 1 da Declaração 

do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento restou assim redigido: “Os seres humanos estão 

no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável 

e produtiva, em harmonia com a natureza”. Afora esse, aqui transcrito, há menção ao 

                                                        
6  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano. Disponível em 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html, 
acesso em 21 ago.2017. 

7 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é; o que não é. p. 34. 

8  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Report of the World Comission on Environment and Development. Disponível em 
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm, acesso em 21 ago.2017.  

9 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 50. 
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desenvolvimento sustentável em diversos outros princípios, como o que o vincula à redução do 

consumo e à promoção de políticas demográficas adequadas, à tecnologia e à pesquisa, à 

cooperação internacional e ao papel da mulher, dos jovens e dos povos indígenas no gerenciamento 

do meio ambiente.10 

Desse encontro nasceu, além da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Convenção sobre a Mudança do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Carta 

da Terra. Ademais, 179 países subscreveram a Agenda 21 Global - uma referência ao futuro, ao 

século XXI -, um programa condensado em quarenta capítulos para pautar a ação dos Governos no 

sentido da promoção do desenvolvimento sustentável. “A Agenda 21 pode ser definida como um 

instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 

geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”11. 

Comparando a Declaração de Estocolmo com a do Rio de Janeiro, Paulo Márcio Cruz e Zenildo 

Bodnar anotam que tanto numa quanto na outra, o meio ambiente  

era tratado como instrumento para a fruição dos direitos humanos. Se na primeira declaração o meio 

ambiente era pré-condição para o acesso aos demais direitos, na Declaração do Rio a relação entre o 

meio ambiente e os demais direitos humanos já ocorre com um nível de intensidade diferenciado, 

principalmente pelos enfoques procedimentais participativos contemplados.12  

Porém, um conceito integral de sustentabilidade só aparece em 2002, em Johanesburgo, na 

Rio+10. Naquele momento, destacou-se o caráter multidimensional da sustentabilidade e as 

dimensões ecológica, social e econômica passaram a ser consideradas “qualificadoras de qualquer 

projeto de desenvolvimento”. Ademais, restou assentado que “sem justiça social não é possível 

alcançar um meio ambiente sadio e equilibrado na sua perspectiva ampla”13. 

Anotam Zenildo Bodnar e Paulo Mário Cruz: 

Dessa forma, só a partir de 2002 é que passa a ser adequado utilizar a expressão ‘sustentabilidade’, 

ao invés de desenvolvimento com o qualificativo ‘sustentável’. Isso porque a partir deste ano 

consolida-se a ideia de que nenhum dos elementos (ecológico, social e econômico) deve ser 

                                                        
10  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf, acesso em 21 ago.2017.   

11  BRASIL. Agenda 21 Global. Disponível em http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-
global, acesso em 21 ago.2017.    

12  BODNAR, Zenildo. CRUZ, Paulo Márcio. Globalização, Transnacionalidade e Sustentabilidade [recurso eletrônico]. Dados 
eletrônicos - Itajaí: Univali, 2012. p. 109. 

13 BODNAR, Zenildo. CRUZ, Paulo Márcio. Globalização, Transnacionalidade e Sustentabilidade. p. 110. Na mesma linha, vale referir 
o seguinte excerto: “É preciso que o conceito seja pronunciadamente includente, política e socialmente. Numa expressão: incorpore 
a ‘justiça ambiental’, em sentido lato.” (FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 50). 



17 
 

hierarquicamente superior ou compreendido como variável de segunda categoria. Todos são 

complementares, dependentes e só quando implementados sinergicamente é que poderão garantir 

um futuro mais promissor14.  

Dez anos depois, na Rio+20, realizada de 13 a 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro, a 

concepção multidimensional de sustentabilidade “ganha uma preocupação prática, ou seja, de 

implementação em escala global, sendo o tema da governança transnacional o assunto de 

destaque”15. 

O que se destaca da evolução delineada, é que o caráter multidimensional da 

sustentabilidade passou a integrar o seu próprio conceito, sendo inviável, hoje, cogitar da existência 

de uma perspectiva única para defini-la. Em função disso, é sobre as dimensões da sustentabilidade 

que se ocupa o próximo item. 

 

2. AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

A premissa de que se parte a partir do exame dos principais documentos e eventos mundiais 

que, ao longo do tempo, trataram de sustentabilidade, é a de que se trata de conceito é 

multidimensional. E isso porque o “bem estar é multidimensional”. “A multidimensionalidade deriva 

de uma propriedade natural de difícil refutação: o inter-relacionamento de tudo, a conexão 

inevitável de seres e coisas. Assim, a degradação ambiental [...] encontra-se associada à degradação 

social”16. “Para consolidá-la, nesses moldes, indispensável cuidar do ambiente, sem ofender o social, 

o econômico, o ético e o jurídico-político”17 . Essas dimensões são elementos orgânicos, inter-

relacionados e mutuamente dependentes.  

Edis Milaré18 leciona o seguinte: 

No Direito do Ambiente, como também na gestão ambiental, a sustentabilidade deve ser abordada 

sob vários prismas: o econômico, o social, o cultural, o político, o tecnológico, o jurídico e outros. Na 

realidade, o que se busca, conscientemente ou não, é um novo paradigma ou modelo de 

sustentabilidade, que supõe estratégias bem diferentes daquelas que têm sido adotadas no processo 

de desenvolvimento sob a égide de ideologias reinantes desde o início da Revolução Industrial, 

                                                        
14 BODNAR, Zenildo. CRUZ, Paulo Márcio. Globalização, Transnacionalidade e Sustentabilidade. p. 110. Especificamente sobre a 

comum confusão que se estabelece entre “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade”, ver FERRER, Gabriel Real. 
Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. p. 11 e ss.  

15 BODNAR, Zenildo. CRUZ, Paulo Márcio. Globalização, Transnacionalidade e Sustentabilidade. p. 110.  

16 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 77. 

17 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 61. 

18 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 70.  
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estratégias estas que são responsáveis pela instrumentalidade do mundo de hoje, tanto no que se 

refere ao planeta Terra quanto no que interessa à família humana em particular. Em última análise, 

vivemos e protagonizamos um modelo de desenvolvimento autofágico que, ao devorar os recursos 

finitos do ecossistema planetário, acaba por devorar-se a si mesmo. 

Para grande parte dos doutrinadores consultados, esta multidimencionalidade se expressa 

em três pilares básicos (tripé da sustentabilidade), que são as dimensões ambiental, social e 

econômica. Alguns autores, porém, acrescentam outras. Juarez Freitas, por exemplo, após salientar 

que a sustentabilidade é multidimensional porque o próprio bem-estar é multidimensional fala em, 

pelo menos, cinco dimensões da sustentabilidade: social, ética, ambiental, econômica e jurídico-

política 19 . Gabriel Real Ferrer acrescenta às dimensões básicas a dimensão tecnológica da 

sustentabilidade20.  

Assim, sem a pretensão de esgotar o tema e para evitar discussões restritivas a respeito das 

dimensões da sustentabilidade, passa-se à análise individualizada de cada uma delas, como segue.  

 

3.1 Dimensão ambiental 

A dimensão ambiental – cuja existência e conteúdo é praticamente unânime na doutrina – 

diz respeito à efetiva proteção do meio ambiente natural, essencial para que todos tenham uma 

saudável qualidade de vida. Assim, volta-se justamente para a preservação do meio ambiente, não 

mais sob uma concepção individualista, mas sim transindividual. 

Juarez Freitas explica que, sob a designação de dimensão ambiental da sustentabilidade, 

quer-se “aludir [...] ao direito das gerações atuais, sem prejuízo das futuras, ao ambiente limpo em 

todos os aspectos (meio ecologicamente equilibrado, como diz o art. 225 da CF)”21. “A dimensão 

ambiental compreende a garantia da proteção do planeta, a fim de manter as condições que 

possibilitam a vida na Terra”22. 

José Afonso da Silva23 observa:  

A qualidade do meio ambiente em que a gente vive, trabalha e se diverte influi consideravelmente na 

própria qualidade de vida. O meio ambiente pode ser satisfatório e atrativo, e permitir o 

                                                        
19 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 62 e ss. 

20 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. 

21 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 68. 

22 UBA, André Emiliano. Programas de Regularização Ambiental como Instrumentos de Alcance da Sustentabilidade. Rio de Janeiro: 
2017. p. 40-41. 

23 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 24. 
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desenvolvimento individual, ou pode ser nocivo, irritante e atrofiante” – adverte Harvey S. Perloff. A 

qualidade do meio ambiente transforma-se, assim, num bem ou patrimônio, cuja preservação, 

recuperação ou revitalização se tornaram um imperativo do Poder Público, para assegurar uma boa 

qualidade de vida, que implica boas condições de trabalho, lazer, educação, saúde, segurança – enfim, 

boas condições de bem-estar do Homem e de seu desenvolvimento. 

Gabriel Real Ferrer fala da necessidade de firmarmos um pacto com a Terra, “de modo que 

no comprometamos la posibilidad de mantenimiento de los ecossistemas esenciales que hacen 

posiblem nuestra subsistência como especie en unas condiciones ambientales aceptables”24.  

Vê-se, assim, que a dimensão ambiental da sustentabilidade está diretamente ligada à 

preocupação com a conservação dos recursos naturais e a preservação de todos os elementos que 

compõem o meio ambiente, essenciais para a vida no planeta.  

 

3.2 Dimensão Econômica 

A dimensão a econômica, por sua vez, preconiza o investimento permanente em meios mais 

eficientes e menos poluentes de produção, bem como pensa no aumento da produtividade como 

consequência do uso mais eficiente de matérias-primas e recursos naturais.  

A dimensão econômica é descrita por Ronan Saulo Robl25 da seguinte forma: 

A dimensão econômica, por sua vez, está focada no desenvolvimento da economia com a finalidade 

de gerar melhor qualidade de vida às pessoas, até porque os recursos naturais – que são finitos – são 

a base da produção, e o crescimento econômico sem tal observância, apesar de gerar lucro, pode vir 

a comprometer o bem-estar das futuras gerações, o que contraria o princípio do desenvolvimento 

sustentável enunciado pelo Relatório Brundtland. 

Para Juarez Freitas26, em sua dimensão econômica, a sustentabilidade reforça que: (a) é 

indispensável lidar adequadamente com custos e benefícios, diretos e indiretos, assim como efetuar 

pertinente trade-off entre eficiência e equidade intra e intergeracional; (b) a economicidade implica 

o combate ao desperdício lato sensu, bem como o incremento de poupança pública, da 

responsabilidade fiscal e do limite regulatório do poder público e privado, tendo toda e qualquer 

propriedade que cumprir função social, econômica, ética e de equilíbrio ecológico; (c) a regulação 

do mercado precisa acontecer de maneira que a eficiência guarde comprovada e mensurável 

                                                        
24 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. 

25 ROBL, Ronan Saulo. Impostos Estaduais como Instrumento Auxiliar para o Alcance da Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2017. p. 32. 

26 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 72. 
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subordinação à eficácia.  

O viés econômico da sustentabilidade une o direito econômico e o direito ambiental, de 

forma que o crescimento econômico respeite a limitação dos recursos naturais, intensificando a 

intervenção econômica do Estado em prol da preservação do meio ambiente e estimulando a 

economia verde, com o escopo de que o desenvolvimento não se torne insustentável para as 

gerações futuras27.  

 

3.3 Dimensão social 

Juarez Freitas 28  apresenta o seguinte conceito operacional para a dimensão social da 

sustentabilidade: 

Dimensão social, no sentido de que não se admite o modelo do desenvolvimento excludente e iníquo. 

De nada serve cogitar da sobrevivência enfastiada de poucos, encarcerados no estilo oligárquico, 

relapso e indiferente, que nega a conexão de todos os seres vivos, a ligação de tudo e, desse modo, a 

natureza imaterial do desenvolvimento. 

No mesmo sentido Denise Schmitt Siqueira Garcia29 esclarece que a dimensão social, além 

de associada à tutela dos direitos sociais e à dignidade da pessoa humana, também se fundamenta 

num processo de melhoria na qualidade de vida da sociedade, que só se verá através da redução 

das discrepâncias entre a opulência e a miséria e com acesso à educação, à moradia, à alimentação.  

Na mesma linha, leciona Tiago Fensterseifer 30:  

A proteção ambiental está diretamente relacionada à garantia dos direitos sociais, já que o gozo desses 

últimos (como, por exemplo, saúde, moradia, alimentação, educação, etc.), em patamares desejáveis 

constitucionalmente, está necessariamente vinculado a condições ambientais favoráveis, como, por 

exemplo, o acesso a água potável (através de saneamento básico, que também é direito fundamental 

social integrante do conteúdo do mínimo existencial), a alimentação sem contaminação química (por 

exemplo, de agrotóxicos e poluentes orgânicos persistentes), a moradia em área que não apresente 

poluição atmosférica, hídrica ou contaminação do solo (como, por exemplo, na cercania de áreas 

industriais) ou mesmo riscos de desabamento (como ocorre no topo de morros desmatados e margens 

de rios assoreados). 

                                                        
27 ROBL, Ronan Saulo. Impostos Estaduais como Instrumento Auxiliar para o Alcance da Sustentabilidade. p. 33. 

28 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 62. 

29 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão Social do Princípio da Sustentabilidade: Uma Análise do Mínimo Existencial Ecológico. 
In SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes. GARCIA, Heloíse Siqueira (orgs.). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel 
Real Ferrer [recurso eletrônico]. Dados Eletrônicos – Itajaí: Univali, 2014. p. 44. 

30 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente – Dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do estado socioambiental de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 74. 
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Rodrigo Castellano 31  também anota que a dimensão social tem seu foco no bem-estar 

humano, na promoção da cidadania e da melhora na qualidade de vida. “Para isto, necessário que 

todos os integrantes da sociedade não se omitam de questões sociais e busquem um ideal que seria 

a emergência de um novo paradigma cultural, descartando o pensamento consumista e 

despreocupado com os tempos que estão por vir”. 

Por fim, André Emiliano Uba32 complementa: 

Por meio desse viés, haveria garantia de que todas as pessoas pudessem ter condições iguais de acesso 

a bens e serviços de boa qualidade, necessários para uma vida digna. Em outras palavras: refere-se à 

equidade social, conduzindo a um padrão estável de crescimento, de combate à pobreza e que 

promova a igualdade de direitos e de acesso à dignidade humana. 

Percebe-se, assim, que a dimensão social da sustentabilidade se erige num novo paradigma 

social, pautado em novos modelos de governança que, por sua vez, priorizem medidas de melhor 

distribuição de renda e oportunidades com vistas a evitar os processos de exclusão e à diminuição 

das desigualdades sociais. Como pondera Leonardo Boff, a “sustentabilidade de uma sociedade se 

mede por sua capacidade de incluir a todos e garantir-lhes os meios de uma vida suficiente e 

decente”33. 

 

3.4 Dimensão ética  

A dimensão ética da sustentabilidade significa “que todos os seres possuem uma ligação 

intersubjetiva e natural”34. Juarez de Freitas35 a resume assim: 

Em síntese, a ética da sustentabilidade reconhece (a) a ligação de todos os seres, acima do 

antropocentrismo estrito, (b) o impacto retroalimentador das ações e omissões, (c) a exigência de 

universalização concreta, tópico-sistemática do bem-estar e (d) o engajamento numa causa que, sem 

negar a dignidade humana, proclama e admite a dignidade dos seres vivos em geral. 

A bem de caracterizar essa dimensão da sustentabilidade, vale transcrever, também, o 

seguinte excerto: 

Em conclusão podemos dizer: pouco importa a concepção que tivermos de sustentabilidade, a ideia 

motora é esta: não é correto, não é justo nem ético que, ao buscarmos os meios para a nossa 

                                                        
31 CASTELLANO, Rodrigo Roth. Utilitarismo e Justiça Sustentável: efetividade do processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2017. p. 86. 

32 UBA, André Emiliano. Programas de Regularização Ambiental como Instrumentos de Alcance da Sustentabilidade. p. 40. 

33 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é; o que não é. p. 19-20. 

34 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 64. 

35 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 68. 
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subsistência, dilapidemos a natureza, destruamos biomas, envenenemos os solos, contaminemos as 

águas, poluamos os ares e destruamos o sutil equilíbrio do Sistema Terra e do Sistema Vida. Não é 

tolerável eticamente que sociedades particulares vivam às custas de outras sociedades ou de outras 

regiões, nem que a sociedade humana atual viva subtraindo das futuras gerações os meios necessários 

poderem viver decentemente.36 

 

3.5 Dimensão jurídico-política 

Já no que tange à dimensão jurídico-política, Juarez Freitas37 refere que a sustentabilidade 

constitui princípio e valor constitucional, informador de toda ordem jurídica. E não se trata de 

princípio potencial, mas que determina “com eficácia direta e imediata, independentemente de 

regulamentação, a tutela jurídica do futuro”.  

Essa dimensão, supõe uma nova hermenêutica das relações jurídicas em geral, pois incorpora 

a sustentabilidade como condição normativa e interpretativa, implicando a “responsabilidade dos 

atores jurídicos e políticos na construção de arranjos institucionais propícios à consolidação dos 

direitos constitucionalmente previstos”38, e não só os da terceira dimensão, mas de todos os direitos 

fundamentais39. 

 

3.6 Dimensão tecnológica 

Por fim, a dimensão tecnológica da sustentabilidade significa, segundo Gabriel Real Ferrer40, 

colocar a ciência e a técnica a serviço do bem comum. Veja-se: 

No sólo los nuevos conocimientos deben ayudarnos a corregir errores pasados, como por ejemplo 

mediante la captación de CO2, o a aportar soluciones eficaces a problemas como los que plantea uma 

civilización energético-dependiente, sino que indefectiblemente la tecnologia disponible determina 

los modelos sociales em los que nos desarrollamos, tal como insistentemente demuestra la historia. 

Nessa linha, o mesmo autor destaca que “la tecnologia es determinante para entender el 

comportamento, actual y desde lego, futuro, de nuestra espécie”.41 

                                                        
36 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é; o que não é. p. 64-65. 

37 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 72. Itálico no original. 

38 SOUZA, Alisson de Bom. Processo de Demarcação de Terras Indígenas. Rio de Janeiro, 2017. p. 69. 

39 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 76. 

40 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. p. 14. 

41  FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica. Disponível em 
<https://www.academia.edu/29211132/LA_SOSTENIBILIDAD_TECNOLÓGICA> Acesso em 7 Maio. 2018. p. 12. 
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Ademais, ainda com fundamento e Gabriel Garcia Ferrer 42 , a dimensão tecnológica é 

propulsora das demais: 

Si hemos dicho que la sostenibilidad económica passa por encontrar nuevos y más abiertos modos de 

generación de riqueza, de una riqueza que sirva para atender las necessidades reales de la población, 

es evidente que las respuestas que busquemos pasan por la gestión que hagamos del conocimiento e 

las tecnologias que genera.  

Tal dimensão, conforme Maria Claudia da Silva Antunes de Souza e Juliete Ruana Mafra43, 

propicia a criação, a construção e a reinvenção de mecanismos de efetivação das demais dimensões 

da sustentabilidade. 

Outrossim, a dimensão tecnológica da sustentabilidade preconiza evitar o tráfico de 

tecnologias obsoletas, potencializar o intercâmbio do conhecimento, revisar os critérios afetos à 

propriedade intelectual e incentivar investimentos em tecnologias adaptadas às realidades locais.44 

 

3. APROXIMAÇÃO A UM CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

Analisadas as dimensões da sustentabilidade, reúnem-se, a seguir, os elementos que 

possibilitam a construção de um conceito adequado da categoria analisada neste artigo.  

Inicialmente, entende-se que o conceito de sustentabilidade deve ser integrativo, 

abrangente, inclusivo. Ademais, na linha do que sustentam Zenildo Bodnar e Paulo Márcio Cruz, não 

se pode perder de vista que sustentabilidade forma um conceito aberto, permeável, ideologizado, 

subjetivo e relacional, de modo que, o que é sustentável aqui, pode não ser numa tribo indígena 

localizada a poucos quilômetros de onde estamos45. 

Em suma, a pretensão, não é a de reduzir a sustentabilidade a um conceito, mas a de defini-

la de forma que a amplitude necessária seja considerada no momento em que o termo 

sustentabilidade seja empregado. 

Juarez Freitas considera a sustentabilidade princípio constitucional não escrito, incorporado 

                                                        
42 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica. p. 15. 

43 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de, MAFRA, Juliete Ruana. A sustentabilidade no Alumiar de Gabriel Real Ferrer: Reflexos 
Dimensionais na Avaliação Ambiental Estratégica. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de, GARCIA, Heloise Siqueira (Orgs). 
Lineamentos sobre Sustentabilidade Segundo Gabriel Real Ferrer  [recurso eletrônico]. Dados eletrônicos - Itajaí: Univali, 2014. 
p. 21. 

44 FERRER, Gabriel Real. La sostenibilidad tecnológica. 

45 BODNAR, Zenildo. CRUZ, Paulo Márcio. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. p. 110. 



24 
 

em nosso sistema jurídico por meio da norma geral-inclusiva prevista no art. 5o, § 2o, da Constituição 

Federal46. Veja-se: 

[...] a sustentabilidade merece acolhida, antes de mais, como princípio constitucional que determina 

promover, em longo prazo, o desenvolvimento propício ao bem-estar pluridimensional (social, 

econômico, ético, ambiental e jurídico-político), com reconhecimento da titularidade de direitos 

fundamentais das gerações presentes e futuras [...].47 

Não se trata de princípio abstrato, “literário, remoto ou de concretização adiável”48. Adotar 

a sustentabilidade como princípio constitucional significa considerá-la “vetor que tem o condão de 

recalibrar o modo de pensar e gerir o destino comum”. Nessa linha, a sustentabilidade aparece 

“como dever ético e jurídico-político de viabilizar o bem-estar no presente, sem prejuízo do bem-

estar futuro, próprio e de terceiros”. Trata-se de uma “diretriz vinculante, que reforma 

estruturalmente o jeito de compreender e aplicar o sistema normativo” 49. 

Eis o conceito de princípio da sustentabilidade proposto por Juarez de Freitas50:  

[...] trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a 

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material 

e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e 

eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e 

no futuro, o direito ao bem-estar. 

Além de princípio constitucional, Juarez de Freitas também toma a sustentabilidade como 

um valor, ou seja, como indutora de “outro modelo axiológico do desenvolvimento que interessa à 

Carta, bem interpretada”51, ideia que justifica na multidimensionalidade do conceito e nos seguintes 

artigos de nossa Constituição: 3o, 170, 174, 192, 205, 218, 219 e 22552. A sustentabilidade como 

valor, implica considerá-la critério de avaliação das políticas públicas e de comportamentos públicos 

e particulares: “as políticas precisam ser escrutinadas, de maneira sustentável, em consonância com 

os objetivos fundamentais da Carta, não consoante os clientelismos antifuncionais, imediatistas e 

sem nexo”53. 

                                                        
46 “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

47 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 15. 

48 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 41. 

49 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 15. 

50 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 43.  

51 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 21. 

52 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 115-117. 

53 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 121. 
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Como se vê, o conceito de sustentabilidade proposto pelo autor citado é bem mais amplo 

que o do Relatório Brundtland, assentado na preocupação com a satisfação das necessidades 

materiais do homem. Com efeito, o objetivo do “desenvolvimento sustentável”, de cunho 

economicista, era compatibilizar as necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades54. O que Juarez de 

Freitas propõe é que a definição de sustentabilidade abranja demandas relacionadas ao bem-estar 

físico e psíquico a longo prazo, indo além do atendimento de necessidades materiais. E mais: é 

“preciso que o conceito seja pronunciamento includente, política e socialmente” 55, excerto que 

destaca a multidimensionalidade da categoria analisada.  

Gabriel Real Ferrar 56  explica que, na expressão “desenvolvimento sustentável”, a 

sustentabilidade opera como limite. Ou seja, o paradigma é o desenvolvimento e a sustentabilidade 

atua como seu balizador informando os meios de crescer sem comprometer a satisfação das futuras 

necessidades materiais do homem. A sustentabilidade, diferentemente, “es una noción positiva y 

altamente proactiva que supone la introducción de los cambios necesarios para que la sociedad 

planetaria, constituida por la Humanidad, sea capaz de perpetuarse indefinidamente en el tempo”. 

De outro lado, vê-se, no Relatório Brundtland, que o então “desenvolvimento sustentável” é 

eminentemente antropocêntrico e, no pensamento de Leonardo Boff, o termo sustentabilidade 

precisa abranger, também, o que não é humano. Aliás, referido autor critica: eis “o defeito de todas 

as definições dos organismos da ONU, o de serem exclusivamente antropocêntricas e pensarem o 

ser humano acima da natureza ou fora dela, como se não fosse parte dela”57. A perspectiva, sugere 

o autor, deve ser ampla, holística e integradora. Por isso, propõe: 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-

químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida, a sociedade 

e a vida humana, visando sua continuidade e ainda atender as necessidades da geração presente e das 

futuras, de tal forma que os bens e serviços naturais sejam mantidos e enriquecidos em sua 

capacidade de regeneração, reprodução e coevolução.58 

                                                        
54  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Report of the World Comission on Environment and Development. Disponível em 

http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm, acesso em 21 ago.2017.  

55 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 50. 

56 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. p. 13. 

57 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é; o que não é. p. 43. 

58 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é; o que não é. 2. ed. p. 107. Na mesma linha, em outro momento, o autor define 
sustentabilidade como “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” (p. 14). 
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No mesmo sentido, Rodrigo Roth Castellano59 pontua que “o conceito de sustentabilidade, 

em suas dimensões, ultrapassou a ideia de sobrevivência em um planeta saudável, passando a 

integrar, com status jurídico, a própria concepção de Bem-estar e qualidade de vida”. 

Como se verifica, sustentabilidade não é uma bandeira, um rótulo ou “uma campanha 

episódica”60, “um tema efêmero ou de ocasião”61. Trata-se de uma agenda permanente que implica, 

“dialógica, interdisciplinar, criativa, antecipatória, medidora de consequências (diretas e indiretas) 

e aberta”62.  

Sustentabilidade é, por todo o exposto, princípio constitucional-síntese, não mera norma vaga, pois 

determina, numa perspectiva tópico-sistemática, a universalidade concreta e eficaz do respeito às 

condições multidimensionais da vida de qualidade, com pronunciado resguardo do direito ao futuro63. 

A partir de todo o exposto, o conceito de sustentabilidade que se propõe é o seguinte: 

sustentabilidade é um princípio ordenador de todo o sistema jurídico e de toda a atuação da 

Administração Pública e privada, imediata e diretamente aplicável com vistas à realização dos 

direitos fundamentais, incluindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de 

condições dignas de vida para todos os seres hoje e no futuro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa, cujo relato está consubstanciado neste artigo, buscou investigar o 

seguinte problema: há possibilidades de estabelecer um conceito de sustentabilidade que seja 

suficientemente amplo para abranger as suas dimensões, mas, concomitantemente, que não seja 

vago a ponto de se tornar vazio? A hipótese adotada foi a de uma resposta positiva e se confirmou 

ao longo da pesquisa.  

Longe de pretender apresentar resposta completa e definitiva para a questão proposta, a 

análise do surgimento do conceito e de suas dimensões demonstrou que a noção de 

desenvolvimento sustentável, nascida no Relatório Brundtland e considerada um “progresso 

notável para a época”64, tornou-se insuficiente para dar conta de todas os aspectos que estão 

                                                        
59 CASTELLANO, Rodrigo Roth. Utilitarismo e Justiça Sustentável: efetividade do processo civil brasileiro. p. 87. 

60 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 19. 

61 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 31. 

62 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 31. 

63 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 78. 

64 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 17. 
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envolvidos na definição de sustentabilidade, hoje concebida como categoria pluridimensional.  

A evolução do conceito demonstrou que sustentabilidade não pode ser considerada um 

conceito estático. Antes, é dinâmico, visto que leva em conta as necessidades do ambiente e as 

necessidades humanas. Por não se tratar de categoria estanque, diz-se que é multidimensional, 

sendo suas dimensões (ambiental, social, econômica, ética, jurídico-política e tecnológica) 

elementos orgânicos, inter-relacionados e mutuamente dependentes. 

 A partir do estudo realizado, a definição proposta foi a seguinte: sustentabilidade é um 

princípio ordenador de todo o sistema jurídico e de toda a atuação da Administração Pública e 

privada, imediata e diretamente aplicável com vistas à realização dos direitos fundamentais, 

incluindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de condições dignas de vida para 

todos os seres hoje e no futuro. 

A definição proposta certamente não está isenta de problemas. De qualquer modo, os 

problemas por ventura detectados não infirmam a hipótese inicialmente considerada, constituindo, 

antes, evidência de que, tratando-se de sustentabilidade, não se pode pretender buscar uma 

definição definitiva. A busca deve ser por contextos abertos que pressuponham a inclusão de todas 

as dimensões analisadas e outras que venham a ser sustentadas pela doutrina no amanhã, pois o 

objetivo maior é, e sempre deverá ser, a realização dos direitos fundamentais, dentre os quais o de 

viver com dignidade humana em um ambiente ecologicamente equilibrado. 
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OS BBB’S DA PÓS-MODERNIDADE: A SOCIEDADE EM BAUMAN, BECK E 

BOSSELMANN SOB A PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE 

 

Leandro Katscharowski Aguiar 

Uziel Nunes de Oliveira1 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo tem como tema principal a análise das contribuições teóricas de Zygmunt Bauman, 

Ulrich Beck e Klaus Bosselmann para o estudo da sociedade pós-moderna, sob a perspectiva da 

sustentabilidade. 

O objetivo geral é traçar um perfil da sociedade pós-moderna, também chamada de 

sociedade contemporânea, estabelecendo-se uma íntima correlação entre as principais 

transformações provocadas pelo progresso e pela globalização e os riscos daí decorrentes para a 

continuidade da vida no planeta, bem como fomentar o debate acerca do novo paradigma da 

sustentabilidade, cuja compreensão revela-se imprescindível para que se possa almejar uma 

verdadeira mudança de atitude, em escala mundial, tanto dos governantes, quanto dos governados. 

E como objetivos específicos, pretende-se investigar as três dimensões clássicas da sustentabilidade 

─ social, econômica e ambiental ─, cada uma retratada por um dos autores destacados acima, e os 

caminhos a serem trilhados para o equilíbrio entre tais dimensões.   

Como problemas centrais serão enfocados os seguintes questionamentos: Quais os 

principais fenômenos responsáveis pela ruptura da modernidade e surgimento de uma nova era, 

conhecida como pós-modernidade? Quais as principais características da sociedade pós-moderna? 

Qual a importância do novo paradigma da sustentabilidade para que a sociedade possa perpetuar-

se indefinidamente no tempo em condições de dignidade?  

A hipótese ora apresentada é que o progresso advindo com a industrialização e o modelo 

econômico capitalista, acentuado, sobretudo, pelo avanço tecnológico e o processo de globalização, 

                                                        
1 Mestrandos em Ciência Jurídica - UNIVALI. Artigo apresentado para conclusão da disciplina “Governança e Sustentabilidade”, 

ministrada pela Professora Doutora Denise Schmitt Siqueira Garcia, no Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do 
Vale do Itajaí, turma 2017.2. E-mails:  
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fez surgir uma sociedade cujo estilo de vida é insustentável, do ponto de vista ambiental. Nesse 

contexto, o novo paradigma da sustentabilidade desponta como único modelo viável para a tomada 

de decisões públicas e privadas capazes de garantir a continuidade da vida no planeta.      

Para tanto, o artigo foi dividido em três partes: “Bauman e a sociedade líquida”; “Beck e a 

sociedade de risco mundial”; e “Bosselmann e a sociedade ecológica”.  

O método utilizado foi o dedutivo e a técnica de pesquisa a bibliográfica. 

 

1. BAUMAN E A SOCIEDADE LÍQUIDA 

1.1 A globalização e os laços sociais líquidos 

O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017) é um dos principais teóricos da 

pós-modernidade. Com um olhar reflexivo sobre os dilemas da vida moderna, Bauman produziu 

uma série de artigos e livros que expõe sua visão crítica acerca do modo de vida da sociedade 

contemporânea, por ele chamada de sociedade líquida. 

As transformações da sociedade moderna, surgida em meados do século XVIII, com o 

movimento Iluminista (França) e a Revolução Industrial (Inglaterra), para a sociedade pós-moderna 

ou da modernidade líquida, que, segundo Anthony Giddens, “começou a se desenvolver a partir do 

início dos anos 1970”2, passa, como um fio condutor, pelo estudo do fenômeno da globalização, um 

processo irremediável e irreversível que, como adverte Bauman, “afeta a todos na mesma medida 

e da mesma maneira”3. 

O ponto de partida desse processo globalizador ainda em curso, capaz de transformar os 

parâmetros da condição humana, tendo em vista as consequências sociais que produz, reside na 

expressão “compressão tempo/espaço”. A propósito, explica Bauman, pode-se considerar que “a 

‘distância’ é um produto social; sua extensão varia dependendo da velocidade com a qual pode ser 

vencida”. E complementa o autor, “todos os outros fatores socialmente produzidos de constituição, 

separação e manutenção de identidades coletivas ─ como fronteiras estatais ou barreiras culturais 

─ parecem, em retrospecpva, meros efeitos secundários dessa velocidade”4. 

                                                        
2 GIDDENS, Anthony. SUTTON, Philip W. Conceitos essenciais da sociologia. Tradução: Cláudia Freira. São Paulo: Unesp, 2016. p. 27. 

3 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 7. 

4 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 19. 



32 
 

Duas causas se descortinam como responsáveis principais pela redução do tempo 

ordinariamente gasto para se transpor o espaço, o que Bauman denomina de “guerra espacial”, a 

saber: (i) a mobilidade do capital financeiro; e (ii) a tecnologia ou transporte da informação. 

A mobilidade do capital financeiro é descrita por Bauman como fenômeno do “proprietário 

ausente”. As companhias, detentoras do capital, pertencem aos acionistas, isto é, as pessoas que 

investem, as quais não estão de forma alguma fixadas no espaço. “Cabe a eles portanto mover a 

companhia para onde quer que percebam ou prevejam uma chance de dividendos mais elevados, 

deixando a todos os demais ─ presos como são à localidade ─ a tarefa de lamber as feridas, de 

consertar o dano e se livrar do lixo”. Nesse contexto, “livrar-se da responsabilidade pelas 

consequências é o ganho mais cobiçado e ansiado que a nova mobilidade propicia ao capital sem 

amarras locais, que flutua livremente. Os custos de se arcar com as consequências não precisam 

agora ser contabilizados no cálculo da ‘eficácia’ do investimento”5. 

Surge, então, uma nova assimetria entre a natureza extraterritorial do poder, marcada pela 

independência das elites globais, e a contínua territorialidade da vida como um todo, com efeitos 

demolidores sobre a capacidade decisória dos governos locais, cada vez mais dependentes e assim 

submissos aos interesses do capital/mercado. Bem a respeito, leciona Bauman6: 

Devido a total e inexorável disseminação das regras de livre mercado e, sobretudo, ao livre movimento 

do capital e das finanças, a ‘economia’ é progressivamente isentada do controle político; com efeito, 

o significado primordial do termo ‘economia’ é o de ‘área não política’. [...] o Estado não deve tocar 

em coisa alguma relacionada à vida econômica: qualquer tentativa nesse sentido enfrentaria imediata 

e furiosa punição dos mercados mundiais. 

Em conclusão: 

A única tarefa econômica permitida ao Estado e que se espera que ele assuma é a de garantir um 

‘orçamento equilibrado’, policiando e controlando as pressões locais por intervenções estatais mais 

vigorosas na direção dos negócios e em defesa da população face às consequências mais sinistras da 

anarquia de mercado7.  

Ao menor sinal de alteridade, a exigir uma aplicação dispendiosa da força ou negociações 

cansativas, o capital volátil pode sempre se mudar para outros locais, de forma extremamente 

rápida, já que não há necessidade de se comprometer.     

A outra causa preponderante para a “compressão tempo/espaço” está relacionada ao 

                                                        
5 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 15-16. 

6 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar 1999. p. 74. 

7 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar 1999. p. 74. 
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desenvolvimento da tecnologia ou transporte da informação, “o tipo de comunicação que não 

envolve o movimento de corpos físicos ou só o faz secundária e marginalmente”8.  

Com efeito, muito mais do que o desenvolvimento dos meios de transporte, a tecnologia da 

informação, cujo ápice ocorreu com o advento da Internet, foi o fenômeno que faltava para a 

superação das fronteiras geográficas do mundo real, na medida em que as distâncias passaram a 

não mais importar frente à velocidade da comunicação, que implodiu e encolheu a escala do tempo 

para a insignificância do instante9. Bauman, nesse ponto, refere-se ao surgimento de um novo 

espaço, sem restrições territoriais, o “espaço cibernético” ou “ciberespaço”10. 

Desse modo, com as distancias não significando mais nada e, por conseguinte, com o 

desaparecimento das identidades coletivas ─ laços sociais, familiares, culturais, épcos, religiosos e 

políticos formados no seio das comunidades outrora separadas pelas velhas fronteiras ─, e mais, 

com o enfraquecimento e a dependência dos governos locais em relação aos novos centros de 

poder, controlados por uma elite global detentora do capital financeiro, cujas principais 

características são a capacidade de mobilidade ou fluidez e o desapego ou descompromisso com o 

espaço, a ideia de globalização, para Bauman, torna-se radicalmente oposta à de universalização. 

Enquanto esta “transmitia a esperança, a intenção e a determinação de se produzir a ordem” 

(“ordem universal”), aquela reflete o “caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos 

assuntos mundiais”. Em outras palavras, “a globalização é a ‘nova desordem mundial’ de Jowitt com 

um outro nome”, pondera Bauman11.    

O fenômeno da globalização, ao derreter os sólidos da era moderna do capitalismo pesado, 

cujo principal ícone era o modelo fordista, que prendia os trabalhadores a seus lugares e impedia 

sua mobilidade, substituído, agora, por um capitalismo leve, este que, na medida em que não se 

prende ao espaço, também deixa os trabalhadores livres para fazer suas escolhas, é responsável 

pelo aparecimento de uma nova sociedade em tempos pós-modernos, a sociedade da modernidade 

líquida ou, simplesmente, sociedade líquida. 

A desregulamentação e a privatização das tarefas e deveres modernizantes, efeito do 

processo de globalização, favorece o fim das utopias, isto é, do desejo de se unir e de se engajar 

                                                        
8 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 21. 

9 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 20. 

10 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 24. 

11 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 67. 
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politicamente para a transformação da realidade. “O que está errado com a sociedade em que 

vivemos”, escreve Bauman, reportando-se a Cornelius Castoriadis, “é que ela deixou de se 

questionar. É um tipo de sociedade que não mais reconhece qualquer alternativa para si mesma”12. 

Para o autor, o fim das utopias é a perda do caráter reflexivo em relação à sociedade e, por 

consequência, a perda da noção de progresso como um bem que deve ser partilhado. A busca pelo 

prazer individual é o fim último da sociedade líquida.  

O derretimento dos sólidos e as incertezas provocadas pela instabilidade do mercado, que 

passa a ditar as regras, nos levou, a grosso modo, ao individualismo como característica essencial. 

O medo de se relacionar com estranhos ou mesmo com o próximo (um vizinho, por exemplo), por 

sua vez, nos levou à solidão e à corrosão e lenta desintegração da cidadania13. Em meio a esse 

cenário, ressalta Bauman, “o ‘público’ é colonizado pelo ‘privado’; o ‘interesse público’ é reduzido 

à curiosidade sobre as vidas privadas de figuras públicas e a arte da vida pública é reduzida à 

exposição pública de questões privadas [...]”14. 

Em geral, a sociedade líquida desloca o eixo do produtor para o consumidor, de sorte que a 

hierarquização e o reconhecimento social acontecem a partir da via do consumo. E “a vida 

organizada em torno do consumo, por outro lado, deve se bastar sem normas: ela é orientada pela 

sedução, por desejos sempre crescentes e quereres voláteis ─ não mais por regulação normativa”15. 

Tudo se torna descartável, até mesmo os empregos e os relacionamentos. Ser moderno, em tempos 

líquidos, significa estar em constante movimento, buscar a satisfação instantânea, na falta de 

previsibilidade e segurança a longo prazo, não se relacionar, mas sim se conectar, com a certeza de 

que será possível e fácil se desconectar a qualquer instante. Enfim, a liquidez da sociedade se dá 

pela incapacidade de tomar forma fixa, pois se transforma diariamente, assumindo a forma que o 

mercado a obriga a tomar. Não se há falar mais em identidades coletivas; e até mesmo as 

identidades individuais são tratadas como mercadorias, não algo que a pessoa herda ou tem, mas 

sim algo que ela procura ou quer ter para atender ao desejo fluído do momento. “Somos livres para 

fazer e desfazer identidades à vontade. Ou assim parece”16, filosofa Bauman.  

 

                                                        
12 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 33. 

13 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 50. 

14 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 51. 

15 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 99. 

16 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 107. 
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1.2 A dimensão social da sustentabilidade na modernidade líquida  

Ao descrever minuciosamente a sociedade da modernidade líquida, Bauman expõe as 

mazelas ou efeitos colaterais resultantes do processo de globalização e do novo estilo de vida 

centrado na figura do consumidor.  

Como visto alhures, a globalização refere-se mais, e primordialmente, aos efeitos globais não 

pretendidos do que às iniciativas e empreendimentos globais. Dentre esses efeitos, destaca-se o 

rebaixamento da condição humana, sua desintegração social, pela perda da noção de civilidade. Em 

outras palavras, o indivíduo não se reconhece mais como cidadão, “pessoa que tende a buscar seu 

próprio bem-estar através do bem-estar da cidade”; ao contrário, torna-se “morno, cético ou 

prudente em relação à ‘causa comum’, ao ‘bem comum’, à ‘boa sociedade’ ou à ‘sociedade justa’”17. 

E se o indivíduo é indiferente à injustiça da sociedade, torna-se indiferente, também, à situação de 

extrema desigualdade social que desponta como um dos principais efeitos negativos da 

globalização. Na avaliação de John Kavanagh, do Instituto de Pesquisa Política de Washington, 

citado por Bauman18: 

A globalização deu mais oportunidades aos extremamente ricos de ganhar dinheiro mais rápido. Esses 

indivíduos utilizam a mais recente tecnologia para movimentar largas somas de dinheiro mundo afora 

com extrema rapidez e especular com eficiência cada vez maior. 

Infelizmente, a tecnologia não causa impacto nas vidas dos pobres do mundo. De fato, a globalização 

é um paradoxo: é muito benéfica para muitos poucos, mas deixa de fora ou marginaliza dois terços da 

população mundial. 

Sobre o tema, discorre Bauman19: 

A mentira da promessa do livre comércio é bem encoberta; a conexão entre a crescente miséria e 

desespero dos muitos ‘imobilizados’ e as novas liberdades dos poucos com mobilidade é difícil de 

perceber nos informes sobre as regiões lançadas na ponta sofredora da ‘glocalização’. Parece, ao 

contrário, que os dois fenômenos pertencem a mundos diferentes, cada um com suas próprias causas 

marcadamente diversas. Jamais se suspeitaria pelos informes que o rápido enriquecimento e o rápido 

empobrecimento brotam da mesma raiz [...]. 

Ou seja, “o nosso tempo”, comenta Pedro Manoel Abreu20, comungando do pensamento 

baumaniano, “é uma era de absurdos, de contradições. De avanços sociais, políticos, econômicos, 

                                                        
17 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 49-50. 

18 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 79. 

19 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 80. 

20 ABREU, Pedro Manoel. Acesso à justiça e juizados especiais: o desafio histórico da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil. 
Florianópolis: Conceito, 2011. p. 231. 
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culturais, científicos e tecnológicos, mas contraditoriamente de exclusão, de miséria, de 

desigualdade social e política, que parece abandonar a parcela mais significativa da humanidade a 

uma condição de subcidadania”.  

Bauman chama atenção, ainda, para as notícias pautadas e editadas de modo a reduzir o 

problema da pobreza apenas à questão da fome. A verdadeira escala da pobreza, afirma o autor, é 

omitida (“800 milhões de pessoas são permanentemente subnutridas, mas cerca de 4 bilhões ─ dois 

terços da população mundial ─ vivem na pobreza”). Para Bauman, reportando-se ao cronista do The 

Economist, Ryszard Kapuscinski, “o que a equação ‘pobreza = fome’ esconde são muitos outros 

aspectos complexos da pobreza ─ ‘horríveis condições de vida e moradia, doença, analfabetismo, 

agressão, famílias destruídas, enfraquecimento dos laços sociais, ausência de futuro e de 

produtividade’”21.   

A sociedade da modernidade líquida também provoca outro preocupante efeito colateral no 

campo social, qual seja, a tendência de criar grupos de excluídos. “Crianças afogadas, muros 

apressadamente erguidos, cercas de arame farpado, campos de concentração superlotados e 

competindo entre si para acrescentar o insulto de tratarem os migrantes como batatas quentes às 

injúrias do exílio, de escapar por pouco dos perigos enervantes da viagem rumo à segurança”. O 

homem da pós-modernidade, constata Bauman em sua última obra, Estranhos à nossa porta (2016), 

publicada um ano antes de sua morte, trata dos indivíduos desprezados com normalidade, 

procurando fazer com que desapareçam “da vista e das consciências, envoltos no véu do 

esquecimento”22.  

Bauman ainda lista mais algumas consequências sociais indesejadas que contribuem para a 

crise de valores e perda das identidades em tempos líquidos, tais como: a ansiedade contínua 

provocada pela eterna insatisfação do consumidor, obcecado pela tarefa de comprar, menos para 

satisfazer suas necessidades sólidas do que seus desejos fluídos e o imediatismo do querer; o medo 

e a insegurança diante da instabilidade e aparente desordem (privatização ou desregulamentação 

estatal) da vida pós-moderna, que gera a tendência de o indivíduo cada vez mais se isolar, deixando 

de conviver em espaços públicos urbanos; a flexibilização das relações trabalhistas, resultado da 

mobilidade do capital e sua independência em relação ao trabalho e aos trabalhadores, estes 

incapazes de oferecer qualquer tipo de resistência organizada como fizeram no passado; entre 

                                                        
21 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 81. 

22 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 8. 
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outras.  

Enfim, tudo isso leva Bauman à amarga conclusão de que, atualmente, há um enorme abismo 

entre “o direito à autoafirmação individual e a capacidade de controlar as situações sociais que 

podem tornar essa autoafirmação algo factível ou irrealista”, o que, a seu ver, “parece ser a principal 

contradição da modernidade fluída”23. 

A visão crítica de Bauman a respeito da sociedade líquida, a contrario sensu, permite 

compreender, sob o olhar do novo paradigma do direito da pós-modernidade, norteado pelo 

princípio da sustentabilidade, o quão longe estamos de atingir o ideal do desenvolvimento 

sustentável que, em sua dimensão social, passa, necessariamente, pela construção de uma 

sociedade justa. E não se há falar em justiça onde houver desigualdades e exclusão.  

Ainda que sem se referir diretamente ao conceito de sustentabilidade, mas claramente em 

sintonia com ele, quando Bauman discorre sobre o progresso, concebido como “um desafio e uma 

necessidade perpétua e talvez sem fim, o verdadeiro significado de ‘permanecer vivo e bem’”, e 

salienta que “o progresso, como tantos outros parâmetros da vida moderna, está agora 

‘individualizado’; mais precisamente ─ desregulado e privatizado” 24 , deixado que fora à livre 

competição, em outras palavras, está tratando da ideia de desenvolvimento. 

Sob esse aspecto, o sociólogo polonês conclama a teoria crítica a se reinventar, de modo a 

enfrentar os problemas que levam ao abismo entre a autoafirmação do individualismo e suas 

consequências socialmente degradantes. Para tanto, propõe uma nova agenda pública, “ainda a 

espera de sua política pública crítica”, em que o poder público volte a ocupar o protagonismo. Eis 

sua lição: 

O poder político implica uma liberdade individual incompleta, mas sua retirada ou desaparecimento 

prenuncia a impotência prática da liberdade legalmente vitoriosa. [...] Para utilizar os termos de Isaiah 

Berlin, pode-se dizer que, depois da luta vitoriosa pela ‘liberdade negativa’, as alavancas necessárias 

para transformá-la numa ‘liberdade positiva’ ─ isto é, a liberdade para estabelecer a gama de opções 

e a agenda para a escolha entre elas ─ quebraram. [...] A verdadeira libertação requer hoje mais, e não 

menos da ‘esfera pública’ e do ‘poder público’. Agora é a esfera pública que precisa desesperadamente 

de defesa contra o invasor privado ─ ainda que, paradoxalmente, não para reduzir, mas para viabilizar 

a liberdade individual25.    

A exortação à uma nova agenda pública vai ao encontro do discurso da sustentabilidade, 

                                                        
23 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 52. 

24 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 170; grifos no original. 

25 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 68; grifos no original. 
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máxime quando elevada ao âmbito nacional e transnacional, na medida em que reforça a 

necessidade dos governos e organismos internacionais de pensar e implantar políticas públicas 

globais voltadas à melhoria da qualidade de vida, com dignidade e justiça, não só para a geração 

presente, mas para as futuras gerações.  

 

2. BECK E A SOCIEDADE DE RISCO MUNDIAL 

2.1 A globalização dos riscos ambientais 

O sociólogo alemão Ulrich Beck (1944-2015) é outro importante crítico da pós-modernidade. 

Para Beck, “ao longo de sua transformação tecnológica-industrial e de sua comercialização 

global, a natureza foi absorvida pelo sistema industrial”. A civilização industrial é dependente tanto 

do consumo e do mercado, quanto da natureza. Esta foi subjugada e é explorada pela sociedade, 

num ritmo sem precedentes na história. “Dessa forma, ela se converteu, ao mesmo tempo, em pré-

requisito indispensável do modo de vida no sistema industrial”26.  

A absorção da natureza no sistema industrial torna a humanidade indefesa aos perigos 

gerados pela exploração predatória. Os danos à natureza transformam-se em ameaças sociais, 

econômicas e políticas. Segundo Beck, é nesse momento que ocorre a ruptura da sociedade 

industrial clássica da modernidade e o surgimento da sociedade industrial de risco, ou simplesmente 

sociedade de risco mundial, da segunda modernidade, também denominada de modernidade 

tardia27. Em suas palavras: 

Na modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção 

social de riscos. Consequentemente aos problemas e conflitos distributivos da sociedade da escassez 

sobrepõem-se os problemas e conflitos surgidos a partir da produção, definição e distribuição de riscos 

cientifico-tecnologicamente produzidos28. 

Na sociedade de risco mundial, os efeitos secundários de uma aparente modernização bem-

sucedida passam a ser questionados e os perigos globais inimagináveis são descortinados aos olhos 

de uma sociedade atônita, incapaz de se proteger de forma adequada. Nessa outra configuração 

                                                        
26 BECK, Ulrich Sociedade de risco rumo a outra modernidade. 2. ed. Tradução: Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, p. 

2011. p. 9. 

27 BECK, Ulrich Sociedade de risco rumo a outra modernidade. 2. ed. Tradução: Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, p. 
2011. p. 12-13. 

28 BECK, Ulrich Sociedade de risco rumo a outra modernidade. 2. ed. Tradução: Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, p. 
2011. p. 23; grifos no original. 
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social, afirma Beck, “tornamo-nos membros de uma ‘sociedade de perigos mundial’. Os perigos 

deixaram de ser um assunto interno de determinado país e os países também não podem combater 

os perigos sozinhos”29. E continua: 

[...] A partir de agora, nada daquilo que acontece é um acontecimento puramente local. Os perigos 

essenciais tornaram-se todos perigos mundiais, a situação de cada nação, de cada etnia, de cada 

religião, de cada classe, de cada indivíduo também é resultado e causa da situação da humanidade30. 

Os problemas ambientais, desse modo, são globalizados, ironicamente frutos da vitória da 

industrialização que, cega às consequências, consome as suas próprias bases naturais e culturais. 

São efeitos secundários das decisões tomadas por Estados, empresas e consumidores31. 

 

2.2 A dimensão econômica da sustentabilidade na sociedade de risco mundial 

Diante da ardente expectativa da sociedade de risco mundial, um avanço econômico 

sustentável deve levar em conta todos os riscos, não só os conhecidos, mas também os prováveis.  

Para tanto, o progresso capitalista do mundo não pode comprometer-se exclusivamente com 

a dupla: crescimento e pleno emprego. O meio ambiente precisa passar a ser o terceiro princípio 

fundamental orientador da política mundial32.  

O desenvolvimento econômico sem levar em conta o meio ambiente não ameaça apenas a 

natureza. É patente a ameaça também para a estrutura dos Estados-nação. Para Beck “a sociedade 

de risco mundial força o Estado-nação a reconhecer que não consegue cumprir as aspirações 

constitucionais que estabeleceu para si próprio: garantir aos seus cidadãos o bem jurídico 

provavelmente mais importante ─ a sua segurança”33. Os perigos que ameaçam o mundo não têm 

respeito. Não conhecem fronteiras, soberania, autoridade e domínio político.  

A única via é a cooperação transnacional, com o abandono pelos Estados-nação da ficção da 

autonomia, a adoção de uma soberania conjunta, com o tratamento dos problemas tanto nacionais 

                                                        
29 BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Edição Kindle. São Paulo: Almedina, 2015 (Locais do 

Kindle 266-267). 

30 BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Edição Kindle. São Paulo: Almedina, 2015 (Locais do 
Kindle 521-523).  

31 BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Edição Kindle. São Paulo: Almedina, 2015 (Locais do 
Kindle 4033-4037).  

32 BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Edição Kindle. São Paulo: Almedina, 2015 (Locais do 
Kindle 929-932).  

33 BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Edição Kindle. São Paulo: Almedina, 2015 (Locais do 
Kindle 1091-1093).  
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como globais.34 “É verdade”, reconhece Beck, “que não podemos voltar à economia planificada pelo 

Estado. Mas não menos importante é reconhecermos que a ‘soberania do mercado’ nunca 

representou uma ameaça tão mortal como agora ─ face ao colapso climático iminente e aos custos 

inimagináveis que tal acarretará”35. 

Há necessidade de se estabelecer uma ligação entre a sociedade civil e o Estado para a 

formação de uma nova ordem mundial, denominada por Beck de Estado cosmopolita. A propósito, 

explica o sociólogo alemão:  

[...] a ideia de um Estado cosmopolita na forma de sociedade civil visa conceber e concretizar uma 

diversidade capaz de resistir e uma ordem pós-nacional. A agenda neoliberal rodeia-se do charme da 

autorregulação e da autolegitimação. A agenda da sociedade civil, pelo contrário, envolve-se na aura 

dos direitos humanos, da justiça global e da luta pela nova grande narrativa de uma globalização 

radicalmente democrática36. 

[...] Portanto, o Estado cosmopolita, liberto dos escrúpulos da soberania, usa a colaboração gratuita 

de outros governos, organizações não governamentais e grupos econômicos mundiais para a solução 

de problemas ‘nacionais’37.  

É preciso reconhecer que o desenvolvimento econômico sem sustentabilidade ambiental 

representa um fracasso do mercado. Uma catástrofe econômica maior do que a soma de todos os 

custos econômicos das duas guerras mundiais e da depressão dos anos 20 do século anterior. “Esta 

catástrofe econômica iminente só pode ser evitada com custos elevados. Mas estes são 

comparativamente baixos e este dinheiro representa um bom investimento, porque evita a 

catástrofe econômica iminente”38. 

É o caso, por exemplo, dos novos mercados criados nesse contexto de proteção do clima dos 

riscos globais reconhecidos. Segundo Beck39: 

O aspecto atrativo do ponto de vista econômico reside no facto de os princípios de segurança e 

precaução decretados pelos Estados (aliás, até a nível mundial) forçarem o ‘consumo’ de tecnologias 

livres de dióxido de carbono e de energias economizadoras de energia No ‘capitalismo verde’ de 
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35 BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Edição Kindle. São Paulo: Almedina, 2015 (Locais do 
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mercados ecológicos forçados, construídos a nível transnacional, a ecologia deixou de perturbar a 

economia. Pelo contrário: a ecologia e a proteção do clima poderão tornar-se em breve o caminho 

ideal para o lucro. 

Importante, porém, registrar o alerta do autor:  

É óbvio que esta construção de esperança pode facilmente sofrer um colapso. É frágil, uma vez que os 

custos e os lucros de uma política climática ativas são distribuídos de forma desigual, tanto a nível 

internacional como nacional. Além disso, levanta-se a questão da justiça num mundo radicalmente 

desigual, central nas lutas pela distribuição. Os custos atingirão de forma mais dura aqueles que vivem 

hoje, enquanto os lucros caberão aos netos dos nossos netos. Os países ricos têm de demonstrar maior 

vontade de compromisso, embora não sejam os mais vulneráveis no que diz respeito às alterações 

climáticas40. 

Finalmente, o caminho apontado por Beck para superar a complexidade global e a 

impotência dos governos locais isolados pode ser a criação de um conselho de segurança econômico 

no quadro das Nações Unidas, para a regulação dos mercados cambiais e tratamentos dos riscos 

ecológicos41. 

 

3. BOSSELMANN E A SOCIEDADE ECOLÓGICA 

3.1 A dimensão ecológica da sustentabilidade em tempos de globalização 

Para completar este estudo da sociedade pós-moderna sob a perspectiva das três dimensões 

do novo paradigma da sustentabilidade, falta tratar da questão ecológica. E nesse ponto, o autor 

eleito não poderia ser outro senão o professor alemão Klaus Bosselmann (1951), considerado uma 

referência mundial no assunto, cujas obras se destacam menos pela postura crítica e mais pela 

proposição de ideias e estratégias. 

Assim como os autores já examinados neste artigo, Bosselmann contextualiza a sociedade 

contemporânea a partir do processo de globalização, o qual provoca, segundo ele, a “perda da 

identidade política e senso de pertencimento”. Em um mundo globalizado, “os estados não podem 

confiar na identidade nacional de seus cidadãos. Em vez disso, observamos a proliferação de 

identidades em uma pessoa, o cidadão do mundo”. E complementa o professor alemão, “somos 

todos (mais ou menos) parte da cultura global e dos valores internacionalizados, facilitados através 

                                                        
40 BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Edição Kindle. São Paulo: Almedina, 2015 (Locais do 
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41 BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Edição Kindle. São Paulo: Almedina, 2015 (Locais do 
Kindle 5038-5042).  
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de bem produzidos globalmente e fábricas de cultura global (Hollywood) pregando o evangelho do 

individualismo, consumismo e hedonismo”42. 

O individualismo, já identificado por Bauman e Beck, que corroí a noção de cidadania, 

somado à tradicional visão reducionista antropocêntrica ─ que coloca o homem no centro das 

atenções, como único sujeito de direitos ─ e uplitarista ─ calcada na lógica do viver de produção, 

sem se preocupar com a matéria ─, resulta em uma combinação explosiva, capaz de ameaçar a vida 

na Terra. Não obstante, reconhece Bosselmann, “o tratamento insustentável do meio ambiente, 

[...], apresenta maior probabilidade de tolerância. A razão é que as pessoas sofrem menos os 

impactos imediatos decorrentes desta situação. A distância no espaço (ambiente global) e tempo 

(gerações futuras) nos impedem de agir com urgência”43.  

Bosselmann também observa que “a cultura global é feita de paradigmas competitivos: o 

moderno paradigma da economia vs. o pós-moderno paradigma da ecologia” 44 . O problema, 

segundo o autor, é que enquanto economia e ecologia forem pensadas como duas racionalidades 

autônomas e de certo modo concorrentes, a primeira sempre tenderá a prevalecer em face da 

segunda, pois o desenvolvimento, cuja palavra-chave é “necessidade”, ainda é a base da lógica do 

discurso liberal capitalista. Vale dizer, em que pese a crise ecológica global já seja uma realidade, “a 

economia parece muito distante, quase imune de sua base de recursos naturais. Sempre que muito 

dinheiro está em jogo, a fertilidade dos solos, a diversidade da vida e a estabilidade do clima 

aparecem como um luxo que não podemos pagar”45.   

Portanto, Bosselmann é contrário à teoria da igual importância, a qual define a 

sustentabilidade como nada mais do que o equilíbrio entre interesses (econômico, social e 

ambiental) concorrentes. Segundo o autor, “os governos difundiram a ideia de que podemos ter 

tudo ao mesmo tempo, crescimento econômico, sociedades prósperas e um meio ambiente 

saudável”. Com efeito, “essa versão fraca da sustentabilidade é popular entre negócios e governos, 

mas profundamente equivocada”46.  

                                                        
42 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução: Phillip Gil França. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 246. 

43 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução: Phillip Gil França. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 26. 

44 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução: Phillip Gil França. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 247. 

45 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução: Phillip Gil França. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 42. 

46 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução: Phillip Gil França. São Paulo: 



43 
 

Em oposição à sustentabilidade fraca, o professor alemão defende a tese de que a sociedade 

pós-moderna, incluindo seus sistemas político e jurídicos, deve evoluir para o conceito de 

sustentabilidade forte, também chamada de sustentabilidade ecológica, pautado em uma visão de 

mundo não mais antropocêntrica, e sim ecocêntrica, preocupada com todas as formas de vida da 

Terra, humanas e não humanas. Por essa nova ética da sustentabilidade, o planeta Terra é colocado 

no centro das atenções e a própria sustentabilidade, como princípio jurídico fundamental, passa a 

significar, em essência, a “manutenção da integridade dos sistemas ecológicos da terra” 47 . 

Reportando-se ao segundo Princípio da Carta da Terra (2000) 48 , Bosselmann conclui que “a 

sustentabilidade ecológica (da vida), portanto, não deve ser entendida como uma forma 

concorrente com a prosperidade social e econômica. É simplesmente a base de ambos. O tema da 

sustentabilidade ecológica é descrito pelo conceito de ‘integridade ecológica’”49. 

Nesse contexto, o decantado desenvolvimento sustentável, que, para Bosselmann, “deve ser 

entendido como aplicação do princípio da sustentabilidade, e não o contrário”50, sempre deverá 

estar dentro dos limites dos sistemas ecológicos. Vai daí que “a sustentabilidade ecológica é um pré-

requisito para o desenvolvimento e não um mero aspecto dele”51. Bem a propósito, destaca-se das 

lições do autor: 

É fundamental perceber a essência ecológica do conceito. Não percebê-la significa que interesses 

sociais, econômicos e ambientais não têm para onde ir. Ou existe desenvolvimento sustentável 

ecológico ou não existe desenvolvimento sustentável algum. A percepção dos fatores ambiental, 

econômico e social como sendo igualmente importantes para o desenvolvimento sustentável é, 

indiscutivelmente, o maior equívoco do desenvolvimento sustentável e o maior obstáculo para se 

alcançar a justiça socioeconômica. [...] se o desenvolvimento sustentável for utilizado apenas para a 

integração e para o balanceamento de interesses conflitantes, nada seria alcançado. Sem um 

referencial, ficamos apenas supondo como os interesses ambientais, sociais e econômicos devem ser 

equilibrados.52  
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Bosselmann resume a questão aqui focalizada com uma simples, porém importante, 

distinção terminológica, textual:  

Para simplificar, podemos fazer uma distinção entre a abordagem ecologista e a abordagem ambiental 

do desenvolvimento sustentável. A abordagem ecologista é crítica do crescimento e favorece a 

sustentabilidade ecológica (“sustentabilidade forte”). A abordagem ambiental pressupõe a validade 

do crescimento e coloca em paridade de importância a sustentabilidade ambiental, a justiça social e a 

prosperidade econômica (“sustentabilidade fraca”).53  

 

3.2 A governança para a sustentabilidade forte 

O mundo globalizado e industrializado atingiu tal nível de complexidade que tornou 

impossível soluções rápidas e/ou locais. Daí por que Bosselmann é franco em afirmar que “o uso de 

métodos tradicionais de sustentabilidade não fará muita diferença”, em outros termos, “a atual 

crise de recursos é global em suas dimensões, o que significa que qualquer estratégia de 

sustentabilidade local está condenada ao fracasso se não for seguida em toda parte”54.  

Nessa linha, o autor desenvolve a tese de que, diante da crise real da pós-modernidade, 

qualquer modelo de governança global que venha a ser implementado pela comunidade 

internacional deve acompanhar a lógica da integridade ecológica ou da sustentabilidade forte. 

Bosselmann, então, levanta a bandeira da governança para a sustentabilidade, que é 

fundamentalmente diferente da governança ambiental, pois, enquanto esta pode ser considerada 

o “primo pobre” da governança econômica, uma preocupação menor, um complemento ou um 

programa minimalista superficial, aquela representa a mudança de paradigma, em que o tradicional 

foco de governança para a comunidade humana é substituído pelo novo foco de governança para a 

comunidade mais ampla da vida (humana e não humana)55.  

O argumento central proposto em sua tese, que marca esse modelo de governança para a 

sustentabilidade, consiste na redefinição do conceito de soberania territorial. Para Bosselmann, a 

governança global com base em nações soberanas parece inaceitável, haja vista que “o Estado-

nação representa a fragmentação, o ambiental representa a unidade”56. Em suas palavras: 
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As consequências do atual sistema antropocêntrico, centrado no estado, para a qualidade da proteção 

do ambiente são graves e de longo alcance. O foco na soberania territorial leva a uma dominação dos 

países pobres pelos ricos, dos interesses de hoje sobre os de amanhã e das necessidades humanas 

sobre as necessidades ambientais. Esta ‘lógica do autoextermínio’ esta fadada ao fracasso e deve ser 

substituída por uma lógica diferente57. 

E prossegue o professor alemão: 

[...] a governança para a sustentabilidade não se opõe às formas tradicionais de governança, mas 

oferece uma perspectiva mais ampla, com aspectos adicionais a considerar. Do ponto de vista da 

sustentabilidade, a governança eficaz requer uma integração do meio ambiente global com o conceito 

de soberania territorial. O ambiente externo torna-se internalizado58.  

Dessa forma, a redefinição da soberania territorial é baseada na suposição de que o ambiente 

não é territorial, mas global, um patrimônio indivisível e comum, e de interesse comum, que impõe 

a todos os Estados, a par de seus interesses e suas legislações domésticas, o dever de preservá-lo 

como um valor intrínseco. Como assinala Bosselmann, os territórios nacionais são parte do 

ambiente global e, portanto, limitados em seu uso e exploração”59. Logo, “a soberania limitada de 

forma tão fundamental prevê o direito de usar, mas não abusar, poluir, explorar ou promover o uso 

excessivo do ambiente”60.  

Impende ressaltar que Bosselmann, com isso, não está defendendo a abolição da ideia de 

soberania dos Estados, e sim que, em prol de um interesse comum, qual seja, a sustentabilidade 

ecológica, erigida à categoria de princípio jurídico e direito humano fundamental ─ “o mais 

fundamental de todos”61, frisa o autor ─, os próprios Estados possam transferir, gradualmente, sua 

soberania a um novo nível supranacional, assumindo eles a posição de curadores do meio ambiente. 

Embora aponte alguns bons exemplos nesse sentido, fazendo menção, com destaque, aos 

esforços da União Europeia (UE) para implementar essa nova agenda ou novo modelo de 

governança para a sustentabilidade, Bosselmann reconhece que a atuação dos Estados, nesse 

diapasão, ainda é muito fraca, porquanto os governos insistem na ideia de que o meio ambiente 
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saudável pode caminhar paralelamente ao crescimento econômico (sustentabilidade fraca). Na 

prática, os Estados não incorporaram à sua própria governança, bem assim ao seu próprio sistema 

jurídico, os valores éticos exigidos pela sustentabilidade forte.  

Para o autor, a governança global carece de instituições supranacionais fortes que, para além 

da soberania dos Estados, possa impor-lhes obrigações e responsabilizá-los por suas ações e 

omissões em tema de proteção ecológica. Nesse ponto, chama a atenção para a atuação tímida da 

ONU, cujo Programa Ambiental das Nações Unidas (PANU) não tem o mesmo status do que outros, 

a exemplo do Conselho de Segurança, bem como para a ineficiência das leis de direito internacional 

ambiental, as quais servem muito mais como cartas de intenções do que normas imperativas aos 

governos soberanos dos Estados. A falta de um tribunal ambiental internacional também contribui 

para a fragilidade da governança global tão almejada.  

Em suma, o descompromisso com a ética da sustentabilidade e a falta de uma governança 

global efetiva leva os Estados, ainda hoje, a limitar suas ações pelos resultados econômicos, 

relegando à sociedade civil global o papel de cuidar da integridade dos sistemas ecológicos da Terra. 

Como comenta Tiago Fensterseifer, de cuja banca de mestrado fez parte o professor Klaus 

Bosselmann, “não se deve mais conceber um cidadão que domina a Natureza para criar seu próprio 

mundo, mas sim um ser da Natureza que cria seu mundo convivendo com ela”62.  

A par da cidadania global ecológica, que reflete o novo espírito da sociedade civil de 

participar deste processo de transformação do direito e da governança para a sustentabilidade, 

Bosselmann passa a mensagem de que se os Estados não assumirem seu protagonismo e se 

engajarem como deles se espera, será tarde, pois o futuro da vida no planeta já estará 

comprometido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Das contribuições teóricas de Zygmunt Bauman, Ulrich Beck e Klaus Bosselmann, sociólogos 

que se dedicaram a estudar a modernização e seus efeitos, é possível concluir que a sociedade está 

vivendo um processo irremediável e irreversível de globalização, o qual se intensificou a partir dos 

anos 1970, muito em razão de uma industrialização aparentemente bem-sucedida, ao menos do 

                                                        
62 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 

jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 136. 



47 
 

ponto de vista econômico. 

Por outro lado, a globalização trouxe sérios problemas de ordem social e ambiental, a 

começar pela corrosão da noção de cidadania pelo individualismo, que colocou o homem no centro 

das atenções (visão antropocêntrica). A sociedade pós-moderna tem como figura central o 

consumidor e sua busca pelo prazer individual e instantâneo. O capital/mercado, que controla e dita 

as regras do jogo e submete aos seus interesses os governos locais, cada vez mais dependentes, 

sabe muito bem disso, já que lucra com essa tendência utilitarista do homem de viver sem se 

preocupar com a natureza, lançando mão de práticas industriais predatórias e altamente lesivas ao 

meio ambiente, absorvido e tratado como mero insumo, não obstante seu caráter escasso e finito.  

Nesse sentido, Bauman, Beck e Bosselmann, cada um a seu modo, deixam claro que a 

humanidade se encontra indefesa aos perigos gerados pela exploração predatória da natureza, 

elevada à máxima potência com os avanços científicos-tecnológicos da indústria, os quais ameaçam 

a própria continuidade da vida no planeta.  

Em consideração final ao estudo proposto, destaca-se a premente necessidade de uma 

mudança de paradigma, com o reconhecimento de que não haverá desenvolvimento sustentável 

sem que fatores ambientais, sociais e econômicos sejam considerados nas ações e decisões, 

públicas e privadas, do dia-a-dia. Vai daí que, confirmando-se a hipótese formulada na parte 

introdutória, não se tem dúvida de que a ideia de sustentabilidade expressa esse novo pensamento, 

na medida em que busca, na harmonização das três dimensões acima, garantir que a sociedade 

possa perpetuar-se indefinidamente no tempo em condições de dignidade e justiça.  

Ainda nesse contexto, outra lição importante que se pode extrair dos autores ora 

trabalhados é que a sustentabilidade é uma responsabilidade global, uma vez que os perigos que 

ameaçam o mundo não conhecem fronteiras, soberania, autoridade ou domínio político. Já está 

mais do que na hora, portanto, de se implantar uma nova agenda visando uma governança 

ambiental planetária, por meio da cooperação cosmopolita e transnacional de governos, 

organismos internacionais, organizações não governamentais e a sociedade civil, em prol da 

melhoria da qualidade de vida não só para a presente, mas para as futuras gerações.  
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A SOCIEDADE DE RISCO E A NECESSIDADE DE SUSTENTABILIDADE NOS SISTEMAS 

PRISIONAIS 

 

Jessika Milena Silva Machado1 

 

INTRODUÇÃO 

Em razão do desenvolvimento econômico abundante e desmedido, a utilização dos recursos 

naturais e a poluição aumentaram significativamente, gerando desequilibro ecológico, degradações 

e devastações ambientais descomunais. Diante desse quadro, surge a problemática ambiental e, 

com ela, a necessidade de conscientização e reparação dessas assolações.  

Portanto, o presente artigo tem como objetivo analisar o surgimento da crise ambiental, 

apontando, no item 3, diretrizes enunciadoras que fizeram despontar a teoria da sociedade de risco, 

criada pelo renomado Ulrich Beck.  

Assim, aborda-se o conceito de risco ambiental, demonstrando-se que este é criado muitas 

vezes pelo ser humano e que se constitui devastador, tanto para o próprio criador, como para todo 

o ecossistema.  

Sendo o ser humano também o responsável pela crise ambiental, deve, portanto, buscar 

soluções para que minimize os impactos advindos desta.  

Dessa forma, o último item do presente, busca despertar a conscientização do Poder Público 

- especificadamente dos gestores prisionais - acerca da necessidade de se buscar medidas 

sustentáveis no âmbito do sistema prisional, os quais possam auxiliar na minoração dos riscos 

ambientais.  

Cumpre ressaltar que, este trabalho utilizou o método dedutivo, através da pesquisa 

bibliográfica, a qual foi realizada em artigos jurídicos e doutrinas.  

 

                                                        
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Pós-

graduada lato sensu em Direito Público e Direito Aplicado pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Pós-
graduanda em Direito Ambiental, pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Bacharel em Direito pela UNISUL. E-mail: 
jessikamsm@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0553965900431491. 
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1. A CRISE DO MEIO AMBIENTE   

Inicialmente, conceitua-se meio ambiente, tendo em vista que a partir dessa premissa é 

possível compreender a magnitude da sua importância para a existência da vida.  

A expressão meio ambiente, sob a ótica de acepção semântica, por muito tempo foi 

considerada redundante, ao passo que “meio” é reputado como aquele em que vivem os seres 

humanos, e “ambiente” como "(o) que rodeia e constitui o meio em que se vive"2.  

Sobre o exposto, acentua Luís Paulo Sirvinskas3:   

O termo meio ambiente é criticado pela doutrina, pois meio é aquilo que está no centro de alguma 

coisa. Ambiente indica o lugar ou a área onde habitam seres vivos. Assim, na palavra ambiente está 

também inserido o conceito de meio. Cuida-se de um vício de linguagem conhecido por pleonasmo, 

consistente na repetição de palavras ou de ideias com o mesmo sentido simplesmente para dar ênfase. 

Em outras palavras, meio ambiente é o lugar onde habitam os seres vivos. É seu habitat. Esse habitat 

(meio físico) interage com os seres vivos (meio biológico), formando um conjunto harmonioso de 

condições essenciais para a existência da vida como um todo. [...] A título ilustrativo, a denominação 

‘meio ambiente’ foi utilizada pela primeira vez por Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, naturalista francês 

e autor da obra Études Progressives d'un Naturaliste (1835). [...] Seja como for, a expressão meio 

ambiente já está consagrada na legislação, na doutrina, na jurisprudência e na consciência da 

população. 

A legislação infraconstitucional conceitua meio ambiente, prevendo no artigo 3º, inciso I, da 

Lei nº 6.938/81: “[...] 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”4. 

Sobre a definição legal supracitada, Luciana Cardoso Pilati e Marcelo Buzaglo Dantas 

mencionam: 

[…] é ampla, incluindo o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Confere igual 

proteção a todas as formas de vida, inclusive a humana, que é posta apenas como mais um elemento 

da natureza. Além disso, esse conceito jurídico engloba não apenas os bens naturais, mas, ainda, os 

artificiais que fazem parte da vida humana, como por exemplo, o patrimônio histórico-cultural […].5 

Oportuno ressaltar que, embora a Constituição da República Federativa do Brasil não 

conceitue expressamente o meio ambiente, acentua, no artigo 225, caput, o caráter patrimonial 

                                                        
2 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa; elaborado no Instituto Antônio Houaiss 

de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 37 e 496.  

3 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 125.  

4 BRASIL. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso 
em: 15 fev. 2017. 

5 PILATI, Luciana Cardoso; DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental simplificado. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 31.  
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deste, fundamentando-o como sustentáculo no equilíbrio ecológico e na sadia qualidade de vida. 

Veja-se: “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.”6 

Sendo assim, importa destacar que o meio ambiente sadio e equilibrado se constitui 

fundamental à dignidade e existência humana. Esta asserção foi inserida no cotidiano mundial 

através da Declaração de Estocolmo, no ano de 1972. 

Ocorre que, cada vez mais, a população e os ecossistemas são ameaçados, tendo em vista 

que o meio ambiente vivencia uma crise que perdura desde os avanços tecnológicos e científicos 

avocados pela Revolução Industrial, a qual intensificou a exploração e utilização dos recursos 

naturais.  

Explica Juliana Gallina Badalotti7: 

Após a Revolução Industrial, verifica-se a massificação na produção dos bens de consumo, a produção 

em série, aumentando a quantidade e a diversidade dos produtos oferecidos no mercado de consumo. 

O avanço tecnológico proporcionou um aumento quantitativo de produtos no mercado, 

determinando novos meios de produção, criando novas funções para objetos desconhecidos, 

facilitando o dia a dia e aumento a oportunidade de escolha do consumidor, que a cada dia se depara 

com um objeto diferente para a sua lista de necessidades criadas. 

Pode-se dizer que surge uma nova forma de modelo social, que é ditada pelos padrões de 

consumo, onde se busca satisfazer desenfreadamente os anseios das pessoas, ainda que para isso 

haja prejuízos ambientais irreparáveis e, até mesmo, ameaças à vida humana.  

Asseverou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: 

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

nossas vidas. Mesmo assim, cada comunidade, cada país luta pela sobrevivência e pela prosperidade 

quase sem levar em consideração o impacto que causa sobre os demais. Alguns consomem os recursos 

da Terra a tal ritmo que provavelmente pouco sobrará para as gerações futuras. Outros, em número 

muito maior consomem pouco demais e vivem na perspectiva da fome, da miséria, da doença e da 

morte prematura.8 

Logo, "A crise ambiental aparece, assim, como aquela capaz de lembrar à humanidade – ou 

                                                        
6  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

7 BADALOTTI, Juliana Gallina. Sociedade de consumo versus sociedade sustentável. Instrumentos de tutela ambiental no direito 
brasileiro, Chapecó: Argos, 2009. p. 49.  

8 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1991. p. 29. 
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ao menos àqueles que insistem na reprodução ilimitada do capital – que existem limites físicos, 

orgânicos e químicos para a sua expansão"9.  

O homem extasiado com o avanço da tecnologia passa a ser uma espécie capaz de se 

autodestruir, bem como de aniquilar, gradativamente, todo o meio ambiente.10   

Ulrich Beck11 afirma: 

Ao longo de sua transformação tecnológico-industrial e de sua comercialização global, a natureza foi 

absorvida pelo sistema industrial. Dessa forma, ela se converteu, ao mesmo tempo, em pré-requisito 

indispensável do modo de vida no sistema industrial. Dependência do consumo e do mercado agora 

também significam um novo tipo de dependência da ‘natureza’, e essa dependência imanente da 

‘natureza’ em relação ao sistema mercantil se converte, no e com o sistema mercantil, em lei do modo 

de vida na civilização industrial. 

E são exatamente as consequências da supracitada dependência da natureza, que geram a 

crise ambiental, bem como que consolidam a sociedade de risco, a qual passa a ser tratada.  

 

2. SOCIEDADE DE RISCO 

Conforme aludido, a teoria da sociedade de risco, nada mais é do que a consequência do 

processo de industrialização, no qual se busca, cada vez mais, a satisfação humana (pessoal) 

baseada na riqueza. 

É nesta premissa - do capital individual - que Beck aborda a transição de uma sociedade 

industrial para uma sociedade de risco, onde "Os riscos não seriam, portanto, efeitos colaterais do 

progresso, mas centrais e constitutivos destas sociedades, ameaçando todas as formas de vida 

[...]"12. 

Cumpre dizer, nas palavras de Carlos E. Peralta13: “O processo de transição da época da 

modernidade industrial para a época de risco é produzido de forma não intencional e não é 

percebido compulsivamente no curso da dinâmica da modernização, que se tornou autônoma 

                                                        
9  QUINTANA, Ana Carolina; HACON, Vanessa. O desenvolvimento do capitalismo e a crise ambiental. Disponível em:< 

http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/21_OSQ_25_26_Quintana_e_Hacon.pdf >. Acesso em: 15 fev. 2017. p. 02. 

10 WINCKLER, Silvana; PEREIRA, Reginaldo. O novo meio ambiente e o direito ambiental.  Instrumentos de tutela ambiental no direito 
brasileiro, Chapecó: Argos, 2009. p. 19-20.  

11 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: ed. 34, 2016. p. 09.  

12  VIGGIANI, Tatiana Sornas. A sociedade de risco e a solidariedade ambiental. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=f3c1eaec9dce37a8>. Acesso em: 15 fev. 2017.  

13 PERALTA, Carlos E. A justiça ecológica como novo paradigma da sociedade de risco contemporânea. Direito e justiça ambiental: 
diálogos interdisciplinares sobre a crise ecológica, Caxias do Sul, RS: Educs, 2014. p. 14.  
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conforme a pauta de consequências não desejadas.”  

Sendo assim, faz-se importante distinguir o risco do perigo e, para tanto, Brisa Arnoud Silva 

informa: "[...] esse se manifesta de causas externas, naturais, não atribuíveis ao homem, enquanto 

que o primeiro descende de uma dimensão humana, de escolha e aceitação dos efeitos [...]"14. Ou 

seja, o risco é ocasionado pelo próprio homem, enquanto que o perigo se constitui uma ameaça, 

proveniente do exterior, não perpassando, desta forma, pela ação humana.  

Quanto aos riscos ambientais, consubstanciam-se globais, os quais "[...] São um produto de 

série do maquinário industrial do progresso, sendo sistematicamente agravados com seu 

desenvolvimento ulterior"15. Estes riscos geram consequências enormes para a saúde humana e 

para o meio ambiente, que normalmente são desconhecidos e, quando descobertos, tornam-se 

irreversíveis.  

Ainda que determinados grupos sociais sejam mais afetados em razão dos riscos 

supracitados, todos independentes do estado ou não de pobreza e sofrimento de desigualdades 

sociais, sofrerão os seus efeitos, isso em razão do efeito bumerangue.16  

Com propriedade, Brisa Arnoud Silva17:  

O constante funcionamento e crescimento dos sistemas produtivos apresentam ameaças que recaem 

sobre as próprias organizações e comunidades, num efeito bumerangue, afligidos pelas próprias 

ações, com a disseminação dos problemas socioambientais em escala global, no que tange a injusta 

distribuição de recursos, os efeitos da poluição, o desmatamento, a degradação dos recursos hídricos, 

a destruição da camada de ozônio [...]. 

Também quanto aos riscos ambientais, Carlos E. Peralta afirma que "[...] são o resultado da 

maneira como o ser humano tem realizado as suas intervenções no meio ambiente; são 

consequências da forma como homem se apropria e utiliza o espaço da natureza e seus recursos"18. 

Portanto, todos os seres humanos são responsáveis pela produção do risco ambiental, e 

                                                        
14 SILVA, Brisa Arnoud. Uma análise sobre a modernidade reflexiva e a complexidade ambiental no estado socioambiental de direito 

para o compromisso do desenvolvimento sustentável. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir/UGRGS. Porto 
Alegre, v. X, n. 2, p. 101-131, 2015. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/54612>. Acesso em: 15 fev. 
2017. p. 107.  

15 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: ed. 34, 2016. p. 26.  

16 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: ed. 34, 2016. p. 27.  

17 SILVA, Brisa Arnoud. Uma análise sobre a modernidade reflexiva e a complexidade ambiental no estado socioambiental de direito 
para o compromisso do desenvolvimento sustentável. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir/UGRGS. Porto 
Alegre, v. X, n. 2, p. 101-131, 2015. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/54612>. Acesso em: 15 fev. 
2017. p. 108.  

18 PERALTA, Carlos E. A justiça ecológica como novo paradigma da sociedade de risco contemporânea. Direito e justiça ambiental: 
diálogos interdisciplinares sobre a crise ecológica, Caxias do Sul, RS: Educs, 2014. p. 15. 
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devem, dessa forma, adotar medidas que visem à preservação dos recursos naturais e do meio 

ambiente.  

Ademais, pode-se afirmar que, nos dias atuais, os riscos ambientais estão por toda parte, 

uma vez que, as mudanças estão ocorrendo cada vez mais rápidas, intensas e em maior grau. Sem 

dúvida esta aceleração gradativa é consequência do número, também crescente, de devastações 

ambientais.  

É exatamente sobre isto, que o último item deste trabalho irá tratar, nomeadamente quanto 

às políticas públicas a serem adotadas no sistema prisional capaz de minimizar os riscos ambientais, 

sem deixar de usufruir dos recursos naturais oferecidos pelo meio, já que são necessários à 

sobrevivência do ser humano.  

 

3. A NECESSIDADE DE SUSTENTABILIDADE NOS SISTEMAS PRISIONAIS COMO COMBATE AOS 

MALEFÍCIOS DA SOCIEDADE DE RISCO 

Em primeiro lugar, deve-se mencionar que quando se trata do assunto sistema prisional, 

ainda perduram inúmeras discriminações e prejulgamentos, o que gera uma abordagem, ainda 

remota, deste com o meio ambiente.  

Porém, não há como aniquilar a existência desta parcela da sociedade, e por isso, tem-se que 

buscar, cada vez mais, inseri-la na comunidade como um todo.  

Conforme já supracitado, a ação do homem, aliada ao desenvolvimento econômico, é 

responsável pela crise ambiental, e as tendências atuais são desesperadoras, ao passo que para 

garantir a utilização dos recursos naturais e sustentar as presentes e futuras gerações, há 

necessidade de se adotar medidas de sustentabilidade.19  

Sendo assim, os Estados devem promover políticas públicas ambientais, nos 

estabelecimentos prisionais, capazes de minimizar os efeitos dos danos que o meio ambiente vem 

sofrendo, isso porque, todos os seres humanos são responsáveis pela recuperação da devastadora 

degradação ambiental, conforme bem acentua o artigo 225, caput, da Constituição Federal.20 

                                                        
19 PERALTA, Carlos E. A justiça ecológica como novo paradigma da sociedade de risco contemporânea. Direito e justiça ambiental: 

diálogos interdisciplinares sobre a crise ecológica, Caxias do Sul, RS: Educs, 2014. p. 15.  

20  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Ademais, é cediço que os números de apenados no sistema prisional nacional só aumentam 

e, consequentemente, cresce também o consumo de recursos naturais, a produção de lixo e 

diversos outros fatores que prejudicam o meio ambiente.  

De acordo com dados levantados pelo Ministério da Justiça, através do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), em dezembro de 2014 a população carcerária brasileira era de 

622.202 pessoas. Com este elevado número, o Brasil ocupa o quarto lugar de países com maiores 

presos, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Rússia. Ocorre que: “[…] esses países 

estão reduzindo as suas taxas de encarceramento nos últimos anos, o Brasil segue em trajetória 

diametralmente oposta, incrementando sua população prisional na ordem de 7% ao ano, 

aproximadamente”21. 

Porém, a preservação ambiental e a sustentabilidade possuem evidentes importâncias para 

toda a sociedade, tendo em vista que as questões ambientais, típicas da sociedade de risco, podem 

ser percebidas não só por aqueles que estão em liberdade, mas também pelos encarcerados. 

Aponta Brisa Arnoud Silva22: 

O paradigma da sustentabilidade significa coordenar providências de modo não apenas no sentido de 

suprir as necessidades do presente sem comprometer o futuro (como introduziu o Relatório de 

Brundtland, no documento Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente em 

1987), mas para garantir o máximo de qualidade possível, material e imaterial, à vida de todos, 

superando o individualismo, assumindo o princípio de solidariedade, e convergindo para a salvaguarda 

e promoção de um mínimo existencial socioambiental, hoje e amanhã. 

Ou seja, "[...] os valores ambientais exigem do Estado e da coletividade a preservação do que 

ainda existe, e recuperar o que deixou de existir [...]"23. 

Sendo assim, através deste artigo, adota-se como sugestão de contribuição ao meio 

ambiente, a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia dos presos, sejam eles provisórios ou 

condenados, tais como, a coleta seletiva do lixo, o reaproveitamento da água da chuva, a reciclagem 

de resíduos, a compostagem, o reflorestamento e a plantação de alimentos para consumo próprio.  

                                                        
21 BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Levantamento Nacional de informações penitenciárias. INFOPEN – dezembro 2014. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2017.  

22 SILVA, Brisa Arnoud. Uma análise sobre a modernidade reflexiva e a complexidade ambiental no estado socioambiental de direito 
para o compromisso do desenvolvimento sustentável. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir/UGRGS. Porto 
Alegre, v. X, n. 2, p. 101-131, 2015. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/54612>. Acesso em: 15 fev. 
2017. p. 120. 

23 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. 6 ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 196. 
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Ademais, importa mencionar que a consciência e a responsabilidade socioambiental devem 

ser implementadas nos estabelecimentos prisionais através da educação. Isso porque, esta “[...] é 

um instrumento de defesa ambiental. Ela funcionada como ponto de partida para a conscientização 

e a necessidade do ser humano de se aperfeiçoar, numa valorização do contexto natural em que a 

pessoa vive”24. 

De acordo com Thiago Braga Dantas e Enoque Feitosa25:  

[...] explicita-se a educação ambiental como ferramenta política de conscientização do cidadão 

ambiental, não como sinônimo de ecologia, de ambiente natural, mas redimensionada ao aspecto 

humano, ao ambiente construído. A educação é uma ferramenta política e pode ser direcionada, tanto 

para um aspecto conservador, como crítico. A educação ambiental conservadora se pauta por ações 

individuais para a resolução dos problemas ambientais, fomentando o individualismo, a desigualdade. 

Já a educação ambiental crítica concebe o ser como inacabado, primando por ações coletivas, 

verdadeira fonte de resolução dos problemas ambientais. A educação tem o poder de transformar a 

consciência dos indivíduos, ensejando o início de novas práticas. 

Infelizmente, acentua Carlos Eduardo Iponema26: 

Atualmente não se encontra registros referentes a artigos científicos relacionados à Educação 

Ambiental no Sistema Penitenciário.  Os dados encontrados fazem referência apenas à Educação do 

preso em relação à ressocialização, não fazendo qualquer menção as questões do meio ambiente, tais 

como: impactos ambientais, reciclagem e coletas de lixos. 

Em suma, pode-se dizer que a educação ambiental é um instrumento muito importante de 

proteção ambiental, ao passo que ela faz gerar uma mudança significativa de conduta. A partir disto, 

tem-se sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, cujo comprometimento é 

voltado não apenas à preservação ambiental, mas também ao cuidado com o meio social.   

Até porque, a educação ambiental visa, no dizer de José Renato Nalini27: “A construção de 

uma nova mentalidade ecológica precisa ter esperança de mudar o comportamento das novas 

gerações, eis que as atuais foram cegas e surdas aos clamores da Terra vilipendiada. É mais do que 

urgente recuperar o tempo pedido e aceitar a verdade do novo paradigma ecológico.” 

Porquanto, as medidas sustentáveis supracitadas e a educação ambiental nos 

estabelecimentos prisionais se constituem ferramentas expressivas para que sejam minimizados os 

                                                        
24 SÉGUIN, Elida. Direito ambiental: nossa casa planetária. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 110.  

25 DANTAS, Thiago Braga; FEITOSA, Enoque. Os princípios ambientais e o conceito de sustentabilidade: Gerações futuras diante dos 
recursos naturais do brasil. São Paulo: CONPEDI, 2009. p. 2919.  

26  IPONEMA, Carlos Eduardo. Percepção ambiental dos presos no sistema prisional. Disponível em: < 
https://canalcienciascriminais.com.br/percepcao-ambiental/ >. Acesso em: 15 jan. 2017.  

27 NALINI, José Renato. Direitos que a cidade esqueceu. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 179.  
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riscos presentes na sociedade, os quais advém dos danos ambientais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É irrefutável que a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

sustentabilidade se constituem de suma importância para a manutenção da vida humana e de todo 

o ecossistema.  

Ocorre que, com o avanço tecnológico e a exacerbada prática do consumo descontrolado, o 

meio ambiente passou a sofrer ameaças contínuas, o que resulta no crescimento da sociedade de 

risco.  

Nesse passo, a mencionada sociedade se constitui nas mudanças econômicas, sociais e 

ambientais, provinda da globalização, resultando na necessária conscientização mundial de 

proteção do meio ambiente. Esta conscientização e mudança de comportamento devem partir de 

todos, tanto do Estado como dos seres humanos.  

Neste cenário de mudança acerca da realidade que se vivencia, atenta-se à questão dos 

estabelecimentos prisionais, nos quais a população cresce excessivamente e, deste modo, passa a 

exercer grande pressão sobre o meio ambiente.  

E é exatamente ali - na prisão - que o Poder Público precisa adotar práticas sustentáveis, 

tendo em vista que a movimentação em prol da preservação ambiental e, especificadamente, dos 

recursos naturais, são importantes para que haja a diminuição dos efeitos da sociedade de risco.  

Assim, as práticas sustentáveis nos estabelecimentos prisionais, como a coleta seletiva de 

lixo, o reaproveitamento da água da chuva, a reciclagem de resíduos, a compostagem, o 

reflorestamento e a plantação de alimentos para consumo próprio, são importantes à manutenção 

da vida humana saudável, bem como para que o ecossistema não sofra mais degradações.  
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SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA REVERSA 

 

Bertha Steckert Rezende1 

Leandro Rodolfo Paasch2 

 

INTRODUÇÃO 

Não é preciso muito esforço para perceber que vivemos na era do consumismo e da 

produção de rejeitos sólidos. Basta olharmos diariamente para as lixeiras de nossas casas que 

perceberemos a quantidade e variedade de rejeitos. 

Até pouco tempo atrás, todo lixo produzido era descartado em lixões de forma inadequada, 

sem qualquer preocupação com a composição química e com a contaminação do meio ambiente. 

Se não bastasse a poluição, o consumismo irresponsável e o desprezo pelo valor econômico, 

social e ambiental dos resíduos sólidos comprometerá a vida e o desenvolvimento das futuras 

gerações, porquanto em pouco tempo alguns recursos naturais não renováveis ficarão escassos. 

Em razão desse cenário, surgiu a necessidade de se criar posturas e instrumentos 

garantidores do princípio da sustentabilidade, de modo que a presente geração continue se 

desenvolvento sem comprometer a dos nossos descendentes. 

A logística reversa do pós-consumo pode ser um instrumento importante para equilibrar a 

proteção do meio ambiente com os anseios sociais e dos fornecedores, atendendo, com isso, aos 

preceitos da sustentabilidade em suas dimensões social, econômica, tecnológica e ambiental. 

Dessa forma, este artigo científico tem por objetivo primordial compreender a logística 

reversa e estudar o quanto esse fenômeno de retorno dos resídios pós-consumo para a cadeia 

produtiva pode contribuir para o meio ambiente e para a economia.   

A problemática consiste em tentar obter a resposta para os seguintes questionamentos: O 

que é sustentabilidade e quais são suas dimensões? Como o retorno dos resídios sólidos para a 
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cadeia produtiva, movimento denominado de logístiva reversa pós-consumo, contribui para a 

sustentabilidade?    

O artigo está dividido em três partes. No primeiro item, intitulado “Apontamentos Históricos 

e Noções Introdutórias Sobre a Sustentabilidade”, analisou-se a história da sustentabilidade, os 

principais documentos internacionais relacionados ao tema e, por fim, discorreu-se sobre suas 

dimensões clássicas. No segundo item, denominado “Sustentabilidade e o Culto Consumista”, 

refletiu-se sobre a dificuldade de construir uma sociedade sustentável quando os indivíduos são 

incentivados a consumir bens e serviços de forma descontrolada. No terceiro e último item, 

chamado “Logística Reversa”, realizou-se uma análise completa do referido instituto, 

demonstrando-se de que modo ele pode contribuir para a construção de uma sociedade 

sustentável.  

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se o método indutivo, além do uso das técnicas 

do referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.   

 

1. APONTAMENTOS HISTÓRICOS E NOÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

Para Bosselmann a ideia de sustentabilidade não surge na década de 1960, como costuma-

se afirmar. “Conceitos de sustentabilidade não foram inventados no final do século XX, mas cerca 

de 600 anos antes, quando a Europa continental sofreu uma grave crise ecológica”, entre 1.300 e 

1.350.”3 

O desenvolvimento agrícola e a utilização desmedida de madeira acarretaram o 

desmatamento e, em decorrência, inúmeras consequências negativas. A madeira, matéria-base 

para múltiplos produtos e utilizada para a satisfação de diversas necessidades (no aquecimento, na 

cozinha, na construção de casas, na fabricação de ferramentas) quase desapareceu. A base 

nutricional de alguns animais também desapareceu e, naturalmente, os fertilizantes de origem 

animal, necessários para o cultivo se tornaram escassos, senão inexistentes. Efeitos no solo e nas 

águas, como erosão, inundações e redução dos níveis freáticos também foram detectados. Todos 

esses fenômenos, causados pela crise ambiental vivenciada na região, propulsionada pelo 

                                                        
3 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França; São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 31. 
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desmatamento, resultou no desaparecimento de povoados, pela fome e pela peste.4 

Já naquela época, constatou-se que era preciso tomar medidas preventivas e reparatórias 

para viabilizar a extração de madeira, sem comprometer o futuro dos indivíduos. A ideia central do 

desenvolvimento sustentável, portanto, já estava sedimentada. “Principados e cidades locais 

tomaram medidas de reflorestamento em larga escala e promulgaram leis fundadas na 

sustentabilidade”.5  

Pode-se dizer, então, que a sustentabilidade não surge na década de 60, após a Revolução 

Industrial, mas, sim, ressurge. A ideia de sustentabilidade pode ter desaparecido com o surgimento 

da industrialização, mas nunca morreu.6 

A Revolução Industrial, juntamente com o capitalismo, inaugurou uma nova realidade 

econômico-social, substituindo o trabalho artesanal pelos sistemas de produção mecanizados. Esta 

transição, ocasionou um crescimento populacional sem precendentes, sobretudo nas áreas 

urbanizadas, fazendo com que os produtores de bens e serviços passassem a pensar em novas 

estratégias para atender a nova demanda de consumo. Visando satisfazer as crescentes 

necessidades da sociedade, passaram a produzir em série, priorizando o aspecto quantitativo para 

atender o maior número possível de consumidores e deixando para um segundo plano o aspecto 

qualitativo. 

Nesse cenário, as pequenas propriedades rurais e o trabalho artesanal cederam espaço aos 

grandes empresários e produtores que, interessados no atendimento da crescente demanda de 

consumo e na obtenção de lucros, iniciaram uma exploração desenfreada dos recursos naturais e 

passaram a desempenhar suas atividades sem qualquer preocupação com o meio ambiente. 

Na década de 60 a proteção ambiental tornou-se uma preocupação mundial, ante a 

constatação de que os recursos naturais não eram inesgotáveis e que a preservação da vida humana 

dependia de ações imediatas sob o meio ambiente, preventivas e reparatórias. Iniciou-se uma 

conscientização de que “o homem precisava cuidar do meio ambiente para garantia de sua própria 

                                                        
4 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França; São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 31. 

5 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França; São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 31. 

6 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França; São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 35. 



63 
 

vida e, consequentemente, da vida das gerações futuras”.7 

A sociedade passou a enfrentar diversos problemas, de cunho social, econômico e ambiental, 

como “a redução da capa de ozônio, o câmbio climático, a escassez de água potável, a concentração 

da população nas cidades, a pobreza, a falta de educação, a mortalidade infantil, a dependência 

tecnológica e os refugiados ambientais, entre tantos outros [....]”.8 

A constatação desses problemas impulsionou o debate e a tomada de decisões sobre a 

situação do meio ambiente, o que aconteceu no âmbito internacional. 

Atualmente, associa-se a sustentabilidade a documentos internacionais. O primeiro deles foi 

elaborado em 1972, em Estocolmo, onde foi realizada a primeira conferência mundial sobre o meio 

ambiente, que colocou em debate, perante representantes de diversos países, a questão da 

sustentabilidade, do desenvolvimento econômico e da degradação ambiental. A Declaração de 

Estocolmo, como ficou conhecida, representa um grande avanço na história da sustentabilidade, já 

que, segundo Bosselmann, citando o princípio 13 do referido documento, instou os Estados a 

adotarem uma abordagem integrada e coordenada para o seu desenvolvimento, como o 

planejamento para garantir que seu desenvolvimento seja compatível com a necessidade de 

proteger e melhorar o ambiente humano. “Os princípios 3 e 5 assinalaram o não esgotamento dos 

recursos naturais renováveis e a manutenção e melhoria da capacidade da terra para produzir 

recursos vitais renováveis”.9 

Mais tarde, em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, elaborou o relatório 

intitulado “Nosso Futuro Comum”. A preocupação da comissão estava centrada em torno da 

degradação ambiental e nas discrepâncias do desenvolvimento econômico e social entre as regiões 

norte e sul.10 Bem por isso, defende-se que o Relatório Brundtland, como ficou conhecido, é um 

“apelo por justiça distributiva global”, entre ricos e pobres, natureza das presentes e futuras 

gerações e seres humanos.11 

                                                        
7 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base na economia verde e a teoria do 

decrescimento. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.13, n. 25, p.133-153, Janeiro/Abril de 2016, p. 136. 

8 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base na economia verde e a teoria do 
decrescimento. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.13, n. 25, p.133-153, Janeiro/Abril de 2016, p. 136. 

9 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França; São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 47. 

10 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França; São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 50. 

11 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França; São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 50. 
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Após essa conferência mundial, realizaram-se outras: uma no Rio de Janeiro, em 1992, 

considerada a “Conferência da Esperança”, na qual surgiu o tema “desenvolvimento sustentável”; 

outra em Joanesburgo, em 2002, denominada “Conferência da Indiferença”, que não trouxe 

grandes contribuições; e, por fim, outra no Rio de Janeiro, em 2012, denominada “Conferência do 

Medo”, no contexto da preocupação com a possibilidade da regressão ambiental.12 

A sustentabilidade surge como uma solução para o conflito entre o desenvolvimento 

econômico-social e a proteção do meio ambiente e da vida humana.  

Ela pode ser entendida como um conceito ecológico – isto é, como a capacidade que tem um 

ecossistema de atender às necessidades das populações que nele vivem – ou como um conceito 

político que limita o crescimento em função da dotação de recursos naturais, da tecnologia aplicada 

no uso deses recursos e do nível efetivo de bem-estar da coletividade.13 

Politicamente, a sustentabilidade significa a capacidade de organização da sociedade. 

“Existem duas precondições para o desenvolvimento da sustentabilidade: a capacidade natural de 

suporte (recursos naturais existentes) e a capacidade de sustentação (atividades sociais, políticas e 

econômicas geradas pela própria sociedade em seu próprio benefício).”14 

A sustentabilidade, portanto, é uma condição para a vida humana, que deve “estar alicerçada 

em três importantes dimensões: a ambiental, a social e a econômica”.15 Alguns autores acrescentam 

a estas dimensões clássicas a ética e a cultural. 

A dimensão ambiental da sustentabilidade está diretamente relacionada com a 

indispensabilidade dos recursos naturais para a manutenção da vida. Nesta dimensão, ressalta-se a 

importância da proteção e da administração dos recursos renováveis e não renováveis, da 

eliminação ou minimização dos impactos ambientais e da compesação dos danos ambientais. 

A dimensão social, por outro lado, pode ser associada a direitos como moradia, educação e 

saúde, sugerindo a eliminação das discrepâncias do desenvolvimento social e econômico das classes 

pertencentes a uma sociedade e a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A terceira dimensão clássica é a econômica e está intimamente relacionada com o 

                                                        
12 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base na economia verde e a teoria 

do decrescimento. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.13, n. 25, p.133-153, Janeiro/Abril de 2016, p. 137. 

13 MELO e FROES, 2002, p. 105 apud MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. Rev. atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 68. 

14 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. Rev. atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 69. 

15 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base na economia verde e a teoria 
do decrescimento. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.13, n. 25, p.133-153, Janeiro/Abril de 2016, p. 137. 
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desenvolvimento econômico. Reconhece-se que o desenvolvimento econômico é importante para 

a qualidade de vida das pessoas, desde que ele não implique na degradação ecológica e na utilização 

desenfreada de recursos não renováveis e, até mesmo, renováveis. 

Com estas dimensões, busca-se um modelo de sustentabilidade diverso daquele adotado 

após a Revolução Industrial, responsável pela crise ambiental do século XX. A construção de uma 

sociedade sustentável, conforme Milaré, deve assentar-se numa clara estratégia mundial, através 

de nove princípios: 

1) Respeitar a comunidade dos seres vivos e cuidar dela; […] 2) Melhorar a qualidade da vida humana; 

[...] 3) Conservar a vitalidade e a diversidade do planeta Terra; […] 4) Minimizar o esgotamento de 

recursos não renováveis; […] 5) Permanecer nos limites da capacidade de suporte do planeta Terra; 

[…] 6) Modificar atitudes e práticas pessoais; […] 7) Permitir que as comunidades cuidem de seu 

próprio meio ambiente; […] 8) Gerar uma estrutura nacional para integração do desenvolvimento e 

conservação; […] 9) Constituir uma aliança global.16  

A sustentabilidade não representa uma barreira ao desenvolvimento econômico e social. O 

desenvolvimento é essencial para sociedade, que não aceitaria qualquer forma de retrocesso, mas 

deve existir um comprometimento real por parte do Poder Público, do setor privado e da sociedade 

com a crise ambiental, a fim de reparar os danos ambientais já consolidados e conter a degradação 

ecológica e a escassez de recursos naturais. 

 

2. SUSTENTABILIDADE E O CULTO CONSUMISTA 

Não é somente a produção não sustentável que causa a degradação ambiental. O consumo 

não sustentável também está na origem de muitos dos nossos males ambientais.17 Instalou-se nas 

sociedades modernas um culto ao consumismo, onde as pessoas são incentivadas, cada vez mais, a 

adquirir produtos e serviços desnecessários. Os fabricantes, produtores e fornecedores de bens e 

serviços, ao lado da mídia nacional e internacional, vêm propagando, ao longo dos anos, a crença 

de que o bem-estar material proporciona felicidade à sociedade. E, lamentavelmente, “quase todos 

os grandes problemas ambientais estão relacionados, direta ou indiretamente, com apropriação e 

uso de bens, produtos e serviços, suportes da vida e das atividades da nossa sociedade moderna”.18 

A sociedade de consumo adquire produtos e serviços por acreditar que são necessários, 

                                                        
16 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. Rev. atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 74-75. 

17 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. Rev. atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 77. 

18 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. Rev. atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 82. 
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quando, na realidade, não são.  

O consumo abre enormes oportunidades para o atendimento das necessidades individuais de 

alimentação, habitação, saneamento, instrução, energia, enfim, de bem-estar material, objetivando 

que pessoas possam gozar de dignidade, autoestima, respeito e outros valores fundamentais. Nesse 

sentido, o consumo contribui claramente para o desenvolvimento humano, quando aumenta suas 

capacidades, sem afetar adversamente o bem-estar coletivo.19  

Entretanto, a soma dos milhões de consumistas, dispostos a adquirir o essencial e o 

supérfluo, representa uma ameaça global ao meio ambiente, que coloca em risco a presente e as 

futuras gerações. 

Questiona-se até que ponto os consumidores são responsáveis pela crise ambiental 

vivenciada neste século. Há uma linha tênue entre a responsabilidade da classe empresarial – 

fabricantes, produtores e fornecedores – e da classe consumista, mas acredita-se que os setores 

privado e público são os maiores responsáveis pela crise, na medida em que incentivam a cobiça 

pelo consumo e são omissos na conscientização social a respeito dos danos ambientais que se 

consolidarão em curto, médio e longo prazo, caso não sejam tomadas medidas para desenvolver 

uma sociedade sustentável. 

Pessoas jurídicas de direito público, empresas privadas nacionais e estrangeiras, de pequeno 

e grande porte, dizem que a preocupação mais atual na agenda política é o meio ambiente. 

Contudo, embora façam longos discursos sobre o assunto e falem com muita propriedade sobre a 

sustentabilidade, o que se verifica, na maior parte dos casos, é um falso interesse em superar a crise 

ambiental que assombra o planeta. 

A busca pelo desenvolvimento sustentável esgota-se no momento em que se cogita a 

redução de lucros. Na sociedade capitalista, os fabricantes, produtores e fornecedores, em sua 

maioria, não estão interessados em preservar o meio ambiente e promover o bem-estar da 

coletividade, porque o preço é alto. O desenvolvimento de uma sociedade sustentável exige a 

capacitação de profissionais, a realização de pesquisas e o investimento em tecnologias capazes de 

minimizar os danos ambientais, conter a degradação ecológica e a escassez de recursos naturais, 

procedimentos de alto custo. 

Além disso, não se interessam em mudar os valores da sociedade de consumo, que estão 

distorcidos. Pelo contrário, incentivam o consumismo exagerado da população e, muitas vezes, de 

                                                        
19 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. Rev. atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 78. 
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forma proposital, colocam no mercado de consumo produtos que se tornam obsoletos em 

curtíssimo intervalo de tempo. Esse fenômeno, que recebe o nome de obsolescência programada, 

consiste basicamente em oferecer à sociedade produtos pouco funcionais, que estragam, se tornam 

inutilizáveis ou tecnologicamente ultrapassados muito mais rápido do que deveriam, forçando o 

consumidor a comprar novamente o mesmo produto. É de suma importância frisar que essa prática, 

além de despertar no consumidor uma ambição desnecessária pela aquisição de novos produtos, 

degrada sobremaneira o meio ambiente, já que a extração de matéria prima, bem como os 

processos de produção e de transporte se tornam muito mais frequentes. 

Em países como o Brasil, onde o poder social é distribuído de forma desigual e a democracia 

está enfraquecida, com nítida dominação da minoria economicamente privilegiada, é muito difícil, 

senão impossível, praticar a sustentabilidade. As empresas utilizam a sustentabilidade em seu 

slogan20, mas se negam a desenvolvê-la e utilizam de sua influência política para barrar medidas 

capazes de proteger ou reparar o meio ambiente quando a contrapartida é a redução de seu 

faturamento anual. Os representantes do povo cedem às pressões destas classes minoritárias, pois 

suas carreiras na política, muitas vezes, são financiadas por elas, e, consequentemente, deixam de 

defender o bem-público e os interesses da maioria. 

Sabe-se que “as manipulações contra o meio ambiente, os abusos antiecológicos do poder, 

a dicricionariedade e favorecimentos ilícitos, a prepotência e o cinismo são facilmente constatáveis 

e passam batidos com carimbos e chancelas. Pouco se questiona o aspecto de uma ética 

socioambiental nesses casos.”21 

A democracia nunca foi perfeita ou totalmente inclusiva. Algumas pessoas são excluídas do 

conceito de “demos” desde o surgimento desta forma de governo, no século V a.C. O surgimento 

do governo representativo, veio acompanhado da ilusão de que grandes Estados poderiam ser 

democráticos, mas a verdade é que o surgimento do capitalismo e a dominação das minorias nas 

poliarquias modernas mostra o contrário. Ainda hoje, apenas uma minoria toma as decisões pela 

coletividade e, reiteradamente, estas decisões prejudicam a maioria para beneficiar essa minoria.22   

Ressalta-se que “o preço dos erros e desses pecados públicos – o pesado tributo social da 

                                                        
20 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno.  São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

21 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. Rev. atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 151. 

22 DAHL, Robert A. A democracia e seus críticos. Tradução Patrícia de Freitas Ribeiro; revisão da tradução Aníbal Mari. São Paulo: 
Editora WMF Martins Fontes, 2012. (Biblioteca jurídica WMF), p. 1-30. 
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degradação do meio ambiente – será pago pelos mais fracos e pela própria natureza, até que as 

gerações de hoje e de amanhã sejam cobradas pela História. E não está descartado o dia fatal em 

que a natureza espoliada se rebele.”23  

Nesse sentido, acredita-se que a construção de uma sociedade sustentável depende da ação 

conjunta do Poder Público, do setor privado e dos cidadãos. Quanto a esses, é evidente que 

precisam ser reeducados e conscientizados a respeito da crise ambiental atual, para que haja uma 

verdadeira mudança de valores. Deve-se ter em mente que, enquanto os indivíduos acreditarem 

que a felicidade se encontra na aquisição de produtos e serviços, o setor empresarial não medirá 

esforços para atender a demanda de consumo, tampouco deixará de adotar práticas contrárias à 

preservação ambiental, como é o caso da obsolescência programada. 

Ao Poder Público incumbe principalmente atuar na educação ambiental, das empresas e dos 

consumidores. Também, garantir, por meio da fiscalização, a observância das normas protetivas 

vigentes, sancionando os infratores. Por fim, através dos representantes eleitos pelo povo, agir com 

ética socioambiental, resguardando os interesses da maioria e deixando em último plano os 

interesses minoritários e classistas. 

O setor privado deve adotar instrumentos capazes de promover o desenvolvimento 

econômico sem acarretar a degradação ambiental, ciente de que, em alguns casos, a saúde 

financeira poderá ser afetada, o que não pode significar um empecilho para a construção de uma 

sociedade sustentável. Um poderoso instrumento para a promoção da sustentabilidade é a logística 

reversa, capaz de preservar o meio ambiente sem lesar radicalmente a saúde financeira da classe 

empresária. 

 

3. LOGÍSTICA REVERSA 

3.1 Conceito e caracterização da logística reversa 

A logística reversa é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos previsto no 

inciso III do artigo 8º da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

Sua definição legal está no inciso XII do artigo 3º da referida Lei:  

Art. 3º [...] 

                                                        
23 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. Rev. atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 151. 
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XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada; 24 

Partindo para um conceito técnico, logística reversa pode ser entendida como uma estratégia 

destinada a operacionalizar o retorno dos resíduos sólidos ao fornecedor, de modo que possa ser 

reempregado na produção ou receba a destinação ambiental adequada, tendo em vista que não é 

mais admissível que todo tipo de material seja depositado em lixões ou até mesmo em aterros 

sanitários.25 

Importante destacar que a logística reversa não é sinônimo de logística verde. Aquela pode 

ser tida, contudo, como parte integrante desta, senão vejamos a exposição feita por Patrícia 

Guarnieri: 

Logística verde tem como objetivo principal atender aos princípios de sustentabilidade ambiental 

como o da produção limpa, onde a responsabilidade é do ‘berço à cova’, ou seja, quem produz deve 

responsabilizar-se também pelo destino final dos produtos gerados, de forma a reduzir o impacto 

ambiental que eles causam. 

A produção limpa prevê que sejam gerados menos resíduos ao final do processo produtivo, ou seja, 

há um planejamento anterior à produção para que haja menos refugos e rejeitos e, além disso, procura 

programar a utilização de materiais nos processos produtivos que sejam menos prejudiciais ao meio 

ambiente e mais fáceis de reciclar e se decompor no meio ambiente. 

A logística reversa operacionaliza o retorno dos resíduos após sua geração e sua revalorização e 

reinserção econômica. Portanto entende-se que a logística reversa é uma parte da logística verde. 

Ambas necessitam, mais do que processos gerenciais, mas também um processo de conscientização 

do consumidor.26 

A logística reversa, como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, representa 

muito mais do que o complexo processo de recolhimento de produtos. Atualmente ela é também 

compreendida como uma “atividade humana” voltada para a humanização das relações 

empresariais.27 

Além da proteção ambiental, Alexandre de Campos e Verci Douglas Garcia Goulart 

                                                        

24 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n
. 

9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 05/02/2018. 

25 GUARNIERI, Patrícia. Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Recife: Ed. Clube de Autores, 2011, p. 29. 

26 GUARNIERI, Patrícia. Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Recife: Ed. Clube de Autores, 2011, p. 47. 

27  JOINHAS, Luiza Aparecida; SALUN, Alfredo Oscar; SANTOS, Jadir Perpetuo dos; SILVA, Robson de Oliveira. Logística reversa, 
sustentabilidade e educação. São Paulo: Todas as Musas, 2013, p. 41. 
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asseveram que a logística reversa tem por objetivo, também, garantir o desenvolvimento 

econômico e social com o reaproveitamento dos produtos e resíduos em outros ciclos produtivos e 

a correta destinação das sobras inservíveis.28 

O que as empresas, o poder público e a sociedade como um todo precisam compreender é 

que a logística reversa não agrega somente valor ecológico, mas também econômico, legal, logístico, 

de imagem corporativa etc.29 

A logística reversa pode ser dividida em duas modalidades: a) logística reversa de pós-

consumo, que é o objeto principal deste estudo, e b) logística reversa de pós-venda.  

A primeira tem maior relação com o direito ambiental, pois trata do reaproveitamento ou 

descarte seguro de materiais e componentes que não são mais úteis ao consumidor; a segunda está 

atrelada à “competitividade da empresa” e diz respeito ao retorno do produto ao fornecedor devido 

à baixa qualidade (problemas) ou a processos comerciais entre empresas.30 

São formas de reaproveitamento pós-consumo o reuso, a reciclagem e a incineração.31 

Dentre essas formas, destaca-se a reciclagem, haja vista que ela transforma lixo em matéria 

prima e reintegra esse material ao ciclo produtivo, gerando uma economia reversa. Percebe-se, 

pois, sua elevada capacidade de agregar valor econômico, ecológico e logístico aos bens pós-

consumo.32 

O descarte seguro, por sua vez, representa “o desembaraço dos bens” por intermédio de 

meios controlados que não danifiquem o meio ambiente e atinjam a sociedade.33 

A complexidade do processo de retorno do produto é evidente, como já dito, pois exigem 

“técnicas peculiares e capacitação profissional”.  

Esse fluxo reverso é composto de várias etapas que passam despercebidas aos olhos da 

sociedade. Paulo Roberto Leite resume o processo em: 

                                                        
28 CAMPOS, Alexandre de; GOULART, Verci Douglas Garcia. Logística reversa integrada: sistema de responsabilidade pós-consumo 

aplicados ao ciclo de vida dos produtos. São Paulo: Érica, 2017, p. 20. 

29 ALVES, Ricardo Ribeiro. Administração verde: o caminho sem volta da sustentabilidade ambiental nas organizações. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016, p. 120-121. 

30 ALVES, Ricardo Ribeiro. Administração verde: o caminho sem volta da sustentabilidade ambiental nas organizações. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016, p. 122. 

31 GUARNIERI, Patrícia. Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Recife: Ed. Clube de Autores, 2011, p. 64. 

32 GUARNIERI, Patrícia. Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Recife: Ed. Clube de Autores, 2011, p. 64. 

33 GUARNIERI, Patrícia. Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Recife: Ed. Clube de Autores, 2011, p. 64. 
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coleta; armazenagem de consolidação, com ou sem processamento para garantir condições de 

transporte; seleção e destinação dos produtos para o processamento industrial de reaproveitamento; 

remanufatura ou reciclagem dos materiais; e, evidentemente, redistribuição ao mercado 

consumidor.34  

Merece destaque na demonstração da complexidade que todos esses passos devem levar 

em consideração fatores como peso, densidade, geometria, tipo de embalagem, localização de 

fontes etc.35 

 

3.2 Breve apanhado histórico sobre a origem da logística reversa 

Com a revolução industrial, a produção deixou de ser artesanal e passou a ocorrer em grande 

escala, surgindo, com isso, problemas sociais e ambientais.36 

Se não bastasse isso, a relação do homem com as mercadorias deixou de ser uma 

necessidade e virou uma forma de “satisfação emocional”. Esse fenômeno de consumo ficou ainda 

mais intenso com a globalização, a expansão do capitalismo, a informatização e a rápida 

transformação das relações humanas.37 

A consequência, por óbvio, foi o crescimento incontrolável do volume de lixo, o qual, além 

de poluir o meio ambiente, traz sérios problemas ao poder público, que tem o obrigação de dar a 

devida destinação, e contribui para a escassez dos recursos naturais.38 

Segundo apurou Leite, a cidade de São Paulo produziu na década de 1970 menos de cinco 

mil toneladas de lixo por ano. Em 2014, esse número saltou para impressionantes vinte mil 

toneladas ao ano.39 

Esses números, ainda que representem somente a realidade da cidade de São Paulo, 

demonstram, inquestionavelmente, que vivemos na era da “descartabilidade”, influenciada pela 

evolução tecnológica, pelo marketing e pela própria logística que contribuíram para a redução da 

                                                        
34 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 223. 

35 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 223. 

36  JOINHAS, Luiza Aparecida; SALUN, Alfredo Oscar; SANTOS, Jadir Perpetuo dos; SILVA, Robson de Oliveira. Logística reversa, 
sustentabilidade e educação. São Paulo: Todas as Musas, 2013, p. 11. 

37  JOINHAS, Luiza Aparecida; SALUN, Alfredo Oscar; SANTOS, Jadir Perpetuo dos; SILVA, Robson de Oliveira. Logística reversa, 
sustentabilidade e educação. São Paulo: Todas as Musas, 2013, p. 11. 

38 GUARNIERI, Patrícia. Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Recife: Ed. Clube de Autores, 2011, p. 21. 

39 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 73. 
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vida útil dos produtos.40 

Recentemente a sociedade passou a ter uma maior consciência ambiental e começou a 

cobrar dos governos e das empresas atenção para essa questão. 

Segundo apurou Paulo Roberto Leite, os primeiros estudos sobre a logística reversa 

ocorreram nas décadas de 70 e 80.41 

Legalmente no Brasil, a obrigatoriedade da observância da logística reversa por alguns ramos 

de empresas surgiu em 2010, com a entrada em vigor da Lei nº 12.305, chamada de Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, após quase vinte anos de tramitação no Congresso Nacional.42 

Essa Lei, que trouxe diretrizes gerais, foi baseada nos modelos europeus, que criaram um 

“equacionamento do retorno dos produtos usados”, atribuindo expressamente responsabilidades 

para as empresas produtoras e entidades comerciais.43 

 

3.3 Objetivos da logística reversa pós-consumo 

Paulo Roberto Leite, em sua obra “Logística Reversa – Sustentabilidade e Competitividade”, 

destaca três objetivos da logística reversa pós-consumo, quais sejam: econômico, ecológico e legal. 

O econômico está atrelado à possibilidade de dar valor financeiro ao produto descartado 

com o uso das técnicas de reaproveitamento, reuso ou remanufatura. Estudos apontam que a 

substituição de matéria prima virgem por reciclada gera uma economia para a empresa, porquanto 

esta (matéria reciclada), em regra, possui preço mais baixo e exige menos insumo energético para 

sua extração/fabricação.44 

A revalorização ecológica, segundo objetivo, advém da redução dos danos ambientais com a 

correta destinação dos produtos descartados. Ela exige da empresa uma responsabilidade 

ambiental que, diferentemente do que ocorria no passado, perdura até a destinação final do 

produto pós-consumo.45 

                                                        
40 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 79. 

41 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 27. 

42 CAMPOS, Alexandre de; GOULART, Verci Douglas Garcia. Logística reversa integrada: sistema de responsabilidade pós-consumo 
aplicados ao ciclo de vida dos produtos. São Paulo: Érica, 2017, p. 21. 

43 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 217. 

44 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 149-156. 

45 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 149-156. 
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Por fim, a revalorização legal decorre da necessária obediência às leis pelas empresas. Como 

no passado o mercado não propiciava um equilíbrio entre os fluxos direto e reverso, surgiu, então, 

a necessidade de criar uma legislação apta a mudar esse comportamento, inclusive incutindo nas 

empresas um comportamento proativo sobre o tema.46 

Leite assevera que “empresas e governos devem, tanto quanto possível, trabalhar juntos na 

adoção de regulamentações”, a fim de evitar quebra de isonomia no mercado. Ele cita dois tipos de 

legislação relacionadas ao assunto:  

As legislações sobre os impactos dos produtos no meio ambiente têm sido promulgadas visando 

controlar os excessos de lixo urbano destinados a aterros sanitários ou à incineração, por meio de 

legislações relativas a coletas e disposição final: proibições de novos aterros sanitários e incineradores; 

implantação de coleta seletiva; responsabilização do fabricante sobre o canal reverso de seus produtos 

(product take back); proibição de disposição de certos produtos em aterros sanitários; e exigência de 

valor monetário depositado na compra de certos tipos de embalagem. Outra categoria de legislações 

visa estabelecer condições para a comercialização e para o marketing: índices mínimos de reciclagem; 

incentivos ao conteúdo de reciclados nos produtos; proibição de venda ou uso de certos produtos; 

proibição de embalagens descartáveis; normatização de rótulos ambientais; incentivos fiscais de 

diversa natureza; e redução de resíduos na fonte.47 

Como é possível perceber, as legislações não abordam somente obrigações empresariais 

focadas na proteção do meio ambiente e redução dos encargos do poder público no trato com o 

lixo. Elas trazem contrapartidas importantes para as empresas, como melhora da imagem delas 

perante acionistas e consumidores, equilíbrio na competitividade do mercado e incentivos 

financeiros. 

 

3.4 Autores do processo de logística reversa pós-consumo 

Não obstante a leitura apressada dos conceitos legal e doutrinário dar a impressão de que a 

logística reversa criou obrigações apenas para o setor produtivo, a Lei nº 12.305/2010 dispôs 

expressamente em seu artigo 6º, inciso VII, que a responsabilidade é compartilhada com outros 

autores, inclusive tornando tal compromisso um princípio da Política Nacional.48 

O artigo 30 da referida Lei relaciona quem são os autores: fabricantes, importadores, 

                                                        
46 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 205. 

47 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 205. 

48 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 
Acesso em: 05/02/2018. 
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distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza e de 

manejo dos resíduos.49 

Com esse compartilhamento, a lei objetiva (parágrafo único): 

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão 

empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou 

para outras cadeias produtivas;  

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;  

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 

sustentabilidade;  

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de 

materiais reciclados e recicláveis;  

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.50 

Outro princípio que fortalece esse sentimento de compartilhamento de responsabilidades 

em busca da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável está previsto no inciso 

VI do artigo 6º da Lei nº 12.305/2010, que impõe a “cooperação entre as diferentes esferas do poder 

público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade”.51 

Sem cooperação, de nada adianta o setor produtivo realizar altos investimentos na 

implantação dos mecanismos da logística reversa se o consumidor, por exemplo, não estiver 

informado, consciente da sua obrigação moral e legal (vide § 4º do artigo 33 da LPNRS) e não tiver 

um comportamento proativo para fazer o lixo chegar no início do fluxo de distribuição inverso. 

A educação ambiental é de suma importância, tanto é que também foi erigida a princípio 

expresso da Política Nacional de Resíduos Sólidos (artigo 8º, inciso VIII, da Lei nº 12.305/2010). Ela 

destina-se a aprimorar o conhecimento, os valores, os comportamentos e o estilo de vida 

relacionados com a gestão dos resíduos sólidos.52 

                                                        
49 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 
Acesso em: 05/02/2018. 

50 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 
Acesso em: 05/02/2018. 

51 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 
Acesso em: 05/02/2018. 

52 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 1038. 
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O artigo 33 da Lei nº 12.305/2010 traz um rol de produtos considerados mais perigosos para 

o meio ambiente, cujos fornecedores (latu sensu) devem obrigatoriamente implementar o sistema 

da logística reversa. Foram arrolados os seguintes produtos:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 

constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas 

em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou 

em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 53 

Não obstante a aparente limitação, Leite defende que esse rol é meramente exemplificativo, 

pois a obrigatoriedade poderá ser estendida para outros produtos, consoante prescreve o §1º do 

citado artigo, mediante regulamentos, acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre 

o poder público e o setor empresarial.54 

 

3.5 Breve demonstração de correlação entre a logística reversa e o desenvolvimento sustentável 

Diante de tudo que foi explanado acima, ficou evidente que o desenvolvimento sustentável 

é a tese do momento, sem olvidar a teoria daqueles que veem com ceticismo essa possibilidade. 

Um dos instrumentos para isso é justamente a aplicação da logística reversa que, apesar de 

ser um processo com “foco empresarial”, que busca agregar valor e reduzir custos, acaba também 

por minimizar o “impacto ecológico”.55 

Veja-se como exemplo um estudo de caso feito por Miguez, no qual foi possível apurar que 

a logística reversa trouxe benefícios ambientais (como economia de recursos minerais e energéticos 

e redução de resíduos) sem comprometer a saúde financeira da empresa, que passou a adquirir 

                                                        
53 BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 
Acesso em: 05/02/2018. 

54 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 218. 

55 PEREIRA, André Luiz; BOECHAT, Cláudio Bruzzi; TADEU, Hugo Ferreira Braga; SILVA, Jersone Tasso Moreira; CAMPOS, Paulo Március 
Silva. Logística reversa e sustentabilidade. São Paulo: Cengage Learnig, 2016, p. 152-153. 
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matéria-prima (reciclada) por um custo menor e reduziu as despesas com energia.56 

Bem demonstrado, portanto, que a logística reversa é um poderoso instrumento para se 

alcançar a preservação do meio ambiente sem comprometer a continuidade da produção 

empresarial, justamente o equilíbrio pregado pela teoria do desenvolvimento sustentável, levando-

se em consideração os anseios da presente geração e as possibilidades da futura.57 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo demonstrou de que forma a logística reversa pode contribuir para a 

construção de uma sociedade sustentável. 

A Revolução Industrial, juntamente com o capitalismo, inaugurou uma nova realidade 

econômico-social, substituindo o trabalho artesanal pelos sistemas de produção mecanizados. 

Diversos homens migraram para a região urbana, que se expandia com muita velocidade, e 

passaram a desenvolver atividades nas grandes indústrias.    

A concentração dos assalariados e de suas famílias nas áreas urbanizadas aumentou a 

demanda de consumo e fez com que os empresários passassem a pensar em novas estratégias para 

atender o grande número de pessoas interessadas em consumir bens e serviços. A alternativa 

encontrada foi produzir em massa, priorizando o aspecto quantitativo para atender o maior número 

possível de consumidores e deixando para um segundo plano o aspecto qualitativo. 

A busca pelos lucros e pelo atendimento da crescente demanda de consumo motivou uma 

exploração desenfreada dos recursos naturais, sem qualquer preocupação com o meio ambiente e 

com as consequências advindas das atividades industriais. A classe empresarial não se preocupava 

com a poluição do ar e das águas, tampouco com a escassez desta ou a redução da camada de 

ozônio. 

Na década de 60 notou-se que os recursos naturais não eram infinitos e que a vida humana 

dependia de recursos cada vez mais escassos. A constatação de que os recursos existentes eram 

limitados e que a manutenção da vida humana dependia de ações imediatas, para conter os danos 

                                                        
56 MIGUEZ, Eduardo Correia. Logística reversa como solução para o problema do lixo eletrônico: benefícios ambientais e financeiros. 

Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2012, p. 92-93. 

57 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – sustentabilidade e competitividade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 169. 
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consolidados e evitar danos futuros, impulsionou o debate e a tomada de decisões sobre a situação 

do meio ambiente, o que se deu no âmbito internacional. 

O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade tornaram-se conceitos conhecidos 

mundialmente. Reconheceu-se que o desenvolvimento é essencial para sociedade, mas deve existir 

um comprometimento real por parte do Poder Público, do setor privado e da sociedade com a crise 

ambiental do século XX, a fim de reparar os danos ambientais já consolidados e conter a degradação 

ecológica e a escassez de recursos naturais. 

O artigo demonstrou que o desenvolvimento da sociedade sustentável depende, 

necessariamente, de ações conjuntas entre o Poder Público, o setor privado e a sociedade. 

Entretanto, embora façam bonitos discursos sobre a proteção do meio ambiente, as empresas 

(classe dominante) não estão interessadas em modificar os valores sociais e adotar práticas capazes 

de reparar os danos ambientais já consolidados, bem como conter a degradação ecológica e a 

escassez de recursos naturais, pois isso gera uma grande despesa. Na defesa de seus interesses 

econômicos, o empresariado utiliza de sua força política para barrar todas as providências 

protetivas do meio ambiente, adotadas pelo Poder Público, ficando o interesse da coletividade à 

mercê da ética política e social de seus representantes eleitos. 

Entende-se que, nas circunstâncias atuais, o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, 

para além dos debates teóricos, depende de uma profunda alteração de valores.  

A sociedade precisa ser advertida e conscientizada sobre seus atos, para compreender que a 

aquisição desenfreada de bens e serviços e outras práticas nocivas ao meio ambiente o degrada 

lentamente e que esta degradação, sem dúvida, assombrará a nossa e as futuras gerações. 

Deve-se ter em mente que, enquanto os indivíduos acreditarem que a felicidade se encontra 

na aquisição de produtos e serviços, o setor empresarial não medirá esforços para atender a 

demanda de consumo, tampouco deixará de adotar práticas contrárias à preservação ambiental, 

como é o caso da obsolescência programada. 

Deve o Poder Público, portanto, criar programas educacionais próprios para empresas e 

consumidores, além de garantir, por meio da fiscalização, a observância das normas protetivas 

vigentes, sancionando os infratores. Importante, ainda, agir com ética socioambiental, 

resguardando os interesses da maioria. 

O setor privado deve adotar instrumentos aptos a garantir o desenvolvimento do 
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empreendimento sem prejuízo do meio ambiente, ciente de que, em alguns casos (e não em todos), 

a saúde financeira poderá ser afetada, o que não pode significar um empecilho para a construção 

de uma sociedade sustentável.  

Precisa, ainda, colocar num segundo plano seu faturamento anual e agir mais eficazmente 

em prol do meio ambiente e da vida humana – o que inclui os funcionários das empresas, seus 

fornecedores, parceiros, representantes e todas as famílias envolvidas.  

Ressaltou-se, na terceira parte do artigo, que os grandes produtores de bens têm em mãos 

um poderoso instrumento para contribuir na construção da sociedade sustentável, qual seja, a 

logística reversa. 

Trata-se de estratégia destinada a operacionalizar o retorno dos resíduos sólidos ao 

fornecedor, de modo que possa ser reempregado na produção ou receba a destinação ambiental 

adequada, tendo em vista que não é mais admissível que todo tipo de material seja depositado em 

lixões ou até mesmo aterros sanitários. 

Averiguou-se que a logística reversa nem sempre afetará a saúde financeira das empresas. 

Citou-se, no decorrer da pesquisa, exemplo em que a adoção desse instrumento trouxe 

benefícios ambientais (como economia de recursos minerais e energéticos e redução de resíduos) 

sem comprometer a lucratividade da empresa, que passou a adquirir matéria-prima (reciclada) por 

um custo menor e reduziu as despesas com energia. 

Portanto, pode-se concluir que é possível, com a educação dos consumidores e contribuição 

do setor privado, preservar o meio ambiente sem comprometer a continuidade da produção 

empresarial, alcançando, justamente, o equilíbrio pregado pela teoria do desenvolvimento 

sustentável. 
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CRIME ORGANIZADO, SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA TRANSNACIONAL 

 

Andrey Cunha Amorim1 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa teve a pretensão de apontar, em linhas gerais, alguns mecanismos de 

controle do crime organizado transnacional. Antes, no entanto, foi preciso definir o que seja crime 

organizado, a partir da compreensão das suas principais características. Só depois houve a incursão 

sobre o conceito de crime organizado no direito comparado e no Brasil, para em seguida fazer-se 

um paralelo com a sustentabilidade, como forma de saber sobre a importância do tema para o 

desenvolvimento do mundo. Por fim, em razão desta importância, estabeleceu-se algumas ações 

de articulação que a governança transnacional pode tomar para melhorar controle do crime 

organizado no mundo.  

 

1. AS CARACTERÍSTICAS DO CRIME ORGANIZADO 

Antes de falar em sustentabilidade e governança transnacional vinculadas à ideia de crime 

organizado, impõe-se saber o que é uma organização criminosa, através das suas principais 

características. E é por aqui que começa a dificuldade do tratamento desta questão, do ponto de 

vista transnacional, porque o conceito de organização criminosa pode variar de país para país, 

enquanto as mesmas organizações atuam indistintamente nestes mesmos países, não respeitando 

fronteiras, com uma atividade variante, típica do processo evolutivo da globalização. Hoje uma 

organização criminosa desenvolve suas atividades de uma forma, abrangendo determinados países. 

Amanhã poderá fazê-lo de outra completamente diferente, muito longe da nossa compreensão 

atual, em territórios completamente distintos. E quando for descoberta esta outra forma, um outro 

modo de execução da atividade criminosa organizada pode ter sido inventado, fazendo com que o 

Estado esteja sempre atrasado na tentativa de regulamentação legislativa tendente a definir o que 

                                                        
1 Aluno do curso de Mestrado em Ciências Jurídicas da UNIVALI, com área de concentração em Direito, Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente. Artigo científico de conclusão da disciplina Transnacionalidade e Governança Transnacional, ministrada pelo 
professor Marcelo Dantas. E-mail: aamorim@mpsc.mp.br 
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seja uma organização criminosa, mormente do ponto de vista transnacional.  

Exatamente por isso que o conceito de organização criminosa não pode ser muito fechado, 

taxativo em excesso, sob pena de obrigar o legislador a viver em constante alteração da lei. Por 

outro lado, um tipo penal muito aberto, exemplificativo apenas, pode trazer problemas de 

hermenêutica, na exata medida em que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal2. Portanto, em suma, o mais razoável é a elaboração de um conceito que 

englobe as linhas gerais das principais características de uma organização criminosa, cujo sentido 

sirva de base para a descrição do tipo delituoso, mas que não engesse a sua própria extensão. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, consagrado professor e magistrado argentino, expressando a 

dificuldade de ter-se um conceito único e definitivo de criminalidade organizada, tamanha a 

realidade vivenciada em diversos territórios, com distintas características criminosas, escreveu que 

“[...] existen mafias y bandas..., pero no veo un concepto que pueda abarcar todo el conjunto de las 

actividades ilícitas que puedan aprovercharse de la indisciplina del mercado... no existe una 

categoria capaz de abarcalos en el campo criminológico y menos todavia en el legal”. 3  Hans 

Schneider, citado por Cláudia Maria Cruz Santos, disse que “[...] a dificuldade na definição do crime 

organizado derivará, desde logo, da sua heterogeneidade e do facto de se adaptar as suas múltiplas 

actividades com muita flexibilidade às mudanças da estrutura socioeconômica e reagir às medidas 

de controlo adoptadas pela sociedade [...]”.4 

De qualquer forma, necessário é definir o que seja uma organização criminosa, sob pena de 

não se poder criminalizar este próprio conceito, através da descrição de um tipo penal autônomo 

que englobe as suas principais caraterísticas, mesmo correndo o risco da definição mostrar-se 

ultrapassada, diante do constante avanço do próprio crime organizado. Assim, antes de adentrar ao 

conceito de organizações criminosas, para facilitar a sua compreensão, importante ressaltar 

                                                        
2 “[...] A resposta a essa indagação tem que partir do que está estatuído no art. 5º, inc. XXXIX, da CF, que diz: Não há crime sem lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lendo-se o texto constitucional, de pronto pode-se inferir esta 
conclusão: a lei precisa definir o crime, isto é, definir a extensão ou os limites do proibido. É preciso demarcar, delimitar o âmbito 
de incidência da norma. Definir não é só enunciar (como diz o Novo Dicionário Aurélio) ‘os atributos essenciais e específicos de 
uma coisa, de modo que a torne inconfundível com outra’. Definir é explicar o significado, é dar o sentido de alguma coisa ou de 
um conceito. É, em suma, em termos penais, dar o significado ou o sentido do âmbito do proibido, para que haja garantia aos 
cidadãos[...]”.  GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Crime Organizado: enfoques criminológicos, jurídico (Lei 9.034/95) e político-
criminal. São Paulo: RT, 1997. p. 105-106. 

3 ZAFARONI, Eugênio Raul. Crime Organizado: una categorizzazione fallita. p. 79. 

4 SANTOS, Cláudia Maria Cruz. O Crime de Colarinho Branco (Da origem do conceito e sua relevância criminológica à questão da 
desigualdade na administração da justiça penal), Boletim da Faculdade de Direito, Studia Jurídica 56. Coimbra: Coimbra Ed., 2001. 
p. 84. 
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algumas das suas características comuns, por mais diversas que sejam as suas atividades, 

independente das suas origens, ainda que evoluam mais rápido do que as respostas que a doutrina 

pode dar.   

Guaracy Mingardi5 relacionou estas principais características: 

Grupos de pessoas voltadas para atividades ilícitas e clandestinas que possui uma hierarquia própria 

e capaz de planejamento empresarial, que compreende a divisão do trabalho e o planejamento de 

lucros. Suas atividades se baseiam no uso da violência e da intimidação, tendo como fonte de lucros a 

venda de mercadorias ou serviços ilícitos, no que é protegido por setores do Estado. Tem como 

características distintas de qualquer outro grupo criminoso um sistema de clientela, a imposição da 

Lei do Silêncio aos membros ou pessoas próximas e o controle pela força de determinada porção de 

território. 

Na mesma linha, eis os principais aspectos de uma organização criminosa, segundo o 

entendimento de Ana Luiza de Almeida Ferro6 

[...] a estabilidade e permanência da associação, a composição mínima de três membros, a 

estruturação empresarial e hierárquica, o fim de perpetração de infrações penais para a consecução 

do objetivo prioritário de lucro e poder, a conexão estrutural ou funcional com o Poder Público ou 

com algum(ns) de seus representantes para a garantia de impunidade [...] 

 

1.1. A concentração de riquezas 

A busca incessante do lucro fácil certamente é a pedra de torque de toda organização 

criminosa. Ninguém vai constituir um grupo permanente, organizado e hierarquizado com o 

objetivo de cometer crimes, senão visando ganhar dinheiro, muito dinheiro. E, geralmente, esse 

lucro é centralizado, fincando o maior montante nas mãos dos chefes. Os integrantes de hierarquia 

inferior têm suas remunerações aferidas do produto criminoso. Contudo, certamente a maior parte 

dos ganhos é distribuída entre poucas pessoas: as mais elevadas no grau de hierarquia. A 

concentração de riqueza, portanto, é uma característica essencial de qualquer organização 

criminosa. 

 

1.2. A lavagem de capitais 

Fruto da concentração de riqueza, uma outra caraterística do crime organizado é a lavagem 

                                                        
5 MINGARDI, Guaracy. O Estado e o crime organizado. São Paulo: IBCCrim, 1998. 

6 FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime Organizado e Organizações Criminosas Mundiais. São Paulo: Juruá, 2009. p. 497. 
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de capitais. As organizações criminosas ganham dinheiro fácil, seus chefes acumulam riquezas, 

porém estes recursos são ilícitos. Desta forma, evidente a necessidade deste dinheiro ser 

transformado em lícito, para que possa ser objeto de consumo livremente. Começa ai o processo 

de lavagem de capitais, cuja expressão nasceu das máfias americanas. Os mafiosos compravam 

redes de lavanderias, cujos estabelecimentos jamais lavaram uma única peça de roupa, servindo 

apenas como fachada para as suas ações criminosas. E, de fato, até hoje a lavagem de capitais está 

na compra de um estabelecimento comercial de fachada, com a maquiagem dos lucros, o que 

permite a aquisição de novos estabelecimentos, formando uma bola de neve. Está também no 

depósito de dinheiro nos chamados paraísos fiscais (Suíça, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens, Uruguai, 

Panamá, etc.), cujos estabelecimentos bancários incentivam transações acobertadas pelo sigilo 

indevido, sem a exigência de qualquer comprovação da origem ou mesmo da pessoa do titular da 

conta, na maioria das vezes “laranjas”. A lavagem de capitais passa também pela aquisição de bens 

de consumo extremamente caros, como automóveis, quadros e imóveis, cuja prova documental 

não reflete o valor real que foi pago.7  

 

1.3. A clandestinidade das ações 

Na esteira dessa conclusão, uma outra característica das organizações criminosas é a 

clandestinidade das suas ações. Para que se dificulte a descoberta dos crimes, quanto mais 

intrincadas, quanto mais silenciosas, ocultas, escondidas ou secretas forem as operações, maiores 

as chances de êxito. Mas não basta ter ações clandestinas. É preciso assegurar-se que tal 

clandestinidade não será descoberta, de modo que a organização possa continuar existindo. 

Decorre daí a necessidade da corrupção estatal, mormente dos órgãos públicos responsáveis pela 

fiscalização, descoberta, apuração e repressão das atividades criminosas, como as Polícias, 

Ministério Público, Judiciário e outros órgão de controle. A maioria da doutrina chega a afirmar 

categoricamente que não há organização criminosa bem estruturada que não tenha tentáculos 

junto ao Poder Público. Isso sem falar daquelas organizações delituosas que fazem da corrupção o 

seu próprio fim e não o meio para a prática de outros delitos. Nestes casos a corrupção é a fonte 

principal para alcançar a impunidade dos demais crimes praticados de forma organizada. 

                                                        
7 No Brasil, a lavagem de capitais tem regulamentação própria (Lei nº 12.683, de 09 de julho de 2012). 
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Segundo Winfried Hassemer8: 

A criminalidade organizada não é apenas uma organização bem feita, não é somente uma organização 

internacional, mas é, em última análise, a corrupção do legislativo, da Magistratura, do Ministério 

Público, da polícia, ou seja, a paralização estatal no combate à criminalidade. Nós conseguimos vencer 

a máfia russa, a máfia italiana, a máfia chinesa, mas não conseguimos vencer uma justiça que esteja 

paralisada pela criminalidade organizada pela corrupção.  

 

1.4. A divisão de tarefas 

Outra característica das organizações criminosas é hierarquia das suas ações. Por vezes, a 

organização de uma atividade criminosa chega a ter requintes empresariais. É claro, contudo, que 

essa organização não é formal. Não se vai contar com um organograma definindo com presidente, 

diretores e funcionários da empresa, assim como com a especificação formal das suas funções, 

planos de cargos e salários ou aspectos desse gênero, que diferenciam a atividade lícita da 

criminosa. Se bem que em alguns casos, como das organizações criminosas formadas a partir dos 

presídios brasileiros, como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), 

chega-se ao requinte de ter-se estatuto com regras a respeito do ingresso, direitos e deveres dos 

seus integrantes, com a sua organização hierárquica muito bem definida. Em regra, no entanto, a 

estrutura não é formal. Mas, de qualquer modo, há uma organização, com distribuição de tarefas e 

regras a serem seguidas pelos seus integrantes, mesmo sem a sua materialização.  

 

1.5. A violência extrema 

Geralmente, o descumprimento destas regras impõe uma outra característica das 

organizações criminosas: a violência extrema. O integrante que não segue as regras, quem delata 

os demais, quem embolsa indevidamente recursos, quem se bandeia para uma organização rival, 

geralmente é punido com a morte. Além disso, além da violência impingida aos seus próprios 

membros, as organizações criminosas, em regra, imprimem o uso da força para a intimidação da 

população em geral. Se o cidadão honesto de determinada comunidade carente delatar a ação 

criminosa sofre sérias consequências. A chamada “lei do silêncio” tem o claro objetivo de manter a 

clandestinidade dos atos criminosos e a dificuldade da sua descoberta, com a identificação dos seus 

                                                        
8 HASSEMER, Winfried. Três Temas de Direito Penal. Porto alegre: Publicações da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 

Rio grande do Sul, 1993. p. 85. 
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agentes, o que permite o pleno desenvolvimento e até a expansão dos seus “negócios”. Por isso, no 

Brasil, a organização criminosa que emprega a violência através do uso de arma de fogo, por 

exemplo, tem pena diferenciada das demais, conforme o art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13.  

Marcelo Mendroni anotou: 

Há algumas organizações que se dedicam precipuamente a prática de crimes violentos como sua 

atividade principal. São exemplos o PCC –cujo objetivo principal é o resgate de presos; a Máfia Chinesa 

(atuando em São Paulo/SP) que obtém seus lucros através da chamada “venda de proteção” – 

intimando os comerciantes compatriotas a pagar-lhes quantias mensais sob ameaça de prática de 

crimes violentos.9 

 

1.6. O caráter permanente visando a prática de crimes 

Por fim, outra característica das organizações criminosas justamente é a finalidade da prática 

delituosa de forma permanente e estável. Não há um tempo definido. Mas é preciso que haja 

estabilidade, constância ou continuidade. O crime é permanente. O grupo deve estar unido de 

maneira duradoura, com o objetivo de cometer crimes, evidentemente. Estes crimes podem ser 

divididos em três ordens distintas: crimes principais, secundários e de terceiro nível. Crimes 

principais são o objetivo primeiro da própria entidade, formando a sua fonte de renda principal. É a 

prática do tráfico de drogas, da prostituição, do contrabando, do tráfico de armas e, as vezes, da 

própria corrupção, dependendo do objetivo de cada associação. Crimes secundários são aqueles 

que oferecem o suporte necessário para a realização dos principais. São delitos praticados para 

permitir o livre cometimento dos crimes principais. Estão presentes na própria corrupção as vezes, 

na falsificação, nos homicídios, nas ameaças, nas lesões corporais, etc.... Há ainda os delitos de 

terceiro nível, quais sejam, aqueles que servem para ocultar ou transformar o patrimônio ilícito em 

ilícito, como a lavagem de capitais. 

A propósito, eis a lição de José Faria Costa10: 

A teia criminosa que se tece para que se consiga um fluxo criminoso que possa desencadear lucros 

fabulosos não é uma programação artesanal mas antes um projecto racionalmente elaborado que 

passa, sobretudo, por três grupos, de certo modo independentes, mas que, é evidente, têm também 

pontes ou conexões entre si. Fundamentalmente, os diferentes três grupos assumem-se 

funcionalmente da seguinte maneira: o grupo central ou nuclear tem como finalidade principal levar 

                                                        
9 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 1° ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

p. 20. 

10 COSTA, José Faria. O fenómeno da globalização e o direito penal económico, Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: 
RT, 2001, vol. 1. p. 17. 
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a cabo o aprovisionamento, o transporte e a distribuição dos bens ilegais. Ligam-se, aqui claramente, 

coacção e corrupção para expansão de poder e de lucro. Um outro grupo tem como propósito 

primacial servir de protecção institucional a toda rede ou teia. É a tentativa de chamar à organização, 

de forma subtil ou directa, a política, a justiça e a economia, as quais através dos estatutos de seus 

representantes, permitem criar bolsas ou espaços onde a actuação criminosa se torna possível. 

Finalmente, surge um terceiro grupo que tem com fim primeiro estabelecer a lavagem de todo o 

dinheiro ilegalmente conseguido. Operam-se, por conseguinte, ligações com instituições bancárias, 

com casinos e ainda com outras sociedades legalmente constituídas. É grupo que funciona como placa 

giratória entre o mundo criminoso e o normal e o comum viver quotidiano. O que tudo demonstra a 

forma particularmente racional e elástica deste tipo de organização. Tão elástica e tão fluida que o 

facto de algumas vezes se destruir um grupo não quer de modo algum significar que toda a rede tenha 

sido afectada.  

 

2. O CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA  

2.1. O direito comparado 

Depois de esboçadas algumas das suas características em comum, já é possível arriscar um 

conceito do que seja uma organização criminosa. Aliás, o conceito de organização criminosa, mais 

ou menos, reside na junção legislativa das suas principais características, com maior ou menor 

intensidade, dependendo de Estado para Estado, mormente aqueles com tradição jurídica civil law, 

que tendem a criar um tipo penal próprio, como é o caso da maioria dos Países europeus e da 

América do Sul, inclusive o Brasil.  

Nesse passo, de acordo com as características já referidas, pode-se dizer que uma 

organização criminosa é um grupo de pessoas com estrutura hierarquizada, tarefas definidas e 

associado de forma permanente, com o objetivo de praticar crimes graves ou tansnacionais, visando 

a aferição de lucros. Dessa singela definição já nascem algumas dificuldades objetivas de 

compreensão: qual o número mínimo de pessoas necessário para à formação do grupo? O que são 

crimes graves? O que se pode entender por delitos transnacionais? Qual o número mínimo de 

crimes? O que é permanência e estrutura hierarquizada? E se, de fato, é preciso ter por objetivo o 

lucro, bem como o qual a extensão do termo “lucro”? 

A União europeia, por exemplo, definiu uma organização criminosa como sendo “associação 

estruturada de mais de duas pessoas (n. de pessoas) estabelecida durante um período de tempo 

(permanência) e que atue de maneira concertada (hierarquia e divisão de tarefas) com o fim de 

cometer delitos (mais de um crime) punidos com pena privativa de liberdade ou medida de 

segurança de privação de liberdade de ao menos 4 anos (delitos graves), consistindo estes delitos 
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em um fim em si mesmos ou em um meio de obter benefícios patrimoniais (lucros)”.11 

Já a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado Transnacional, a chamada 

convenção de Palermo, da qual o Brasil é um dos signatários, outro exemplo, conceituou uma 

organização criminosa como “grupo estruturado de três ou mais pessoas (n. de pessoas), existentes 

há algum tempo (permanência) e atuando concertadamente (hierarquia e divisão de tarefas) com 

o propósito de cometer uma ou mais infrações graves (número de infrações igual a um) ou 

enunciadas na presente convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 

econômico ou outro benefício material (lucro)”.12 Para a Convenção de Palermo, delito grave é o 

"ato que constitua infração punível com uma pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja 

inferior a quatro anos ou com pena superior".  

Note-se a diferença de conceitos entre o que estabelece a União Europeia (UE) e a ONU. Na 

UE o número mínimo de pessoas para a formação da organização delituosa equivale a dois, 

enquanto que na ONU é três. Na UE o número mínimo de crimes (objetivo da organização) deve ser 

maior do que um. Já para a ONU pode haver uma organização criminosa reunida para a prática de 

um único delito. Só por ai, portanto, já se tem uma ideia da dificuldade de estabelecer a definição 

de organização criminosa. 

Na Espanha, o art. 282-bis 4 da Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley Orgánica 5/1999) 

considera organização criminosa a associação de três ou mais pessoas para realizar, de forma 

permanente ou reiterada, condutas que tenham como fim cometer algum ou alguns dos seguintes 

delitos: a) sequestro; b) prostituição; c) contra o patrimônio e contra a ordem socioeconômica; d) 

contra os direitos dos trabalhadores; e) tráfico de espécies da flora ou da fauna ameaçada; f) tráfico 

de material nuclear e radioativo; g) contra a saúde pública; h) falsificação de moeda; i) tráfico e 

depósito de armas, munições ou explosivos; j) terrorismo; e k) contra o Patrimônio Histórico.13 

                                                        
11 CAFFARENA, Borja Mapelli; CANO, Maria Isabel González; CORREA, Teresa Aguado. Estudios sobre Delincuencia Organizada – 

Médios, instrumentos y estratégias de la investigación policial. Sevilla: Mergablum, 2001. p. 24. 

12 Convenção de Palermo, art. 2º, alínea “a”. 

13 Artículo 282 bis. [...] 4.  A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la 
asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno 
o algunos de los delitos siguientes: a. Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal; b. Delitos 
relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal; c. Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal; d. Delitos contra los derechos de los 
trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal; e. Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada 
previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal; f.   Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 
345 del Código Penal; g. Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal; h. Delito de falsificación 
de moneda previsto en el artículo 386 del Código Penal; i.   Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto 
en los artículos 566 a 568 del Código Penal; j.   Delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 578 del Código Penal; k. Delitos 
contra el Patrimonio Histórico previstos en el artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 
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Note-se que a Espanha definiu quais são os crimes visados pela organização criminosa, ao contrário 

do Brasil, da Convenção de Palermo e da UE, que deixaram o tipo em aberto, elencando apenas a 

quantidade da pena dos delitos visados. 

Na Itália, o art. 416 do Código Penal, conceitua o crime de participação em organização 

criminosa, lá chamado de associazione di tipo mafioso, de forma muito parecida com o Brasil, 

punindo-o com pena entre três a seis anos, de modo autônomo.14  

Por fim, em Portugal, o art. 299º do seu Código Penal estabeleceu que “quem promover ou 

fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou atividade seja dirigida à prática de um 

ou mais crimes é punido com pena de prisão de um a cinco anos”. Note-se que o legislador 

português não fez distinção entre os delitos de associação (no nosso caso formação de quadrilha ou 

agora associação para o crime) e de participação em organizações criminosas. Ademais, a exemplo 

da Convenção de Palermo e ao contrário da UE, em Portugal basta que a organização criminosa seja 

formada para a prática de pelo menos um crime e não de mais de um crime. 

 

2.2. A evolução legislativa no Brasil 

De qualquer modo, ainda que estejamos falando de crime organizado sob a ótica de um 

direito transnacional e, por isso, a importância da referência ao direito comparado, a conceituação 

legal do que seja uma organização criminosa, para efeito da presente pesquisa, não pode partir de 

outro paradigma senão da definição prevista na legislação brasileira. 

No Brasil, a primeira vez que o crime organizado teve tratamento legislativo foi com a edição 

da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, que dispôs sobre os meios operacionais para prevenção e 

repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Todavia, referida legislação incorreu 

num grave erro: apesar de mencionar alguns instrumentos de controle do crime organizado, 

regulando meios de prova e procedimentos investigatórios, deixou de estabelecer o conceito do 

que seja uma organização criminosa e, consequentemente, não criminalizou a conduta de integrar 

                                                        

contrabando. 

14 Art. 416: Chiunque che fa parte di un’ associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a 
sei anni. [...] L’ associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e della condizione di assogettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire di modo diretto 
o indiretto la gestione o comunque il controlo di atività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per di impidiri od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in 
occasione di consultazioni elletoralli[...]. 
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organização criminosa, criando um verdadeiro vácuo legislativo. 

Assim foi que parte da jurisprudência brasileira, em face da ausência legal da definição do 

conceito de organização criminosa, procurou suprir a falha legislativa com a aplicação do conceito 

estatuído na convenção de Convenção de Palermo, ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 

5.015, de 12 de março de 2004. Nesse contexto, em 2011, julgando um caso onde se discutiu o crime 

de organização criminosa como delito antecedente da lavagem de dinheiro (na época a Lei nº 

9.613/98 exigia a prática de crime antecedente), o Superior Tribunal de Justiça admitiu a 

possibilidade de adoção do conceito estabelecido pela Convenção de Palermo, emprestando-lhe 

valor legislativo.15 Ocorreu, porém, que, em seguida, o mesmo caso foi parar no Supremo Tribunal 

Federal e, em 2012, os seus ministros entenderam de forma absolutamente diferente. Decidiram 

que o crime de organização criminosa não poderia servir como antecedente da lavagem de dinheiro, 

justamente porque não havia legislação própria definindo o seu tipo penal, não sendo suficiente o 

conceito estabelecido na Convenção de Palermo. 

Eis a ementa da decisão proferida pelo Excelso Pretório: 

LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME ANTECEDENTE. A teor do disposto na Lei nº 

9.613/98, há a necessidade de o valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter decorrido de 

uma das práticas delituosas nela referidas de modo exaustivo. LAVAGEM DE DINHEIRO – 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de quadrilha não se confunde com o de 

organização criminosa, até hoje sem definição na legislação pátria.16  

Pois bem, logo depois desta decisão do Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei nº 12.694, 

de 24 de julho de 2012. E, o seu art. 2º, enfim, trouxe o conceito legal de organização criminosa, nos 

seguintes termos: 

Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com 

objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter 

transnacional. 

Atualmente, no entanto, no Brasil, a matéria está disciplinada pela Lei nº 12.850/13, cujo art. 

1º, §1º, assim estabeleceu o conceito de organização criminosa: 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, 

                                                        
15 STJ, HC 13805/ RJ, Relator Min. HAROLDO RODRIGUES, Julgamento: 22/03/2011, Órgão Julgador: 6ª Turma. 

16 STF, HC 96007/ SP, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 12/06/2012, Primeira Turma. 
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direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que seja de caráter transnacional. 

A partir da definição legal, o art. 2o da mesma Lei nº 12.850/13, tipificou o crime de 

organização criminosa, punindo com pena de três a oito anos quem “promover, constituir, financiar 

ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”. Note-se que a lei 

primeiro estabeleceu o conceito para depois elencar o delito de organização criminosa, cujo núcleo 

central do tipo se aproveita da definição legal do que seja uma organização criminosa, definido em 

dispositivo separado.17 

Eugênio Pacelli de Oliveira comentou a chegada da nova legislação que definiu o conceito de 

organização criminosa e estabeleceu o crime de organização criminosa, tipificando-o 

separadamente, de forma autônoma com relação aos possíveis delitos visados pela associação: 

O tema relativo às organizações criminosas sempre foi um tormento na práxis nacional, primeiro, por 

ausência de uma definição mais clara quanto aos diversos significados da expressão, e, segundo, pela 

profusão de referência legislativas a ela, sem, contudo, esclarecer-se a sua eventual tipificação. Afinal, 

indagava-se, haveria ou não o crime de formar ou integrar organização criminosa? A resposta, agora, 

é positiva, como mais a frente se demonstrará. [...] Anote-se, por primeiro, que as novas modalidades 

típicas do art. 1º constituem tipo penal de conteúdo variado ou misto alternativo, no sentido de que 

a prática de mais de uma conduta descrita no tipo não se soma umas às outras em concurso de crimes, 

restando punível um único delito. E, também, que o referido tipo penal é autônomo em relação às 

infrações efetivamente praticadas. É dizer, será possível a punição pelo fato da organização criminosa 

e também pelo crime praticado por meio dela (art. 2º).18 

De qualquer forma, continuando com o conceito de organização criminosa, lembro que a 

singela leitura do art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/13, faz perceber que o Brasil estruturou-o nos 

seguintes pilares: 

 

2.2.1. Associação de quatro ou mais pessoas.  

O núcleo do tipo refere-se à “associação”. E associação significa reunião, aliança ou coalizão. 

É manter uma sociedade ou estar agrupado em busca de um objetivo. Confere a ideia de 

estabilidade e permanência. Não há um tempo específico. A análise deve ser feita caso a caso. 

Ademais, o Brasil estabeleceu um número mínimo de integrantes de uma organização criminosa. O 

                                                        
17 O referido tipo penal é uma norma em branco, segundo MASSON, Gleber e MARÇAL Vinícius, Crime Organizado. São Paulo: 

Método, 2017. p. 37. 

18  OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Lei 12.850/13. Disponível em: 
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ANEXOS/INF_264_Organizacoes_criminosas_pacelli.pdf  
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critério é objetivo. Se três pessoas estiverem agrupadas para a prática de crimes, não podem ser 

consideradas integrantes de uma organização criminosa. É preciso quatro, no mínimo, ao contrário 

da UE e da Convenção de Palermo, que exigem apenas três. Note-se também que aqui houve uma 

diferença entre a Lei nº 12.850/13 e a anterior Lei nº 12.694/12. A nova legislação praticamente 

repetiu o conceito estatuído na lei anterior, porém uma das diferenças foi a de antes se exigia no 

mínimo três pessoas para a formação do grupo e agora são quatro.19  

 

2.2.2. Estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente 

Esta é uma outra característica mundial que foi adotada pelo Brasil na conceituação de 

organização criminosa. Alguns conceitos falam simplesmente na atuação “concertada”, como é o 

caso da ONU e da UE. O legislador brasileiro optou por definir que o termo “organização” equivale 

a uma estrutura ordenada pela divisão de tarefas, ou seja, a reunião de pessoas com funções 

preestabelecidas, o que pressupõe na maioria das vezes um caráter hierárquico na sua definição. 

Esta estrutura não exige formalidade. Pode ser coloquial. Não requer documentação, ata ou algo 

parecido. Basta ser compreendida pelos seus integrantes. 

 

2.2.3. Objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.  

É o objetivo de lucro, característica geral de uma organização criminosa. O Brasil adotou tal 

característica. O lucro não precisa ser em espécie. É qualquer vantagem, econômica ou não. Pode 

ser um carro, uma casa, um quadro, etc. Mas pode ser também um favor sexual, por exemplo. Esta 

vantagem pode ser direta ou indireta. Direta quando o próprio integrante recebe a vantagem e 

indireta quando outras pessoas são beneficiadas. São os chamados “laranjas”, “testas-de-ferro” ou 

mesmo simples parceiros. Por fim, basta o objetivo de obter a vantagem. Não é preciso auferi-la de 

fato. O crime é de perigo abstrato e não concreto. 

 

2.2.4. Prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos 

Tal qual a Convenção de Palermo e a própria UE, a nova lei optou por não dizer quais os 

                                                        
19  GOMES, Luiz Flávio. Organização Criminosa: Um ou Dois Conceitos? Disponível em 

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121932489/organizacao-criminosa-um-ou-dois-conceitos 
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crimes específicos devem ser o objetivo da organização criminosa, individualmente considerados. 

Contudo, a quantidade da pena para definir uma infração grave, na nova lei, é diferente daquela 

considerada na Convenção de Palermo, na EU ou mesmo na vetusta Lei nº 12.694/12. Todos estes 

regulamentos falam em pena igual ou superior a 4 anos. A nova lei referiu apenas a pena superior a 

4 anos. Para a nova lei basta, portanto, que os delitos visados pela organização sejam punidos com 

pena máxima superior a quatro anos. O critério é objetivo. Não há a possibilidade de formação de 

uma organização criminosa para a prática do delito de ameaça, por exemplo. A única exceção diz 

respeito aos delitos transnacionais, os quais independem da pena, como examinado a seguir. 

 

2.2.5. O caráter transnacional 

Quando uma associação de quatro ou mais pessoas estiver estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais de caráter 

transnacional, estar-se-á diante de uma organização criminosa, independentemente da quantidade 

da pena dos delitos visados por esta organização. Aliás, não se pode confundir aqui crimes 

internacionais com delitos transnacionais. Crimes internacionais são infrações praticadas contra a 

humanidade, com ofensa a tratados internacionais. Podem ou não ultrapassar as fronteiras de um 

país. Já os delitos transnacionais “são aqueles que se caracterizam pela sua natureza multifuncional 

de impacto além das fronteiras de um determinado País, atingindo ou gerado efeitos diretos ou 

indiretos em dois ou mais Países, como o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, etc...”.20   

Segundo a ONU, através da Convenção de Palermo, ratificada pelo Brasil por intermédio do 

Decreto n. 5.015, de 12.03.2004: 

[...] a infração será de caráter transnacional se for cometida em mais de um Estado; for cometida em 

um só Estado, mas uma parte substancial de sua preparação, planejamento, direção e controle tenha 

lugar em outro Estado; for cometida num só Estado, mas envolva a participação de um grupo 

criminoso organizado que pratique atividades criminosas em mais de um Estado; ou for cometida num 

só Estado, mas produza efeitos substanciais noutro Estado [...]. 

De fato, o tratamento legislativo diferenciado ao crime transnacional é mais do que 

justificável. Atualmente, o crime transnacional constitui-se numa das maiores ameaças ao mundo, 

impedindo o desenvolvimento de algumas nações. Aproveita-se da globalização para aumentar seu 

                                                        
20 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 25 – 26. 
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espectro de ação. Vê na aproximação dos territórios, na derrubada das fronteiras, na proximidade 

das pessoas e no desenvolvimento da tecnologia um terreno sólido para a sua expansão. O crime 

organizado transnacional, portanto, vem desafiando o normal desenvolvimento social, econômico 

e ambiental do mundo, contrapondo-se à sustentabilidade global, o que exige adequação da 

governança transnacional, através do incentivo à capacidade de articulação das nações. 

 

3. A SUSTENTABILIDADE E O CRIME ORGANIZADO    

A ideia de sustentabilidade, a princípio, está atrelada à percepção da crise ambiental do 

mundo. A humanidade notou a existência de um risco ambiental global e finalmente começou a 

discutir práticas que implicassem na diminuição gradativa da poluição. É certo que por anos a noção 

de sustentabilidade permaneceu ligada exclusivamente ao meio ambiente natural. Ocorreu, no 

entanto, que o mundo logo percebeu que o combate à degradação ambiental deveria assentar-se 

em um conceito muito mais amplo, ligado à problemática econômica e social, rumo à erradicação 

ou à diminuição da pobreza, como forma de melhoria ambiental.  

Juarez Freitas 21  define a sustentabilidade como sendo “[...] princípio constitucional que 

determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela 

concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial [...]”. Portanto, as questões 

ambiental, econômica e social estão umbilicalmente ligadas. De nada adianta a União Europeia, por 

exemplo, resolver todos os seus graves problemas ambientais, permitindo o desenvolvimento 

econômico e social dos Países que a integram, de forma sustentável, se a África, a Ásia, a Oceania e 

as Américas continuarem a poluir o globo terrestre desregradamente, ofendendo o meio ambiente 

dos seus respectivos territórios, desde a extração desmedida dos seus recursos naturais, até a 

emissão de gases tóxicos que perfuram a camada de ozônio. O mundo como um todo seria atingido. 

Por isso, a proteção ao meio ambiente tem que permitir o desenvolvimento econômico e social 

global, visando a própria sobrevivência da humanidade. O elo entre estes dois desafios (meio 

ambiente e desenvolvimento) atende pela sustentabilidade, como prática necessária à erradicação 

da pobreza e à manutenção do bem viver, aliada a menor degradação ambiental possível.    

A propósito, este entendimento global de sustentabilidade começou a ser discutido em 1972, 

a partir Conferência de Estocolmo. Depois, em 1987, conceituado como “Nosso Futuro Comum”, o 

                                                        
21 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte, Fórum, 2012, p. 41; 
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Relatório apresentado nas Organizações das Nações Unidas, pela então presidente da Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, G. Harlem Brundtland, foi verdadeiro 

precursor da inauguração do conceito de desenvolvimento sustentável. O Relatório Brundtland, 

como ficou conhecido, definiu a sustentabilidade como “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas 

próprias necessidades”.22 Em seguida, em 1992, veio a Declaração do Rio (ECO92), assim como anos 

depois a Rio+10 e Rio+20, também no sentido de somar o meio ambiente com o desenvolvimento 

social e econômico. 

Para alcançar a sustentabilidade, portanto, não se pode desprezar os aspectos ambientais, 

econômicos e sociais. Estes são os três pilares sobre os quais a sustentabilidade, atualmente, está 

sedimentada. O meio ambiente está ligado diretamente à ideia natural de ecologia, enquanto a 

economia se relaciona às formas de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Por sua 

vez, o aspecto social descansa em perseguir que todos tenham o mínimo necessário para uma vida 

digna, sem que ninguém consuma bens e recursos naturais que sejam prejudiciais uns aos outros. 

Isso significa buscar a erradicação da pobreza, com a menor desigualdade possível entre todos os 

habitantes do mundo, visando um meio ambiente melhor.  

O espanhol Barrios Vera José Gregorio escreveu: 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental, 

económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio 

ambiente y la bonanza económica. Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como 

alimentación, ropa, vivienda, trabajo, entre otras, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará 

encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el 

bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la 

capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. Ante esta situación, 

se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio 

ambiental pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. 

Citando Paul Hawken, conhecido autor americano que escreve sobre ecologia ligada a ideia 

de desenvolvimento econômico, os professores Marcelo Dantas, Maurizio Oliviero e Paulo Cruz, 

deixaram assente que “as desigualdades em seu sentido mais amplo: social, econômica, cultural e 

tecnológica, constituem um dos fatores de maior agressão ao ambiente. Estima-se que a miséria e 

a pobreza respondam por um terço de toda a degradação ambiental do planeta”.23 

                                                        
22 Comissão Mundial do Meio Ambiente da ONU, 1987. 

23 DANTAS, Marcelo Buzaglo; OLIVIERO, Maurizio e CRUZ, Paulo Márcio. DIREITO, TRANSNACIONALIDADE E SUSTENTABILIDADE 
EMPÁTICA. Revista do Direito. Santa Cruz do Sul, v. 2, n. 49, p. 29-45, maio/ago. 2016. 
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Consequentemente, não é difícil perceber que o combate transnacional às organizações 

criminosas tem absolutamente tudo a ver com a sustentabilidade, principalmente quando encarada 

do ponto de vista econômico e social, assim como, por vezes, até ambiental. Ora, se a 

sustentabilidade de uma forma geral refere-se ao conjunto de ações que visam melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, pretendendo diminuir as desigualdades sociais e econômicas, 

evidente que quando estas desigualdades são acentuadas pela prática de delitos com alto impacto 

social e econômico, as razões para entender e combater este fenômeno delituoso encontram eco 

na própria ideia de sustentabilidade, parece-me muito claro.  

Note-se que há sociedades mais abertas à ação do crime organizado e outras mais fechadas. 

E não estou falando do fechamento ou abertura das fronteiras. Refiro-me ao antídoto social, este 

sim uma típica vacina contra o crime organizado. Se vivêssemos numa sociedade perfeita, sem 

problemas econômicos e sociais, com um distanciamento mínimo entre pobres e ricos, econômica, 

social e culturalmente falando, certamente viveríamos numa sociedade com baixos índices de 

criminalidade. Por que os índices de criminalidade da cidade de Pomerode, no Vale do Itajaí, por 

exemplo, proporcionalmente falado, são muito menores do que em Florianópolis? Por que na Suíça 

há menos crimes do que no Brasil, também sob a ótica de uma análise proporcional, levando em 

consideração o número de habitantes destes dois Países? Claro que há uma explicação econômica, 

social e cultural para tudo isso. Quanto maiores as desigualdades sociais, econômicas e culturais, 

evidente que maiores serão os índices de criminalidade interna de uma cidade ou País.  

Lyman e Potter escreveram: “[...] as evidências são convincentes em apontar que o crime 

organizado não deve ser concebido como uma disfunção na sociedade nem como uma força 

estrangeira chocando-se com a sociedade. Antes, o crime organizado é parte e parcela do sistema 

político e econômico”. (2000, p. 507) 

De fato, o crime organizado pode ser encarado como parte do próprio sistema político e 

social.  Quanto mais desenvolvida a sociedade menos sujeita à ação do crime organizado. Um 

exemplo bem chulo: quanto menos usuários de drogas um País tiver, menos traficantes terá, menor 

será o comércio ilícito de substância entorpecentes e, consequentemente, menor a quantidade de 

drogas que entrará neste país. Aqui vale exatamente a velha lei de mercado da oferta e da procura. 

Daí a importância de entender-se que a ideia de sustentabilidade está ligada a de crime organizado. 

Com efeito, para ter-se uma noção dos prejuízos para o desenvolvimento sustentável que o 

crime organizado causa ao mundo, pode-se contabilizar de duas formas as suas consequências 
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nefastas: a) uma computando os gastos com o combate às organizações criminosas; e b) outra 

estimando os recursos que a sua própria atividade delitiva retira da sociedade.  

A primeira é perfeitamente possível de ser calculada. São os custos do Estado com a 

segurança pública. Quanto custa a manutenção da Polícia, do Judiciário e do Ministério Público, por 

exemplo? Quais são os gastos médicos da sociedade em geral com as vítimas de delitos violentos 

provenientes do crime organizado? Isso sem falar do custo indireto da atividade criminosa. Quanto 

custa uma vida perdida? No último ano de 2017 calculou-se que o Brasil contabilizou mais de 60 mil 

mortes decorrentes de homicídios dolosos 24 . O número é maior do que os 58 mil soldados 

americanos mortos na guerra do Vietnã25. Foram empregados e salários que se perderam. São 

famílias que ficaram sem fonte de sustento. Tudo isso pode ser considerado como reflexo negativo 

na economia, evidentemente. Sem falar do prejuízo que o uso de drogas pode causar. São milhares 

de pessoas jogadas nas praças e calçadas, vítimas da dependência química. São pessoas que 

poderiam estar gerando dividendos à sociedade através da força do seu trabalho, mas que lhe 

trazem prejuízo em face dos recursos que são investidos na busca da sua cura.  

Eis informação divulgada pela revista Superinteressante, a respeito dos gastos que os EUA 

têm com relação às ações de repressão e prevenção ao tráfico de drogas, por exemplo: 

Após sucessivos aumentos do orçamento destinado à guerra contra as drogas, os Estados Unidos são 

hoje o país que mais gasta com isso. Há 18 anos, o país dispendia 2 bilhões de dólares nesse combate. 

No ano 2000, o governo federal, sozinho, torrou 20 bilhões nessa guerra – outros 19 bilhões foram 

gastos por Estados e prefeituras. Desse total, 13,6 bilhões (68%) foram usados no combate ao tráfico 

de drogas e 6,4 bilhões (32%) destinaram-se a ações de redução da demanda. Destes últimos, porém, 

mais da metade acabou financiando a repressão: prisão, investigação e processo de usuários. As 

campanhas educativas receberam 3 bilhões.26 

A segunda forma de calcular os custos que as organizações criminosas causam à sociedade, 

embora mais difícil de contabilizar, certamente gera prejuízos muito superiores aos gastos com o 

seu combate ou prevenção. Refiro-me aos recursos diretos que são subtraídos da economia formal 

todos os dias. É o dinheiro gerado com o tráfico internacional de drogas, armas e pessoas, por 

exemplo, que circula cladestinamente pelo mundo. São os recursos sugados do Estado através da 

corrupção de seus agentes públicos, que poderiam estar sendo empreendidos na construção de 

escolas e hospitais, um outro exemplo. 

                                                        
24 https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/brasil-registra-quase-60-mil-pessoas-assassinadas-em-2017.ghtml 

25 https://oglobo.globo.com/mundo/os-40-anos-do-fim-da-guerra-do-vietna-em-numeros-16012519 

26 https://super.abril.com.br/saude/drogas-o-que-fazer-a-respeito/ 
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Citando o relatório elaborado no final de 2010 pelo UNODC, conhecido Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime, Luiz Flávio Gomes esclareceu que “o mercado mundial de drogas 

ilícitas está avaliado em mais de 300 bilhões de dólares anualmente”. O mencionado professor disse 

ainda que “o citado Relatório concluiu que se a indústria ilegal das drogas fosse um país, seu produto 

nacional bruto seria o vigésimo primeiro colocado no mundo, logo depois da Suécia”.27 

Eis um outro exemplo dos custos do crime organizado, em afronta à sustentabilidade social 

e econômica do mundo globalizado. A terceira atividade que mais gera lucros para as organizações 

criminosas, no mundo, está vinculada ao tráfico de pessoas, perdendo apenas para o tráfico de 

drogas e armas. Conforme a informação do referido Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e 

Crimes (UNDOC), o tráfico internacional de mulheres e crianças movimenta, anualmente, de US$ 7 

a 9 bilhões de dólares. Para cada ser humano transportado ilegalmente de um país para outro, o 

lucro das redes criminosas pode chegar a US$ 30 mil.28  

Um derradeiro exemplo é a própria lavagem de capitais, que retira do Estado de origem 

recursos angariados no seu território, levando-os para outras nações de forma absolutamente 

ilícita. Hans-Peter Martin bem descreveu as várias praças mundiais que se constituem em 

verdadeiros paraísos fiscais, recebendo depósitos de dinheiro fruto de diversos crimes:  

Nada documenta melhor a tendência hostil ao Estado, típica do sistema financeiro planetário, do que 

o desenvolvimento das assim chamadas praças financeiras off-shore (ao largo da costa). Do Caribe a 

Cingapura, passando por Liechtenstein, hoje já estão espalhadas pelo mundo mais de cem praças, 

através das quais os bancos, as seguradoras e os fundos de investimentos administram dinheiro de 

seus clientes, sistematicamente colocando-o fora do alcance dos países de origem.29  

Estes são exemplos singelos de como a criminalidade organizada afeta sobremaneira a 

sustentabilidade mundial, o que exige eficaz repressão da comunidade internacional ou mesmo dos 

Estados individualmente considerados, com a concentração de toda capacidade de governança 

transnacional no combate a esta nefasta prática, sob pena do comprometimento da economia 

mundial. Em suma, estabelecida a ameaça que o crime organizado transnacional representa para os 

Estados e o mundo, imperioso seguir estudando as ações que podem ser empreendidas para 

controlar, desmantelar e punir as organizações criminosas. 

                                                        
27 https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121925110/trafico-de-drogas-custo-altissimo-violencia-e-prevencao 

28 SALES, L. M. de M. e LIMA, S. M. A. Tráfico de seres humanos in Estudos sobre a efetivação do direito na atualidade: a cidadania 
em debate. Lília Maia de Morais Sales (org.). Fortaleza: Universidade de Fortaleza, v5, 2006 Sales e Lima (2006, p. 128) 

29 MARTIN, Hans-Peter. SHUMANN, Harald. A armadilha de Globalização. São Paulo. Ed. Globo, 1999. p. 89 
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4. A GOVERNANÇA TRANSNACIONAL E O CONTROLE DO CRIME ORGANIZADO 

A expressão “governança” surgiu a partir das discussões capitaneadas pelo Banco Mundial, 

em 1992, quando editou um documento chamado “Governance and Development”. Segundo tal 

documento, do ponto de vista público, o conceito de governança está vinculado à forma de como o 

poder é exercido na administração dos Estados, levando-se em consideração a sua capacidade de 

planejar e colocar em prática políticas públicas tendentes a diminuir as desigualdades sociais. A 

preocupação “deslocou o foco da atenção das implicações estritamente econômicas da ação estatal 

para uma visão mais abrangente, envolvendo as dimensões sociais e políticas da gestão pública”.30 

Em suma, em sede de Estado, a governança pode ser entendida como “el conjunto de normas, 

instituciones y prácticas acreditadas por las cuales administra sus asuntos toda colectividad. [...] El 

o ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para gestionar los asuntos de un país 

a todos los niveles”.31 A governança ou a capacidade de articulação e conciliação de interesses 

diversos, portanto, nada mais é do que requisito essencial para o desenvolvimento sustentável 

econômico, social ou ambiental.   

A governança transnacional está ligada a ideia da sustentabilidade global. Se a 

transnacionalidade é a própria capacidade de articulação entre as nações, a governança 

transnacional é a forma de como estas nações exercem esta capacidade, de modo a resolver os 

problemas em comum decorrentes da globalização. Ora, se a globalização significa a queda de 

barreiras territoriais, a aproximação entre as pessoas em razão do avanço da tecnologia e a 

prevalência do poder econômico sobre mais de um Estado, com a expansão desfreada do capital, 

dentre outros aspectos, a transnacionalização representa uma espécie de limitação da hegemonia 

dos aspectos globalizantes e a governança transnacional é a forma de como estes aspectos devem 

ser articulados internacionalmente. 

Mas o que isso tem a ver com o crime organizado? Tudo! O crime organizado também 

transnacionalizou as suas ações. Viu na erosão das fronteiras, fruto da globalização, um terreno 

fértil para a sua expansão. Assim, considerado sob a ótica internacional, o confronto entre o crime 

organizado e a governança resulta na capacidade de articulação transnacional, com a criação de 

mecanismos que visam controlar a ação das organizações criminosas que perpassam os limites 

                                                        
30 DINIZ, Eli. Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: Os Desafios da Construção de uma Nova Ordem no Brasil dos 

Anos 90. Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol. 38, nº 3, 1995. p 400 

31 SEYLE, D. Connor; KING, Matthew Wilburn. Comprender la gobernanza. In: ALPEROVITZ, Gar et al. (Orgs.). Gobernar para la 
sostenibilidad: la situación del mundo 2014. Informe anual del worldwatch institute sobre la sostenibilidad. p. 53. 
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territoriais dos Estados.  

Na verdade, para falar destes mecanismos de controle do crime organizado transnacional, 

articulados pela governança entre as nações, antes de tudo é preciso entender o Estado como ator 

principal da manutenção da segurança pública no plano nacional e, principalmente, internacional. 

O combate à criminalidade deve partir do Estado, entendida a problemática não apenas como um 

caso de justiça ou aplicação das leis penais, ligado à ideia de repressão, mais de interação de um 

conjunto de fatores vinculados ao sentido de prevenção: saúde, educação, saneamento básico, 

desenvolvimento urbano e fenômenos culturais, dentre outros. Consequentemente, do ponto de 

vista da governança, a primeira ação de combate ao crime, seja ele nacional ou transnacional, 

organizado ou não, vem da forma como as sociedades estão organizadas: quanto menores as 

desigualdades entre os seus habitantes, menores serão as taxas de criminalidade, o que reflete na 

ideia de sustentabilidade, mormente na seara social e econômica.  

Mas vivemos num mundo real e não imaginário, principalmente porque estamos no Brasil, 

onde as desigualdades sociais, econômicas e culturais são gigantes, fazendo da sua sociedade um 

terreno fértil à ação do crime em geral e, principalmente, do crime organizado, no particular. 

Portanto, ao mesmo tempo em que se deve encetar ações visando a melhoria da saúde e educação, 

por exemplo, aspectos que estão ligados à ideia de prevenção, deve-se desenvolver ações na área 

restrita da segurança pública, ligadas ao conceito de repressão. O legislativo deve dotar o Estado de 

leis que permitam julgamentos penais ágeis e seguros. O Executivo deve contar com polícias 

preparadas para desenvolver ações de combate efetivo e investigação ao crime, a partir de forte 

inteligência. O Judiciário deve aplicar as leis, sem a verificação de quem seja o réu, do mais simples 

ao mais abastardo e poderoso cidadão, o que deve refletir-se também no Ministério Público, a quem 

cabe levar a pretensão punitiva ao exame da inercia judicial.  

Até agora falei o óbvio, mas o óbvio as vezes também precisa ser dito. Procuramos tantas 

soluções intrincadas que, por vezes, esquecemos de fazer o dever de casa. Inclusive, isso tudo vale 

tanto para o crime comum como para o crime organizado e, também, para os delitos transnacionais. 

Se tivermos leis que permitam a desarticulação e o julgamento breve e seguro de uma organização 

criminosa, uma polícia atuante e um Ministério Público e Judiciário que cumpram com presteza o 

seu dever constitucional, estaremos diante de um bom início. As organizações delituosas existentes 

serão descobertas e desmanteladas e as futuras terão desinibidas as suas ações. 

Nesse contexto, não se pode esquecer que estamos falando de organizações criminosas 
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transnacionais, cuja investigação torna-se ainda mais difícil. Segundo Moisés Naím, “para os 

criminosos, as fronteiras criam oportunidades de negócios e escudos convenientes; no entanto, 

para os funcionários do governo que os caçam, as fronteiras são frequentemente obstáculos 

intransponíveis”.32 Assim, enfim, em sede de crime organizado transnacional, quais mecanismos de 

controle podem efetivamente contribuir para a sua descoberta, com o consequente 

desmantelamento e punição?  

A resposta é complexa, não é fácil, mas pode começar a ser oferecida pela própria 

Organização das Nações Unidas (ONU), que realizou algumas convenções nas últimas décadas, 

marcadas pelas discussões e assinaturas de protocolos de intenções por vários Países, fruto da 

preocupação com o crescente aumento da criminalidade organizada pelo mundo afora, em 

confronto com uma política de governança transnacional eficaz. 

O marco inicial da atuação da ONU foi a realização da Convenção das Nações Unidas contra 

o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, conhecida como Convenção de Viena, 

em dezembro de 1988.33 Os aspectos principais disciplinados pela Convenção de Viena podem ser 

resumidos na cooperação internacional para facilitar as investigações, as extradições e o confisco 

internacional de bens vinculados ao narcotráfico e à lavagem de dinheiro. A propósito, a Convenção 

ainda determinou expressamente a obrigação dos seus signatários incriminarem a lavagem de 

dinheiro, tendo como crime antecedente o tráfico de drogas e não colocarem o sigilo bancário como 

obstáculo a sua investigação.  

Eis o que escreveu Carla De Carli sobre a Convenção de Viena, hoje ratificada por mais de 

200 países, inclusive o Brasil, através do Decreto n. 154, de 26 de junho de 1991: 

O preâmbulo da Convenção enfatiza a magnitude e a crescente tendência na produção, na demanda 

e no tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas; e reconhece os vínculos existentes 

entre o tráfico ilícito de entorpecentes e outras atividades criminosas organizadas, que minam as 

economias lícitas e ameaçam a segurança e a soberania dos Estados. Afirma que os consideráveis 

rendimentos financeiros gerados pelo tráfico permitem às organizações criminosas transnacionais 

invadir, contaminar e corromper as estruturas da administração pública, as atividades comerciais e 

financeiras lícitas e a sociedade em todos os níveis. 

Em seguida, quase 10 anos depois, em novembro de 2000, a ONU realizou a mais conhecida 

                                                        
32 NAÍM, Moisés. Ilícito: O ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global. 2006. p. 18. 

33 “Puede decir sin temor a errar que la Convención de Viena constituye el primer antecedente de cuantas iniciativas internacionales 
se han construido sobre la materia.” (FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo. Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. 3. ed. 
Washington: CICAD/OEA, 2006. p. 12. 
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e abrangente das suas convenções contra o crime organizado transnacional, como já mencionado 

nesta pesquisa quando da definição do conceito de organizações criminosas: a Convenção de 

Palermo, com seus três protocolos adicionais.34 Conforme Elisabeth Verville, “a convenção permitirá 

que os governos evitem e combatam o crime organizado transnacional de forma mais eficaz, através 

de um conjunto comum de ferramentas que incluem técnicas de legislação criminal e através da 

cooperação internacional”.35  

Em suma, dentre outros aspectos, a Convenção de Palermo previu medidas e técnicas de 

investigação, visando o enfrentamento do crime organizado transnacional (entrega controlada, 

inteligência policial, confisco de bens, vigilância eletrônica, infiltração policial e formação de força-

tarefa). Além disso incentivou a criminalização do conceito de organização criminosa e lavagem de 

dinheiro, definiu o caráter transnacional do crime organizado e ditou a necessidade de 

responsabilização criminal da pessoa jurídica, assim como estabeleceu facilidades para cooperação 

jurídica internacional, extradição e confisco de bens. 

Rodrigo Carneiro Gomes36 fez o seguinte resumo dos principais propósitos da Convenção de 

Palermo: 

I- Penalizar os delitos cometidos por grupos criminosos organizados, incluindo a corrupção e os delitos 

praticados por empresas ou pela sociedade. II- Penalizar a lavagem de dinheiro e o branqueamento 

de produtos do crime (bens de origem ilícita), com estabelecimento de regimentos legas internos e 

por meio da cooperação internacional, em escala mundial. III- Penalizar a corrução ativa e passiva e a 

obstrução da justiça, bem como a cumplicidade para o cometimento desses crimes, sem prejuízo de 

outras sanções previstas no direito interno. IV- Responsabilizar as pessoas jurídicas pela participação 

em delitos praticados por organizações criminosas, especialmente os que envolvam a corrupção e a 

lavagem de dinheiro e a obstrução da justiça, independentemente de medidas civis e administrativas. 

V- Estreitar a cooperação internacional no sentido de acelerar e ampliar o alcance dos processos de 

extradição, a busca e o indiciamento e pessoas e a repatriação de bens apreendidos no estrangeiro. 

VI- Adotar medidas apropriadas para a proteção eficaz das pessoas que prestam testemunha contra 

grupos criminosos, extensivas a seus familiares, contra atos de represália ou intimidação; do mesmo 

modo, adotar medidas de assistência e proteção às vítimas. VII- Adotar medidas para a utilização de 

técnicas especiais de investigação, tais como a entrega vigiada, a vigilância eletrônica e a infiltração 

(operação encoberta), objetivando o combate eficaz da delinquência organizada. VIII- Fortalecer a 

prevenção do crime organizado, em âmbitos nacional e internacional. IX- Elaborar protocolos, acordos 

                                                        
34 Os três Protocolos Adicionais da Convenção de Palermo são relativos: a) ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, 

Marítima e Aérea; b) à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças; e c) à Fabricação 
e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças e Componentes e Munições. 

35 In: http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijgp/ig080103.htm 

36 GOMES, Rodrigo Carneiro. O Crime Organizado na Visão da Convenção de Palermo. 2°ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 35. 
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bilaterais ou multilaterais que contenham medidas para combater atos concretos de delinquência 

organizada transnacional. 

O Brasil ratificou a convenção de Palermo por intermédio do Decreto nº 5.017, de 12 de 

março de 2004, assim como outros 123 Países.  

Posteriormente, veio a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, também 

conhecida por Convenção de Mérida, porque assinada na cidade de Mérida, no México, em 

dezembro de 2003, composta por 71 artigos, constituiu-se num dos maiores diplomas que 

incentivam o combate à corrupção. No Brasil, a Convenção foi ratificada pelo Decreto Legislativo nº 

348, de 18 de maio de 2005, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687, de 31 de janeiro de 

2006. Como medidas de combate à corrupção, a Convenção de Mérida acordou a facilidade de 

quebra do sigilo bancário, o incentivo à cooperação internacional para restituição de ativos e a 

recomendação de estímulo à comunicação interna entre órgãos de combate à corrupção, além de 

sugerir um Ministério Público independente, constituído por membros com garantias que lhes 

permitam o exercício imparcial da sua função.37 

Em resumo, muitos dos pontos relacionados pelas três referidas Convenções realizadas pela 

ONU podem ser agrupados sob a ótica do incentivo à padronização da legislação dos Estados, a fim 

de permitir o controle do crime organizado transnacional de uma forma articulada. É muito 

importante que cada Estado, atendidas as suas peculiaridades e observada a sua soberania, em 

regra, tenha um rol mínimo de leis que permitam o controle do crime organizado transnacional. De 

pouca coisa adiantaria, por exemplo, os EUA preocuparem-se com o tráfico internacional de drogas, 

se a Colômbia, maior produtora mundial de cocaína, sem o mínimo interesse na sua repressão, não 

contar com legislação proibindo o tráfico e dispondo de mecanismos que permitam o seu combate 

efetivo, minimamente.  

As Convenções de Viena, Palermo e Mérida, portanto,  elencaram alguns pontos em comum 

que devem ser objeto da preocupação legislativa de cada Estado, no aperfeiçoamento do controle 

das organizações criminosas: a) definição e criminalização das organizações criminosas; b) 

criminalização da lavagem de capitais, acompanhada de instrumentos legais que dificultem a sua 

prática e facilitem o seu controle e investigação; c) criminalização da corrupção estatal; d) 

responsabilização criminal das pessoas jurídicas na participação do delito de organização criminosa; 

e) adoção de mecanismos legais de proteção às vítimas e testemunhas; f) regulamentação de 

                                                        
37 https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/convencao.html 
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técnicas especiais de  controle e investigação, tais como a entrega vigiada, a vigilância eletrônica, a 

ação controlada, a colaboração premiada, a interceptação das comunicações telefônicas, a 

infiltração de agentes públicos; e g) desburocratização da cooperação internacional, visando a 

obtenção de provas ou mesmo a extradição de criminosos. 

Com efeito, de tudo que se falou em sede de governança transnacional visando o controle 

das organizações criminosas, em resumo, não é difícil perceber que a questão da articulação passa 

pela estruturação dos Estados (Judiciário, Ministério Público e polícias) e por uma produção 

legislativa adequada, mais ou menos unificada, que permita o eficaz desenvolvimento das ações a 

serem encetadas por estas instituições, mormente no que diz respeito à obtenção das provas, uma 

vez que a clandestinidade é uma das características principais de toda organização criminosa. Os 

instrumentos processuais de investigação tendentes à produção de provas são de importância 

impar e vão merecer comentários destacados em outro artigo científico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crime organizado transnacional não respeita territórios. Sobrevive da aproximação das 

fronteiras, do avanço da tecnologia e da expansão desenfreada do Capital, permitido através do 

fenômeno da globalização. Para prevenir, identificar, controlar e reprimir o crime organizado é 

preciso conhecer as suas principais características. A concentração de riquezas, a clandestinidade 

das ações, o caráter permanente, a violência extrema e a lavagem de capitais são algumas destas 

características. Depois de conhecidas suas características, agrupando-as, já se pode delinear o 

conceito de organizações criminosas, de modo a possibilitar a criminalização autônoma da simples 

formação de uma organização criminosa. Ainda que ela não pratique um único delito, a sua simples 

formação, com a intenção de fazê-lo, já deve ser tida como um crime autônomo. Decorre daí a 

necessidade do seu conceito legal.  

No Brasil, a legislação evoluiu para este fim, culminando com a lei n. 12.850/2012, que trouxe 

no seu bojo a definição de organização criminosa, acompanhada da tipificação do delito autônomo 

de formação de uma organização criminosa. Se de uma forma geral a organização criminosa é um 

grupo de pessoas com estrutura hierarquizada, tarefas definidas e associado de forma permanente, 

com o objetivo de praticar crimes graves ou tansnacionais, visando a aferição de lucros, no Brasil 

este conceito mereceu particularidades mais acentuadas e autoexplicativas. Segundo o art. 1º, §1º, 
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da Lei nº 12.850/13, para ser uma associação criminosa o grupo precisa contar com quatro ou mais 

pessoas, a vantagem pode ser de qualquer natureza, a divisão das tarefas pode ser informal, os 

crimes objetivados devem ser mais de um e a sua pena máxima deve ser superior a quatro anos ou 

contar com caráter transnacional.  

Nesse passo, conhecidas as características e conceito de crime organizado, inclusive na órbita 

transnacional, o seu combate impõe um conhecimento prévio a respeito dos prejuízos que este tipo 

de criminalidade traz para o mundo, atrapalhando a sua própria sustentabilidade.  Se a ideia de 

sustentabilidade é mais ampla do que ações tendentes à proteção ambiental, abrangendo as 

questões sociais e econômicas, evidente que as ações do crime organizado transnacional interessam 

ao desenvolvimento sustentável mundial, na exata medida que as consequências deste tipo de 

criminalidade geram graves prejuízos econômicos e sociais.  

Desta forma, identificados estes prejuízos, a pesquisa seguiu pela forma de como as ações 

estatais devem ser articuladas para desmantelar as organizações criminosas. É a governança 

transnacional desenvolvida para confrontar o crime organizado. Como, afinal, o Estado pode 

articular-se para prevenir, apurar e reprimir as organizações criminosas? Quais os instrumentos ou 

mecanismos legais permitem uma contraposição estatal mais eficaz? Estes instrumentos estão 

relacionados com a estrutura das instituições do Estado responsável pela atividade de fiscalização, 

monitoramento, investigação e julgamento do crime organizado (polícias, Ministério Público e 

Judiciário), assim como a uniformização legislativa tendente a permitir que tais instituições 

cumpram o seu papel, principalmente no que diz respeito à busca das provas, com métodos de 

investigações especiais. 
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SUSTENTABILIDADE E O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL1 

 

Thiago Aguiar de Carvalho2 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea encontra-se em crise. O acelerado processo de degradação 

ambiental, as mazelas sociais decorrentes do crescimento urbano desordenado, o risco iminente do 

colapso dos recursos naturais impõe a necessidade urgente de mudança. 

A sustentabilidade, nas suas mais diversas dimensões, apresenta-se como novo paradigma a 

ser observado, visando a superação dos problemas que afligem a humanidade, permitindo a 

concretização do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável, equânime, 

ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente. 

Contudo, a concretização de um mundo verdadeiramente sustentável, passa 

obrigatoriamente pela temática da água, dada a sua essencialidade e imprescindibilidade para a 

vida de todas as espécies, não apenas do homem.  

O documento final da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

de 2012 (Rio + 20), denominado “O Futuro que Queremos”, reconheceu que “a água está no centro 

do desenvolvimento sustentável”.3 

Porém, quase 900 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a água potável, cerca de 

1,5 milhão de crianças menores de cinco anos morrem a cada ano e 443 milhões de dias letivos são 

perdidos por causa de doenças relacionadas a falta de água potável e saneamento básico.4  

Privar as pessoas do acesso à água potável é “negar-lhes o direito à vida radicado na sua 

                                                        
1 Artigo apresentado como trabalho final da disciplina Governança Transnacional e Sustentabilidade. 

2 Mestrando em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Especialista em Advocacia Pública pela AVM Faculdades 
Integradas e Instituto para o Desenvolvimento Democrático. Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela 
Faculdade Christus. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Procurador do Estado de Santa Catarina. 
Florianópolis-SC, Brasil. E-mail: thiagocarvalho@pge.sc.gov.br. 

3  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). O Futuro que Queremos. 2012. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/OFuturoqueQueremos_rascunho_zero.pdf>. Acesso em: 10.fev.2018. 

4 Informação disponível em: <http://unicrio.org.br/direito-a-agua-potavel-e-saneamento-basico-e-juridicamente-vinculativo-afirma-
o-conselho-de-direitos-humanos-da-onu/>. Acesso em: 01.fev.2018. 
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dignidade inalienável”5. 

Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo analisar a importância do acesso à água 

potável para o alcance da sustentabilidade no mundo atual. 

Assim, inicialmente, é analisada a sustentabilidade, seu conceito e dimensões. Em seguida, 

são feitas algumas ponderações sobre a evolução histórica, desde a noção mais restrita de 

desenvolvimento sustentável, ligado inicialmente apenas ao âmbito econômico, até a visão mais 

atualizada da sustentabilidade como paradigma para o avanço da humanidade.  

Na terceira parte do artigo, enfrentar-se-á finalmente a temática da água potável, 

contextualizando a sua situação no mundo e sua interligação com as mais variadas questões e temas 

de relevância na sociedade contemporânea. Finaliza-se destacando o reconhecimento do acesso à 

água potável como um direito humano pela ONU, ressaltando, todavia, que o mais importante é a 

verdadeira efetivação deste direito, como condição necessária para o alcance da sustentabilidade 

em todas as suas dimensões. Por meio de pesquisa bibliográfica, utilizou-se o método indutivo6 na 

fase de investigação, através das Técnicas do Referente7, da Categoria8 e do Conceito Operacional9. 

 

1. A SUSTENTABILIDADE COMO NOVO PARADIGMA – CONCEITO E DIMENSÕES 

A realidade da contemporaneidade apresenta o homem como o ator principal do processo 

de degradação do meio ambiente, sendo necessária a mudança de paradigmas e de 

comportamentos, a fim de permitir a continuidade da vida na Terra. 

O crescimento econômico isoladamente não é suficiente para dar resposta às questões que 

envolvem a sociedade altamente complexa, plural e transnacional do mundo atual.  

                                                        
5 VATICANO. Carta Encíclica LAUDATO SÍ do Santo Padre FRANCISCO sobre o cuidado da casa comum. mai. 2015. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>. 
Acesso em: 13.02.2018. p. 11. 

6 Método indutivo: base lógica da dinâmica da pesquisa científica que consiste em “pesquisar as partes de um fenômeno e coleciona-
las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 
13.ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015, p. 91). 

7 Referente: “explicitação prévia dos motivos, objetos e produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para uma 
atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 
p. 58). 

8 Categoria: “a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 27). 

9 Conceito Operacional: “definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das 
ideias que expomos” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 39). 
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Aliás, ao contrário, foi este crescimento desregrado e sem limites, fruto do processo de 

globalização, o fator causador de grande parcela dos problemas que afligem a humanidade na 

atualidade. 

A necessidade de regulamentar as degradações ambientais e as mazelas sociais oriundas do 

crescimento econômico desordenado e desigual exige que o paradigma do desenvolvimento deixe 

de ser centrado apenas na questão econômica, para focalizar também as questões sociais, o meio 

ambiente e o ser humano. 

Sachs considera que deve ser construído um novo desenvolvimento, que proporcione a 

harmonia entre o socialmente mais justo e o economicamente mais eficiente, passando pela 

necessária racionalização dos recursos naturais e proteção dos direitos humanos.10  

Nesse contexto, a sustentabilidade passa a ser o novo paradigma do Direito, conforme 

enfatizam Paulo Cruz e Zenildo Bodnar11: 

A sustentabilidade é uma categoria em pleno desenvolvimento e que necessita de mais juridicidade, 

pois deverá se consolidar como novo paradigma do direito. Trata-se do princípio reitor do qual 

emergem todos os demais relacionados com a tutela do ambiente. Serve como referente 

hermenêutico indispensável, por contemplar a necessária relação entre as diversas dimensões que 

interagem no caso concreto: ecológica, econômica, social e tecnológica. 

No mesmo diapasão, Rodrigo Castellano destaca a sustentabilidade como um novo 

paradigma da sociedade, vinculante de todo o sistema jurídico-político, não apenas em relação às 

questões ambientais, como forma “de promover o equilíbrio propício ao Bem-estar perseguido 

pelos cidadãos”.12 

Juarez Freitas13 assim conceitua sustentabilidade: 

trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade 

do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 

socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no 

intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o 

direito ao bem-estar. 

                                                        
10  SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução de José Lins Albuquerque Filho. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2002, p.21. 

11 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O Acesso à Justiça e as Dimensões Materiais da Efetividade da Jurisdição Ambiental. In: 
SOUZA, Maria Claudia Antunes; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (Orgs.). Direito Ambiental, Transnacionalidade e 
Sustentabilidade. Itajaí:  Editora Univali, 2013, p. 226. 

12 CASTELLANO, Rodrigo Roth. Utilitarismo e Justiça Sustentável: Efetividade do Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2017, p. 83. 

13 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012, p. 41. 
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E salienta ainda a visão multidimensional da sustentabilidade, abrangendo as dimensões 

social, ética, jurídico-política, econômica e ambiental, as quais se entrelaçam numa perspectiva 

dialética.14 

A dimensão social está ligada ao desenvolvimento que perdura a longo prazo, propicia 

dignidade e respeito à dignidade do outro, bem como equidade intra e intergeracional. A ética está 

relacionada à solidariedade, com a noção de que todos possuem o dever com a concretização 

universal do bem-estar. A faceta jurídico-política é aquela que concede a sustentabilidade o status 

de princípio e lhe atribui juridicidade, independentemente de regulamentação. A visão econômica 

da sustentabilidade impõe uma reformulação das categorias e comportamentos, de modo a 

obtenção do equilíbrio entre custos e benefícios, diretos e indiretos, das diversas atividades 

desenvolvidas, sempre na perspectiva de eficiência norteada pela eficácia. E a dimensão ambiental 

volta-se para a responsabilidade de todos na preservação do ambiente, de modo a propiciar vida 

com longevidade e dignidade, sob pena de comprometer o futuro da própria espécie humana.15 

Gabriel Ferrer também sinaliza para a sustentabilidade como o novo paradigma da 

humanidade e que ela se sustenta em uma tripla dimensão: a ambiental, a social e a econômica.16 

O caráter multidimensional da sustentabilidade também é destacado por Denise Garcia, para 

quem 

Sustentabilidade, portanto, pode ser vista como um Princípio do Direito Ambiental que tem como 

objetivo alcançar as dimensões ambiental, econômica, social e política, aludindo instintivamente a um 

modo de atuação social que independe do modelo econômico que assuma, tendo como finalidade a 

permanência da espécie humana no planeta em condições dignas e justas.17 

A sustentabilidade se apresenta como “antes uma atitude que um projeto, mais um processo 

que uma meta, um compromisso de equilíbrio entre o homem e o meio ambiente”18, considerando 

as diferentes dimensões – ambientais, sociais, econômicos, culturais, políticos -, com vistas ao 

desenvolvimento com qualidade de vida para todos, no presente e no futuro. 

                                                        
14 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 57 e 71. 

15 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 58-71. 

16 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadania. Construimos juntos el futuro?. In: Revista NEJ 
–Eletrônica. vol. 17, n. 3, set/dez. 2012. p. 319-320. Disponível em: 
<http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em: 10.02.2018. 

17 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A atividade portuária como garantidora do princípio da Sustentabilidde. In: Revista de direito 
econômico e socioambiental, Curitiba, v.3, n. 2, p. 375-399. jul/dez. 2012. p. 390. 

18 MAGRI, Ronald Victor Romero; MAGRI, Cinthia Hialys Koziura Magri. Algumas reflexões sobre sustentabilidade. In: Revista do 
advogado: direito ambiental, São Paulo, ano XXXVII, n. 133, p. 204-210. mar. 2017. p. 206. 
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Sintetiza Milaré19: 

Ou seja, é preciso crescer sim, mas de maneira planejada e sustentável, com vistas a assegurar a 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção da qualidade ambiental em 

todo instante e em toda parte. Isto é condição para que o progresso se concretize em função de todos 

os homens e não à custa do mundo natural e da própria humanidade, que, com ele, está ameaçada 

pelos interesses de uma minoria ávida de lucros e benefícios. 

Assim, o enfrentamento dos problemas que afligem a sociedade contemporânea impõe a 

prática, por todos, da sustentabilidade na sua visão pluridimensional. 

 

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SUSTENTABILIDADE – BREVES CONSIDERAÇÕES 

Pensava-se, até o início da década de 1970, que o meio ambiente seria fonte inesgotável de 

recursos e que suportaria todo e qualquer tipo de atividade econômica exercida pelo ser humano.   

Contudo, a necessidade de reflexão e mudança desta visão ambientalmente inconsciente 

bateu a porta da humanidade com o aparecimento de sérios problemas ambientais, tais como: 

esgarçamento da camada de ozônio, aquecimento global, mudanças climáticas, destino dos 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos decorrentes da elevada produção industrial e do consumo 

exagerado dos bens produzidos, perda da biodiversidade e a escassez de água no planeta, este 

último considerado, pela ONU, “o problema do século XXI”.20  

Assim, em 1972, realizou-se na cidade de Estocolmo a Conferência das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente, primeira oportunidade em que se alertou para a questão da degradação 

ambiental e discutida a necessidade de proteção do meio ambiente. Na declaração final da 

conferência restou consignado que “defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras 

gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade.”21 

Criou-se a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, iniciando as 

discussões sobre meio ambiente e desenvolvimento. Em 1983, a médica norueguesa Gro Harlem 

Brundtland passou a presidir a referida comissão. Ela era mestre em saúde pública, porém sua visão 

ultrapassava as questões do mundo médico para envolver os assuntos ambientais e de 

                                                        
19 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6.ed. São Paulo: RT, 2009, p. 

66. 

20 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 5.ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 33-38. 

21 ORGANIZAÇAO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório final da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 1972.  
Disponível em: <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf>. Acesso em: 10.fev.2018. 
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desenvolvimento humano.22 

Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um relatório 

inovador, denominado de “Nosso Futuro Comum”, que, ao conceituar desenvolvimento sustentável 

como “o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das 

futuras gerações de atender suas próprias necessidades”, trouxe a questão para o discurso 

público.23 

Constam ainda do Relatório Brundtland24 

Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso a crises 

ecológicas, entre outras…O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às 

necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo como pela garantia de 

oportunidades iguais para todos.25 

 

Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo 

de energia… No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais 

que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos.26 

 

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos 

recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as 

aspirações e necessidades humanas.27 

Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, Rio 92 ou Cúpula da Terra. 

Contando com a participação de 175 países e organizações não governamentais, teve o 

desenvolvimento sustentável como ponto central dos debates.28 

Nesta conferência foram produzidos dois importantes documentos. O primeiro deles é a 

                                                        
22 Conforme informações disponíveis na página da ONU Brasil em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>.  Acesso em: 

10.fev.2018. 

23  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório Nosso Futuro Comum. 1987. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. Acesso em: 10.fev.2018. 

24 O relatório “Nosso Futuro Comum” também é conhecido como “Relatório Brundtland” em homenagem à presidente da comissão. 

25  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório Nosso Futuro Comum. 1987. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. Acesso em: 10.fev.2018. 

26  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório Nosso Futuro Comum. 1987. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. Acesso em: 10.fev.2018. 

27  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório Nosso Futuro Comum. 1987. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. Acesso em: 10.fev.2018. 

28 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. p. 44. 
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Declaração ou Carta do Rio que, por meio dos seus 27 princípios, endossa o conceito de 

desenvolvimento sustentável, reforçando a necessidade de compatibilização de crescimento 

econômico e conscientização ambiental.29 Além disso, inclui a pobreza na pauta das preocupações 

e, pela primeira vez, aparece a noção de solidariedade, embora apenas numa perspectiva formal.30 

O outro documento é a chamada Agenda 21, que estruturado em 04 seções, subdivididas em 

44 capítulos, “constitui um programa de ação que viabiliza o novo padrão de desenvolvimento 

ambientalmente racional”, de modo a conciliar proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica.31Trata-se de um marco referencial tanto para a abordagem dos problemas, quanto para 

o seu enfrentamento32, cuja implementação serve de subsídio para ser adotado “global, nacional e 

localmente, por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em 

todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente.33  

Em setembro de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), também chamados de “8 Jeitos de Mudar o Mundo”, a fim de 

serem atingidos até o ano de 2015. São eles: 1. erradicar a pobreza extrema e a fome; 2. atingir o 

ensino básico universal; 3. promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4. 

reduzir a mortalidade infantil; 5. melhorar a saúde materna; 6. combater o HIV/AIDS, a malária e 

outras doenças; 7. garantir a sustentabilidade ambiental e 8. estabelecer uma parceria mundial para 

o desenvolvimento.34 

Gabriel Ferrer assinala que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em conjunto, e não 

apenas aquele que trata explicitamente da sustentabilidade ambiental, estão relacionados com o 

ideal de sustentabilidade, haja vista o seu caráter multidimensional e o entrelaçamento necessário 

entre as diversas dimensões.   

                                                        
29  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Carta do Rio. 1992. Disponível em: < 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-4.htm>. Acesso em: 10.fev.2018.  

30  BODNAR, Zenildo; FREITAS, Vladimir Passos de; SILVA, Kaira Cristina da. Aportes interdisciplinares para a compreensão da 
sustentabilidade. In: FERRER, Gabriel Real; DANTAS, Marcelo Buzaglo; CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Orgs). Direito 
Ambiental e Urbanismo: tomo 02. p. 39-58. Itajaí: Editora Univali, 2016. p. 46-47. 

31 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. p. 46. 

32 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. p. 92. 

33 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. p. 46. 

34 GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável: de onde viemos e onde pretendemos chegar. In: FERRER, Gabriel Real (coord.). Governança 
Transnacional e Sustentabilidade. v.2, p. 9-24. Umuarama: Universidade Paranaense – UNIPAR, 2016. p. 11-12. 
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Es decir, se ha alumbrado una noción amplia de sostenibilidad en la que lo ambiental no es más que 

una parte del todo. La sostenibilidad se encuentra más bien relacionada con los Objetivos del Milenio, 

que son la guía de acción de la humanidad. 

El objetivo de lo ambiental es asegurar las condiciones que hacen posible la vida humana en el planeta. 

En cambio, los otros dos aspectos de la sostenibilidad — los sociales que tienen que ver con la 

inclusión, con evitar la marginalidad, con incorporar nuevos modelos del gobernanza, etcétera, y los 

aspectos económicos, que tienen que ver con el crecimiento y la distribución de la riqueza— tienen 

que ver con dignificar la vida. La sostenibilidad nos dice que no basta con asegurar la subsistencia, sino 

que la condición humana exige asegurar unas las condiciones dignas de vida.35 

No ano de 2002, na cidade de Joanesburgo, é realizada a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável. Também conhecida como Rio+10 ou Cúpula da Terra II36. Foi uma 

Cúpula de “implementação”, concebida para transformar as metas, promessas e compromissos da 

Agenda 21 em ações concretas e tangíveis.37  

É a partir desta Cúpula que o termo “sustentabilidade” passa a ser mais adequado que a 

expressão “desenvolvimento sustentável”, em razão da consolidação da ideia de que  

nenhum dos elementos (ecológico, social, espacial e econômico) deve ser hierarquicamente superior 

ou compreendido como variável de segunda categoria. Todos são complementares, dependentes e só 

quando implementados sinergicamente é que poderão garantir um futuro mais promissor.38 

E com a consolidação teórica da sustentabilidade, passa-se a entender o meio ambiente 

como um direito humano independente do também humano direito ao desenvolvimento  

Essa caracterização do meio ambiente, no plano internacional, gera uma relação redimensionada 

entre os direitos humanos: desenvolvimento e meio ambiente. O meio ambiente passa, então, a não 

mais qualificar o desenvolvimento como sustentado, já que ganha a sua própria independência e 

autonomia na inter-relação entre os aspectos: ecológicos, sociais, culturais, territoriais ou espaciais, 

da política nacional, da política internacional e econômicos, conforme dimensões da 

sustentabilidade.39 

Dez anos depois, em 2012, novamente na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a Conferência 

                                                        
35  FERRER, Gabriel Real. El Derecho ambiental y el derecho de la sostenibilidad. In: PNUMA. Quinto Programa Regional de 

Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales. p. 41-48. 2010. Disponível em: 
<http://www.pnuma.org/gobernanza/PonenciasVPrograma.pdf>. Acesso em: 23.fev.2018. p. 46-47. 

36Informações sobre a Conferência disponíveis em: <https://sustainabledevelopment.un.org/milesstones/wssd>. Acesso em: 10. 
fev.2018. 

37 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. p. 47. 

38  BODNAR, Zenildo; FREITAS, Vladimir Passos de; SILVA, Kaira Cristina da. Aportes interdisciplinares para a compreensão da 
sustentabilidade. In: FERRER, Gabriel Real; DANTAS, Marcelo Buzaglo; CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Orgs). Direito 
Ambiental e Urbanismo: tomo 02. p. 47. 

39  BODNAR, Zenildo; FREITAS, Vladimir Passos de; SILVA, Kaira Cristina da. Aportes interdisciplinares para a compreensão da 
sustentabilidade. In: FERRER, Gabriel Real; DANTAS, Marcelo Buzaglo; CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Orgs). Direito 
Ambiental e Urbanismo: tomo 02. p. 47-48. 



115 
 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também chamada de Rio+2040, por ter 

ocorrido vinte anos depois da ECO 92. O relatório final produzido, denominado “O futuro que 

queremos”, renova o compromisso internacional em buscar implementar o desenvolvimento 

sustentável e promover um futuro com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Estabelece 

como objetivos a erradicação da pobreza e a necessidade de consumo e produção sustentáveis. E 

ainda ressalta que somente será possível atingir os objetivos pretendidos se houver envolvimento 

de todos – pessoas, governos, entidades civis e setor privado - numa ampla aliança.41 

Em setembro de 2015, ocorreu em Nova York, na sede da ONU, a Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável, oportunidade na qual todos os 193 Estados-membros da ONU definiram os novos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável que deve finalizar o trabalho dos ODM, com metas a serem 

observadas até o ano de 2030.42 

Essa agenda é conhecida como “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Baseia-

se em três pilares básicos: acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para 

todos como parte de um novo desenvolvimento sustentável. Possui os seguintes objetivos:43 

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável. 

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos. 

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. 

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 

e trabalho decente para todos. 

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 

a inovação. 

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

                                                        
40 Informações sobre a Conferência disponíveis em: <https://sustainabledevelopment.un.org/rio20>. Acesso em: 10.fev.2018. 

41 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. p. 48. 

42 Conforme informações disponíveis na página da ONU Brasil em <https://nacoesunidas.org/pos2015>. Acesso em: 10.fev.2018. 

43 Conforme informações disponíveis na página da ONU Brasil em <https://nacoesunidas.org/pos2015>. Acesso em: 10.fev.2018. 
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11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 

14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável. 

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a 

perda de biodiversidade. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 

acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os 

níveis. 

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável. 

Segundo consta no item 55 do documento em que restou estabelecida a Agenda 2030, os 

ODS e suas correspondentes metas são integrados e indivisíveis, de natureza global e 

universalmente aplicáveis, tendo em conta as diferentes realidades, capacidades e níveis de 

desenvolvimento nacionais e respeitando as políticas e prioridades nacionais. As metas são 

definidas como aspiracionais e globais, cabendo a cada governo definir suas próprias metas 

nacionais, guiados pelo nível global de ambição, mas levando em conta as circunstâncias nacionais.44 

A leitura atenta dos 17 ODS denota que a sustentabilidade norteia a todos os objetivos 

almejados, os quais refletem a pluridimensionalidade que caracteriza aquele princípio fundamental, 

reforçando a sua noção como paradigma a ser observado, de forma a garantir a dignidade e a 

qualidade de vida dos seres humanos e de seu meio. 

Após esse breve panorama histórico, percebe-se a evolução ocorrida desde as primeiras 

ideias acerca do desenvolvimento sustentável até se chegar a noção mais ampla que traz a ideia de 

sustentabilidade, como “novo paradigma de avanço na história da humanidade, cuidando da 

preservação futura da vida humana qualitativa na Terra sob todos os aspectos dimensionais que a 

integram” 45  e não em uma concepção reducionista, aplicada apenas ao binômio 

crescimento/desenvolvimento.46 

                                                        
44  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 10. fev.2018. 

45 BENKENDORFF, Alessandra F. Piazera; GRANADO, Emerson Rodrigo Araújo. O trabalho digno como elemento da dimensão social 
da sustentabilidade. In: FERRER, Gabriel Real (coord.). Governança Transnacional e Sustentabilidade. v.2, p. 25-41. Umuarama: 
Universidade Paranaense – UNIPAR, 2016. p. 30. 

46 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. p.16. 
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3. A ÁGUA PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL 

Apesar de três quartos da superfície do planeta ser coberta por água, a maior parte desta se 

encontra nos oceanos e mares. Somente 2,5% desse total corresponde à água doce, que é aquela 

própria para consumo, irrigação, enfim, para sobrevivência na Terra47.  

Do percentual de água doce, 68,9% estão em geleiras e calotas polares no estado sólido, 

30,8% são águas subterrâneas ou de outros reservatórios de difícil acesso. Assim, na realidade, 

apenas 0,3% do total da água doce é acessível para ser utilizada, sendo que deste 70% se destina à 

irrigação na agricultura, 20% à indústria e restam apenas 10% destes 0,3% para uso humano e 

dessedentação dos animais.48 

Outro fato agravante é a má distribuição dessa água potável pelo mundo. Algumas regiões 

do Oriente Médio e da África, por exemplo, apresentam uma significativa crise quanto ao 

abastecimento de água, o que se agrava com a ausência de saneamento básico para boa parte da 

população.49 

Dois terços da população mundial atualmente vivem em áreas que passam pela escassez de 

água por, pelo menos, um mês ao ano. Cerca de 500 milhões de pessoas vivem em áreas onde o 

consumo de água excede os recursos hídricos localmente renováveis.50 

A preocupação com a preservação e o uso sustentável da água, de valiosa importância para 

o bem-estar e desenvolvimento socioambiental e econômico de toda a população do planeta, está 

expressa entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas especificamente no Objetivo n. 

6.  

Contudo, não restam dúvidas de que todos os outros objetivos, direta ou indiretamente, 

possuem relação com o acesso à água segura e ao saneamento. 

Desde a alimentação e a segurança energética até à saúde humana e ambiental, a água 

contribui para melhorar o bem-estar social e o crescimento industrial, o qual afeta a subsistência de 

milhares de seres humanos. Prevê-se que a procura mundial de água aumente em 55% até 2050, 

devido principalmente às crescentes necessidades da indústria, da produção térmica de eletricidade 

                                                        
47 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. p. 226. 

48  BOFF, Leonardo. A água no mundo e sua escassez no Brasil. fev.2015. Disponível em: 
<https://leonardoboff.wordpress.com/2015/02/02/a-agua-no-mundo-e-sua-escassez-no-brasil/>. Acesso em: 20.fev.2018. 

49 Conforme informações disponíveis na página da ONU Brasil em: <https://nacoesunidas.org/acao/agua/>. Acesso em: 10.fev.2018. 

50 Conforme informações disponíveis na página da ONU Brasil em: <https://nacoesunidas.org/acao/agua/>. Acesso em: 10.fev.2018. 



118 
 

e do uso doméstico.51 

A degradação das águas subterrâneas pode vir a tornar-se a maior ameaça para a agricultura 

e as redes urbanas de abastecimento de água em várias regiões. Além disso, as projeções indicam 

um agravamento da poluição dos nutrientes pelos esgotos urbanos e a agricultura em muitas 

regiões, intensificando a eutrofização e danificando a biodiversidade aquática.52 

As demandas concorrentes pela água impõem decisões difíceis quanto à sua alocação e 

limitam a expansão de setores críticos para o desenvolvimento sustentável, em particular, para a 

produção de alimentos e energia. A competição pela água – entre “usos” da água e “usuários” da 

água – aumenta o risco de conflitos localizados e as desigualdades são perpetuadas no acesso aos 

serviços, com impactos significativos nas economias locais e no bem-estar humano.53  

A carência em abastecimento de água, saneamento e higiene (WASH – Water Supply, 

Sanitation and Hygiene) é determinante na saúde e bem-estar, e tem um grande custo financeiro, 

incluindo a perda considerável nas atividades econômicas. A falta de acesso à água potável e ao 

saneamento adequado representa sério obstáculo à erradicação da pobreza extrema e das 

enfermidades nos países mais carentes, sendo a principal causa de mortalidade infantil. Tem ainda 

íntima relação com o crescimento do número de favelas nos países em desenvolvimento, resultando 

em diversos problemas que impactam na qualidade de vida nas áreas urbanas.54 

O acesso ao abastecimento de água de uso doméstico é fundamental para a saúde familiar e 

a dignidade social, bem como o acesso à água para usos produtivos, como a agricultura e empresas 

familiares, é vital para a criação de oportunidades de sustento, geração de renda e contribuição 

para a produtividade econômica, permitindo assim a inclusão da parcela da população que hoje vive 

à margem da sociedade.55 

                                                        
51 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). The OECD Environmental Outlook to 2050: The 

Consequences of Inaction. Paris. 2012. Disponível em: <http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/49846090.pdf>. 
Acesso em: 15.fev.2018. 

52 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). The OECD Environmental Outlook to 2050: The 
Consequences of Inaction. Paris. 2012. Disponível em: <http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/49846090.pdf>. 
Acesso em: 15.fev.2018. 

53 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). WWAP (United Nations World Water 
Assessment Programme). The United Nations World Water Development Report: Water for a Sustainable World. Paris. 2015. 
Disponível em: <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2015-water-for-a-
sustainable-world/>. Acesso em: 15.fev.2018. 

54 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). WWAP (United Nations World Water 
Assessment Programme). The United Nations World Water Development Report: Water for a Sustainable World. Paris. 2015. 
Disponível em: <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2015-water-for-a-
sustainable-world/>. Acesso em: 15.fev.2018. 

55 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). WWAP (United Nations World Water 
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Portanto, a água é a base do desenvolvimento sustentável e está interligada na consecução 

de todos os objetivos colocados pela ONU na Agenda 2030. A diminuição da pobreza, a prosperidade 

econômica e a sustentabilidade ambiental dependem dos recursos hídricos e do leque de serviços 

que proporcionam. Numa perspectiva de sustentabilidade, a eficiência no uso da água é medida 

prioritária a ser observada.  

Não se tem como pensar em mundo sustentável sem que seja dada a necessária prioridade 

a questão do acesso à água.  

As interconexões entre água e desenvolvimento sustentável vão muito além de suas dimensões 

sociais, econômicas e ambientais. A saúde humana, a segurança alimentar e energética, a urbanização 

e o crescimento industrial, bem como as mudanças climáticas, são áreas críticas de desafio, onde as 

políticas e ações de vital importância para o desenvolvimento sustentável podem ser fortalecidas (ou 

enfraquecidas) por meio da água.56 

 

3.1 O acesso à água potável como direito humano fundamental 

Um passo importante para essa priorização foi o reconhecimento do acesso à água potável 

como sendo um direito humano fundamental.  

Em 28 de Julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 

A/RES/64/29257, que contou com 122 votos a favor, 41 abstenções e 29 ausências, declarou a água 

limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos 

os outros direitos humanos.58 

E conforme Comentário Geral n. 15/2002 do Comitê das Nações Unidas para os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, o direito humano à água obedece a cinco princípios: direito à 

disponibilidade, qualidade, acessibilidade financeira (ou seja, não pode ser negado o fornecimento 

de água caso o indivíduo não possa arcar com os custos), acessibilidade física e aceitabilidade. Além 

                                                        

Assessment Programme). The United Nations World Water Development Report: Water for a Sustainable World. Paris. 2015. 
Disponível em: <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2015-water-for-a-
sustainable-world/>. Acesso em: 15.fev.2018. 

56 Extraído do relatório executivo de: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). WWAP 
(United Nations World Water Assessment Programme). The United Nations World Water Development Report: Water for a 
Sustainable World. Paris. 2015. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/water/wwap/wwdr/2015-water-for-a-sustainable-world/>. Acesso em: 15.fev.2018, 

57  ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução A/RES/64/292. 2010. Disponível em: 
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292>. Acesso em: 01.fev.2018. 

58  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). O Direito Humano à Água e Saneamento. Disponível 
em:<http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf>. Acesso em: 
01.fev.2018. 
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disso, o Estado tem o dever de “respeitar”, “proteger” e “cumprir” ou “fazer efetivo” o direito à 

água.59 

Do reconhecimento do acesso à água como direito humano decorre que: 

- o acesso à água potável segura e ao saneamento básico é um direito legal, e não um bem ou serviço 

providenciado a título de caridade; 

- os níveis básicos e melhorados de acesso devem ser alcançados cada vez mais rapidamente; 

- os menos favorecidos são mais facilmente remediados e, por conseguinte, as desigualdades mais 

rapidamente diminuídas; 

- as comunidades e os grupos vulneráveis serão capacitados para participarem nos processos de 

tomada de decisão; 

- os meios e mecanismos disponíveis no sistema de direitos humanos das Nações Unidas serão 

utilizados para acompanhar os progressos das nações na concretização do direito à água e ao 

saneamento, de forma a responsabilizar os governos.60 

Destacando a importância do direito à água como um direito fundamental, Ana Carli salienta: 

O direito à água é uma espécie de direito fundamental, podendo-se inserir em todas as dimensões dos 

referidos direitos, ou seja, o acesso à água é um direito individual, à medida que é essencial para a 

vida do indivíduo; é também um direito social, pois é necessária para a saúde e o lazer das pessoas e, 

por fim, é um direito difuso, porque beneficia todos os seres vivos e o próprio meio ambiente.61 

E a mencionada autora ainda acrescenta ser um dever fundamental a utilização racional da 

água, haja vista sua essencialidade para a vida de todo o planeta.62 

O Papa Francisco, na sua Encíclica Laudato Sí, reforça a importância do reconhecimento da 

água como direito humano fundamental, salientando que, pelo seu caráter essencial, somente pela 

observância e efetivação desse direito se poderá ter o exercício dos demais direitos humanos. 

“Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental 

e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício 

dos outros direitos humanos.”63 

                                                        
59 COMITÊ DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. Comentário Geral n. 15. 2002. Disponível 

em: <http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf>. Acesso em: 01.fev.2018. 

60  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). O Direito Humano à Água e Saneamento. Disponível 
em:<http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf>. Acesso em: 
01.fev.2018 

61 CARLI, Ana Alice de. O direito fundamental ao acesso à água potável e o dever fundamental de sua utilização sustentável. In: Revista 
Direito Ambiental e Sociedade. v.1, n. 2, p. 179-198. Caxias do Sul: EDUCS, jul/dez. 2011. p. 186-187.  

62 CARLI, Ana Alice de. O direito fundamental ao acesso à água potável e o dever fundamental de sua utilização sustentável. In: Revista 
Direito Ambiental e Sociedade. p. 194-195. 

63 VATICANO. Carta Encíclica LAUDATO SÍ do Santo Padre FRANCISCO sobre o cuidado da casa comum. mai. 2015. Disponível em: 
<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>. 
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No mesmo sentido Víctor Álzate e Natalia Rincón ressaltam a essencialidade do acesso à água 

potável, colocando-a como condição prévia para a realização dos demais direitos humanos. 

El acceso a agua potable es una condición previa fundamental para el goce de varios otros derechos 

humanos, como los derechos a la educación, la vivienda, la salud, la vida, el trabajo y la protección 

contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También es un elemento crucial para lograr 

la igualdad de género y erradicar la discriminación.64 

Oportuno destacar ainda que as constituições de pelo menos 14 países – Bolívia, Colômbia, 

República Democrática do Congo, Equador, Etiópia, Gambia, Maldivas, Panamá, Suazilândia, Suíça, 

Uganda, Uruguai, Venezuela e Zâmbia - estabelecem um direito humano de acesso à água limpa, 

segura e potável. E na maioria dos outros países, ainda que não previsto expressamente na 

constituição, o direito à água é reconhecido como decorrência de outros direitos como à vida, à 

dignidade ou à saúde.65 

Os textos constitucionais do Equador e da Bolívia, inclusive, vão além, e, a partir de uma ética 

biocêntrica, fundamentada no paradigma comunitário orientado para o “bem viver”, estabelecem 

a água como componente fundamental da natureza, detentora de direitos próprios a existir e 

manter seus ciclos vitais.66 

Portanto, o alicerce encontra-se lançado, restando agora à humanidade, de forma conjunta 

e solidária, compreender a importância da mudança de paradigma e adotar as medidas necessárias 

para a efetivação desse direito humano fundamental, base para a realização de todos os demais.  

Tornar efetivo o acesso à água potável é medida de garantia da sustentabilidade, propiciando 

a existência digna das presentes e futuras gerações, e da própria Natureza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consoante se procurou demonstrar no presente estudo, o enfrentamento dos problemas 

que afligem a sociedade contemporânea impõe a prática, por todos, da sustentabilidade na sua 
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Colombia. In: FERRER, Gabriel Real (coord.). Governança Transnacional e Sustentabilidade. v.2, p. 101-121. Umuarama: 
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65 MAY, James R.; DALY, Erin. Global Environmental Constitutionalism. New York: Cambridge University Press, 2015. p. 181. 
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visão pluridimensional.  

É a sustentabilidade o novo paradigma para o avanço da humanidade, não apenas 

economicamente, mas também nas esferas social, ambiental, cultural, enfim, em todas as 

dimensões, como se pode perceber nos objetivos lançados pela ONU na chamada Agenda 2030. 

Vital para o pleno alcance da sustentabilidade é a efetivação do acesso à água potável para 

todos. Direito humano fundamental, essencial para a existência de vida no planeta, a sua não 

disponibilização retira da pessoa a possibilidade de inclusão social com dignidade. 

A falta de acesso à água potável e ao saneamento adequado representa sério obstáculo à 

erradicação da pobreza extrema e das enfermidades, especialmente nos países mais carentes, o 

que, por consequência, influi no aumento dos problemas ambientais. 

O acesso permanente à água de qualidade facilita a mobilidade social, propicia bem-estar, 

melhora a saúde e, indiretamente, traz resultados positivos para a educação, emprego e igualdade 

de gênero. 

A água, portanto, é essencial para a sustentabilidade. Não se tem como pensar em mundo 

verdadeiramente sustentável sem que seja dada a necessária prioridade a questão do acesso à água 

potável, sem que o direito humano seja realmente concretizado.  

A rota para a sustentabilidade requer a conscientização de todos – pessoas, empresas 

privadas, estados, organizações não governamentais – e um agir solidário. Começar pela questão 

da água é fundamental. 
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A ÁGUA COMO BEM HUMANO FUNDAMENTAL: UMA CONCISA ANÁLISE A PARTIR 

DA CRISE DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Natammy Luana de Aguiar Bonissoni1 

 

INTRODUÇÃO 

O breve relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas sobre o acesso à água e 

ao saneamento, denominado The Human Right to Water and Sanitation, apresenta algumas 

informações sobre a realidade mundial de inúmeras culturas e seu acesso à água.  

Ao relatar que a distância média que uma mulher caminha em locais na África e no 

continente asiático para coletar água é de 6 (seis) quilômetros e que a falta de higiene e saneamento 

adequado, bem como o consumo de água imprópria são os responsáveis por 88% das doenças 

relacionadas à diarreia, é possível constatar o quão crítica e desafiadora é a abordagem deste tema.2 

Enquanto que moradores das favelas de Jacarta, Manila e Nairóbi pagam de 5 a 10 vezes a 

mais por água do que os consumidores de Londres ou Nova Iorque3, é possível constatar que não 

são apenas fatores alheios à realidade geográfica, histórica e cultural que têm desprovido o acesso 

deste bem humano fundamental a milhares de indivíduos. 

A má gestão dos recursos hídricos tem ocasionado o não aproveitamento destes recursos e 

desperdiçado o potencial das águas que, por consequência, eximem o acesso à água potável da 

população que mais sofre nesses casos: a carente. Portanto, buscar-se-á, por meio desta breve 

pesquisa, verificar o atual cenário da água na atualidade e, por meio da sua identificação como um 

bem comum fundamental, analisar a viabilidade de considerá-la um bem patrimonial. 

É importante salientar que destaques do presente artigo foram publicados na obra “O acesso 

                                                        
1 Doutora e Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Doutora em Ciência Jurídica pela Università Degli Studi di Perugia. Especialista 

em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora do Curso de Direito da 
UNIVALI. E-mail: natammy@hotmail.com.  

2  UNITED NATIONS. The Human Right to Water and Sanitation. Media Brief. Disponível em 
<http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf> Acesso em 27 de julho de 
2018. 

3  UNITED NATIONS. The Human Right to Water and Sanitation. Media Brief. Disponível em 
<http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf> Acesso em 27 de julho de 
2018. 



127 
 

à água potável como um instrumento para o alcance da sustentabilidade” e em outras publicações 

científicas da autora.  

 

1. A CRISE MUNDIAL DA ÁGUA 

Ao abordar de forma sucinta o tema em debate, um ponto crucial referente à atual crise 

hídrica é o desperdício de água em países que não apresentam problemas de captação ou falta de 

água. O Canadá, considerado o maior consumidor de água do planeta, perde em média 14% de sua 

água em vazamentos de canos municipais, e em algumas comunidades este percentual chega até 

30%. É importante destacar que entre os anos de 1972 e 1991, a vazão de água aumentou de 24 

bilhões de metros cúbicos ao ano para quase 45 bilhões de metros cúbicos ao ano, ocasionando um 

crescimento de quase 80%. Neste mesmo período houve um aumento populacional de apenas 3%.4 

Save Water Today, Make a Difference Tomorrow é o slogan de uma campanha norte-

americana organizada por estudantes que defendem que as pequenas transformações de atitudes 

caseiras podem fazer uma grande diferença em buscar resguardar o futuro das próximas gerações. 

Após pesquisas terem comprovado que o desperdício anual de água nos Estados Unidos excede 1 

trilhão de galões, o equivalente ao total de uso anual de água de Los Angeles, Chicago e Miami 

juntos; a proposta da campanha iniciada nos Estados Unidos é que se cada morador instalasse em 

sua casa aparelhos que consumissem menos água e com maior eficiência, a cada ano, 2 bilhões de 

galões de água e 5 bilhões de dólares em energia poderiam ser poupados.5 

Até meados da década de 90 não se ouvia muito falar a respeito de questões relacionadas à 

água fora da abrangência de alguns profissionais específicos como geólogos, administradores, 

engenheiros, químicos, etc. Entretanto, com o avançar das pesquisas e a cada divulgação dos 

resultados percebeu-se a evidente conexão entre a falta de acesso à água com a pobreza e a saúde 

pública.6 

Comprovou-se que o corpo humano, composto de 60% a 70% de água, não sobrevive se não 

                                                        
4 EXACTET. Canadian water use - A wretched excess? Disponível em: https://www.exactet.ca/newsStory.asp?id=167 . Acesso em 27 

de julho de 2018. 

5  SWT. Save Water Today. Save Water Today, Make a Difference Tomorrow. Disponível em: < http://www.savewatertoday.org/>. 

6 BONISSONI, Natammy Luana de Aguiar Bonissoni. Aspectos destacados da construção histórica da legislação internacional de águas 
e o seu atual cenário na humanidade. p. 155-189. In: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (Org.) Debates Sustentáveis: Análise 
multidimensional e governança ambiental. Recurso eletrônico. Itajaí: UNIVALI, 2015. Disponível em: < https://www.univali.br/vida-
no-campus/editora-univali/e-books/paginas/default.aspx> Acesso em 28 de julho de 2018. 
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consumir uma quantidade mínima diária de água. Entretanto, o acesso à água potável em alguns 

países ainda é dificultoso, haja o constante descuido com o meio ambiente que polui inúmeros 

mananciais responsáveis pelo abastecimento de milhares de pessoas7 e que, no final, ameaça a 

saúde pública além deir reduz o fluxo de água disponível para uso humano.8 

A água subterrânea, por exemplo, além de ser um bem econômico, é considerada uma fonte 

imprescindível de abastecimento para consumo humano, para as populações que não têm acesso à 

rede pública de abastecimento, principalmente para os moradores da zona rural. Entretanto, as 

fontes de contaminação em águas subterrâneas estão diretamente associadas a despejos 

domésticos, industriais e ao chorume oriundo de aterros de lixo que contaminam os lençóis 

freáticos com microorganismos patogênicos. Além de promoverem a mobilização de metais 

naturalmente contidos no solo, como alumínio, ferro e manganês, também são potenciais fontes de 

nitrato e substâncias orgânicas extremamente tóxicas ao homem e ao meio ambiente.9 

Entre 1990 e 2025 projeta-se que o número de pessoas vivendo em países sem água 

suficiente para o seu abastecimento terá um crescimento de 131 milhões para 817 milhões.10  

Frente aos dados apresentados é perceptível a constatação de que há algo errado. Como, portanto, 

é possível identificar que uma comunidade ou território nacional esta passando por uma crise 

hídrica? 

Em linhas gerais, diz-se que um país enfrenta uma crise de água grave quando a água 

disponível é menor que mil metros cúbicos por habitantes por ano. Abaixo desse ponto, a saúde e 

o desenvolvimento econômico de uma nação são dificultados consideravelmente. Assim, quando a 

disponibilidade anual da água por habitante cai abaixo de quinhentos metros cúbicos, compromete-

se cruelmente a sobrevivência da população. Vandana Shiva exemplifica o caso da Índia: em 1951, 

a média de disponibilidade de água era de 3.450 metros cúbicos por habitantes por ano, já por volta 

do final dos anos 1990, a água disponível havia caído para 1250 metros cúbicos. A projeção para 

                                                        
7 CASTRO, Liliane Socorro de. Direito fundamental de acesso a água potável e a dignidade da pessoa humana. Revista Âmbito Jurídico. 

XVI. n. 117 Rio Grande, 2013h. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13202> Acesso em 28 de julho de 2018. 

8 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. Para lá da escassez: 
poder, pobreza e a crise mundial da água. p. 143. Disponível em http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-
Humano-Globais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais. Acesso em 28 de julho de 2018. 

9 FREITAS, Marcelo Bessa de; BRILHANTE, Ogenis Magno; ALMEIDA, Liz Maria de. Importância da análise de água para a saúde 
pública em duas regiões do Estado do Rio de Janeiro:  enfoque para coliformes fecais, nitrato e alumínio. Caderno de Saúde 
Pública. Rio de Janeiro, maio-junho, 2001. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/csp/v17n3/4647.pdf.> Acesso em 28 de julho 
de 2018. 

10 SHIVA, Vandana. Guerras por água – privatização, poluição e lucro. São Paulo: Radical Livros, 2006. p. 17. 
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2050 é que a disponibilidade de água caia para setecentos e sessenta metros cúbicos.11 

No que concerne aos diversos dados relacionados aos países em desenvolvimento, não é de 

se surpreender que 80% de todas as doenças nos países pobres do Hemisfério Sul são disseminadas 

por meio do consumo de águas. Maude Barlow e Tony Clarke12 apresentam estatísticas precisas:  

90% dos resíduos do Terceiro Mundo ainda são descarregados sem tratamento em rios e riachos 

locais; patogenias e poluição oriundas da água matam 25 milhões de pessoas todas os anos; a cada 

oito segundos, uma criança morre devido à ingestão de água contaminada; e, anualmente, a diarreia 

mata quase 3 milhões de crianças, ¼ das mortes ocorridas nessa faixa etária. A decrescente qualidade 

da água no mundo também fez a malária, a cólera e a febre tifoide ocorrerem com maior frequência 

em muitos lugares onde elas haviam sido erradicadas. 

Assim sendo, percebe-se que a escassez de água no mundo é agravada em muitos casos em 

virtude da pobreza, falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais, como também em 

razão de danos ambientais. De acordo com os números apresentados pela ONU, resta claro que o 

controle do uso da água tem significado detenção de poder. Entretanto, os métodos de privatização 

dos recursos hídricos, ao passo que possibilita o seu acesso àqueles que possuem condições de 

adquiri-los, infelizmente têm gerado a mercantilização deste bem fundamental necessário. 

 

2. O PERIGO DA MERCANTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

 “Se as guerras deste século foram disputas por petróleo, as guerras do próximo século serão 

travadas por água”, alerta Vandana Shiva13.  

O fornecimento de água com fins lucrativos tem uma longa narrativa evidenciada, por 

exemplo, pelo fato de que antigas sociedades do Oriente Médio implantavam regras para a justa 

alocação das fontes de água e proteção a segmentos vulneráveis da população expostos aos que 

exploravam os mananciais comercialmente.14 Ademais, o Relatório Mundial da Água da UNESCO 

apresenta a triste constatação em que os serviços de água encanada e esgotamento sanitário são 

classificados como “mercadorias”. 15 

                                                        
11 SHIVA, Vandana. Guerras por água – privatização, poluição e lucro, 2006. p. 17. 

12 BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro Azul: Como as grandes corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta. 
São Paulo: M. Books do Brasil Editora, 2003. P. 63 

13 SHIVA, Vandana. Guerras por água – privatização, poluição e lucro, 2006, p. 9. 

14 CASTRO, José Esteban. A água (ainda) não é uma mercadoria: aportes para o debate sobre a mercantilização da água. Revista 
UFMG. v. 20, n.2, p. 190-221, jul./dez. Belo Horizonte, 2013. Disponível em <https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/20-
2/09-a-agua-ainda-nao-e-uma-mercadoria-jose-castro.pdf> Acesso em 28 de julho de 2018. 

15 UNESCO. World Water Assessment Programme (WWAP). Water in a Changing World. The United Nations World Water Report 3. 
Paris; London: UNESCO; Earthscan, 2009. Disponível em: <www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/>. p. 409. Acesso em 28 
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José Esteban Castro 16  destaca que “na qualidade de elemento vital físico, emocional e 

cultural, a água precisa ser considerada algo além de um mero recurso econômico”. Dessa forma, o 

compartilhamento da água representa uma expressão da identidade e solidariedade humana. 

Outrossim, buscar a valorização da água, incluindo a promoção da sustentabilidade hídrica e da 

diversidade cultural, o patrimônio, e o conhecimento relacionados com a água, é crítico para 

aprimorar a capacidade de adaptação a um mundo sempre mutável. 17 

A despeito de a economia globalizada ter gerado novos empregos, fomentado o acúmulo de 

renda e possibilitado  o desenvolvimento de inúmeras regiões até então desoladas, ela também 

transformou a definição da água de propriedade pública para um bem privado, a ser livremente 

extraída e comercializada.18 No entanto, inúmeros são os que defendem que, assim como os direitos 

naturais, os direitos à água são direitos usufrutuários; no sentido que a água pode ser usada, mas 

não possuída. Exemplo: as pessoas têm direito à vida e aos recursos que a sustentam, como a água. 

Assim, a necessidade da água para a vida é o motivo pelo qual, sob leis costumeiras, o direito à água 

tem sido aceito como fato natural e social.19 

Vandana Shiva20  caracteriza como terrorismo corporativo o ato de negar as populações 

pobres o acesso à água através da privatização de sua distribuição, tendo em vista a água ser 

considerada riqueza pública, a base ecológica de toda a vida, e em razão da sustentabilidade e 

alocação equitativa dependerem da cooperação entre os membros da comunidade.  

Pedro Arrojo Agudo21 salienta que em comunidades atingidas pela privatização, os antigos 

cidadãos transformam-se em clientes e, os serviços que anteriormente eram prestados a todos, 

tornaram-se acessíveis somente aqueles que podem e desejam pagá-lo. Tal política influenciada 

pelo Banco Mundial tem proporcionado a fragilização dos serviços e políticas públicas existente em 

alguns países. O chamado Estado de bem-estar social também tem sido seriamente afetado. Os 
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18 SHIVA, Vandana. Guerras por água – privatização, poluição e lucro, 2006, p. 35. 

19 SHIVA, Vandana. Guerras por água – privatização, poluição e lucro, 2006, p. 36. 

20 SHIVA, Vandana. Guerras por água – privatização, poluição e lucro, 2006, p. 14 – 40. 

21 ARROJO AGUDO, Pedro. Global water crisis: values and rights at stake. Cuaderno n° 168 de Cristianisme i Justícia. Disponível em 
https://www.cristianismeijusticia.net/en/global-water-crisis-values-and-rights-stake. Acesso em 28 de julho de 2018. 
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processos de privatização nas grandes cidades de países pobres e em desenvolvimento, 

influenciados pelo Banco Mundial, tem fomentado a revolta dos mais prejudicados: os mais 

desprovidos de recursos. 

Nos últimos dez anos, um dos tipos mais significativos de história de luta pela água diz 

respeito às comunidades que lutaram para recuperar o controle público de seus serviços de águas 

municipais após a privatização. Comunidades inteiras se uniram em diversas cidades provenientes 

de distintas nações com a finalidade de “virar a mesa do controle privado dos serviços de água”. 22  

Provavelmente a mais famosa narrativa de ganância corporativa com relação à água seja a 

história de Cochabamba. Nessa região semidesértica da Bolívia, a água sempre foi escassa e 

considerada preciosa por seus moradores. No entanto, em 1997 o Banco Mundial informou ao 

governo boliviano que seria fornecido um auxílio adicional para o desenvolvimento de água 

condicionado a privatização de dois dos principais sistemas de captação de água do país. Então, em 

um processo secreto com apenas um concorrente, o Servicio Municipal del Agua Potable y 

Alcantarrillado (SEMAPA) de Cochabamba passou a ser controlado pela International Water, uma 

subsidiária da Bechtel.23  

Numa cidade onde o salário mínimo era inferior a cem dólares mensais e as contas de água 

alcançavam vinte dólares, compreende-se como justificável a coalizão formada pelos cidadãos em 

que milhares de bolivianos marcharam até Cochabamba e deram origem a Declaração de 

Cochabamba, exigindo a proteção dos direitos universais à água.24  

O governo boliviano, cedendo à pressão popular, anulou o contrato de concessão de serviço 

público firmado com a Bechtel, desistindo da privatização. Dessa forma o governo foi forçado a 

revogar a legislação de privatização de água e a SEMAPA retornou ao controle nacional.  

Desde a política de privatização das empresas públicas do Reino Unido, comandada por 

Margareth Thatcher25 até os ocorridos em dois países com estruturas antagônicas, como o caso da 

                                                        
22 BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro Azul: Como as grandes corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta, 

2003. p. 221. 

23  DEMOCRACY CENTER. Bechtel vs Bolivia: Details of the case and the campaign. Disponível em 
<http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-water-revolt/bechtel-vs-bolivia-details-of-the-case-
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24 SHIVA, Vandana. Guerras por água – privatização, poluição e lucro, 2006, p. 123. 

25 Em 1989, com o governo de Margaret Thatcher, o Reino Unido passou também a implantar um sistema privado de distribuição de 
água, privatizando as empresas públicas. Nessas vendas foram incluídas propriedades com grandes patrimônios culturais e 
naturais. As empresas ganharam licença para explorar a distribuição de água durante 25 anos. Com esta licença as empresas 
poderiam cobrar o quanto quisessem pela água e parar de fornecer àqueles que não pagassem pelo seu fornecimento, ou seja, 
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Bolívia, em Cochabamba, e da França26, em Grenoble, percebe-se que a imposição de organizações 

internacionais, como o Banco Mundial ou Fundo Monetário Internacional, pode condicionar 

empréstimos para a melhoria do setor de águas mediante a  privatização dos mesmos. 

Maude Barlow e Tony Clarke27 concluem que “o antídoto para o mercantilismo da água é o 

seu “desmercantilismo”. Ou seja, a água deve ser declarada e entendida durante todo o tempo 

como propriedade comum.”  Em outras palavras, os cidadãos e moradores de uma determinada 

região teriam o direito de estabelecer perímetros claros ao redor das áreas que são sagradas para a 

vida ou necessárias para a reunião social e justiça econômica. Dessa forma, os autores ultimam que 

o igual acesso à água é estritamente necessário para o desenvolvimento da vida e a percepção de 

justiça 

 

3. A ÁGUA COMO UM BEM HUMANO FUNDAMENTAL 

Durante muitos anos a água foi considerada um bem de caráter infinito que não carecia de 

qualquer proteção. Na verdade, o procedimento era simples: acabava-se a água e migrava-se para 

outro poço. O aumento populacional e suas exigências de alcance a um determinado padrão de 

vida, higiene e lazer foram consequências naturais e proporcionais ao aumento da desigualdade 

social. Neste sentido, é possível concluir que o crescimento da economia também representou e 

ainda representa o crescimento no consumo de água. 

Por diversos anos, de acordo com o Banco Mundial e as Nações Unidas, a água foi tratada 

como uma necessidade humana, em vez de ser considerada um direito. O posicionamento das 

Nações Unidas formalmente foi modificado a partir da publicação da Resolução 64/292. Todavia, a 

                                                        

seguir a lógica comum de mercado. SANTOS, Francisco Taffarel dos. Direito à água: privatização e experiência de serviços hídricos 
públicos no Brasil. In: MORAES, Germana de Oliveira; JÚNIOR, William Paiva Marques; MELO, Álisson José Maria (Org.) As águas 
da UNASUL na Rio + 20. Curitiba: Editora CRV, 2013. p. 248-249. 

26 Em 1989 o prefeito da cidade iniciou os procedimentos para privatizar os serviços de água da cidade realizando uma transação 
com uma empresa subsidiária da principal empresa de água do mundo, a Suez. Apesar de haver uma forte oposição pública, o 
contrato para a privatização prosseguiu. Para tanto, a transação foi marcada pela corrupção e o esquema de privatização foi 
concluído em troca de contribuições monetárias à campanha eleitoral do prefeito. Então, em 1995, o prefeito é um executivo da 
subsidiária da Suez foram processados e condenados, um ano depois, por suborno. Como resultado, o fato do comando do sistema 
de águas ter retornado ao controle da população, resultou no aumento da qualidade da água, na redução dos custos e, por fim, as 
decisões começaram a ser tomadas de forma transparente, tanto que a divulgação pública pelas autoridades locais das 
informações relacionadas ao sistema de água transformou-se em regra. RAYMOND, Avrillier. A return to the source: Re-
municipalisation of water services in Grenoble, France. Reclaiming Public Water.  Disponível em 
<http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/books/waterfrance.pdf> Acesso em 28 de julho de 2018. 

27 BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro Azul: Como as grandes corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta. 
p. 249. 
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água ainda é tratada em diversos lugares sob o domínio de uma corrida econômica global das 

corporações transnacionais em que os governos abandonam suas responsabilidades com relação 

ao interesse público ou bem comum e, cada vez mais, os direitos das corporações tem substituído 

os direitos dos cidadãos.28 

Assim, as atitudes de muitos governos descapitalizados tem sido a privatização da água como 

uma solução para seus próprios problemas financeiros. Devido a cortes significativos nos impostos 

corporativos em vários lugares, por exemplo, muitos governos locais não possuem mais as rendas 

de imposto necessárias para cobrir suas operações, deixando seus serviços públicos sem assistência. 

E não é de se admirar o surgimento da figura dos “caçadores de água” nos mercados financeiros, 

termo designado para descrever a nova classe de empresários que atravessam o planeta em busca 

de fontes de água doce para colocarem à venda em grandes mercados de luxo.29 

Pedro Arrojo Agudo, ganhador do prêmio Goldman 2003 e citado por Sergio e Daniella 

Cademartori, alerta sobre a privatização ser um serviço que apresenta em si mesmo um “monopólio 

natural”, atitude que tem prejudicado gravemente os direitos das maiorias, avalizando o 

entendimento que nem tudo pode ser negócio.30 

Textos antigos, como o Código de Justiniano, mostram que a água e outros recursos naturais 

são bens públicos: pela lei da natureza essas coisas são comuns à humanidade – o ar, a água 

corrente, o mar e consequentemente o litoral.”31 Segundo o professor italiano Riccardo Petrella32, 

fundador e secretário do Comitê Internacional para o Contrato Global da Água, os Estados precisam 

compreender, em cada país, a água como um bem comum.  

Luigi Ferrajoli, a partir de uma diferenciação semântica entre “coisa”  e “bem”, defende a 

diferenciação entre “bens patrimoniais”, considerados os bens disponíveis no mercado por atos de 

disposição ou de troca e “bens fundamentais”, os bens cuja acessibilidade é garantida a todos, 

                                                        
28 BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro Azul: Como as grandes corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta. 

São Paulo: M. Books do Brasil Editora, 2003. p. 97. 

29 BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro Azul: Como as grandes corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta, 
2003. p. 108-112. 

30 ARROJO AGUDO, Pedro. Global water crisis: values and rights at stake. Cuaderno n° 168 de Cristianisme i Justícia. Disponível em 
https://www.cristianismeijusticia.net/en/global-water-crisis-values-and-rights-stake. Acesso em 28 de julho de 2018. 

31 SHIVA, Vandana. Guerras por água – privatização, poluição e lucro. São Paulo: Radical Livros, 2006. P. 35 

32 PETRELLA, Ricardo. Porto Alegre: Companhia Rio grandense de Saneamento. Revista Vitalle. Ano 1, n.1, nov. 2001, p.27. Apud. PES, 
João Hélio Ferreira. Água potável e a teoria dos bens fundamentais de Luigi Ferrajoli. Publica Direito. Direitos Fundamentais e 
democracia II. Rio de Janeiro: CONPEDI, 2012. p. 98-120 
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enfim, qualquer bem que seja objeto de um direito fundamental primário.33 

O jurista italiano divide os bens fundamentais em três classes: os bens personalíssimos 

formam a classe dos bens fundamentais estreitamente ligados aos direitos vitais da pessoa; os bens 

fundamentais comuns são os bens de todos (res communes), a assim chamada biodiversidade e 

todos os outros bens do patrimônio ecológica; e, por fim, os bens sociais são objeto dos direitos 

sociais, a exemplo da água potável.34 

O bem fundamental água é classificado por Luigi Ferrajoli como bem social, tendo em vista 

este ser objeto de direitos fundamentais sociais relacionados à subsistência, à saúde e a serviços 

públicos essenciais de abastecimento. Entretanto, também é possível inserir este bem na classe dos 

fundamentais comuns em razão da dimensão adquirida quanto à importância para o futuro da 

humanidade “e por ser esse bem objeto de direitos ativos de liberdade de aceder ao seu uso e gozo, 

inclusive das futuras gerações”.35 

A caracterização deste recurso natural e a sua transformação num bem público deve 

promover a sua subordinação a um tríplice estatuto:  

[...] a obrigação da sua distribuição gratuita a todos na medida necessária para satisfazer os mínimos 

vitais (calculada em pelo menos 40 ou 50 litros diários por pessoa); a proibição da sua destruição e do 

seu consumo além de um determinado limite máximo; a taxação, enfim, em bases progressivas dos 

consumos excedentes do limite mínimo, mas inferiores ao limite máximo.36 

Por sua vez, Pedro Arrojo Agudo apresenta uma proposta complementar ao ideal defendido 

por Luigi Ferrajoli, objetivando a apresentação de uma estrutura capaz de permitir aos organismos 

operadores a sustentabilidade financeira e a garantia dos direitos coletivos. Segundo o professor 

espanhol, a propositura de um serviço público eficiente e bem capacitado tem todas as condições 

de garantir a prestação da água como direito e a sustentabilidade econômica do organismo 

operador.  

A proposta de Pedro Arrojo Agudo abrange a distinção de diferentes classes de consumo, 

dividindo a distribuição de água em três níveis: água como Direito Humano, água como direito 

cidadão e a água como negócio. 

                                                        
33 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos bens fundamentais. Tradução de Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, 

et al. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 44 

34  FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos bens fundamentais, 2011. p. 51-57 

35 PES, João Hélio Ferreira. Água potável e a teoria dos bens fundamentais de Luigi Ferrajoli. Publica Direito. Direitos Fundamentais 
e democracia II. Rio de Janeiro: CONPEDI, 2012. p. 98-120 

36 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos bens fundamentais, 2011. p. 60. 
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Como um direito humano, a água considerada mínima para a sobrevivência corresponde à 

utilização individual diária de 30 litros de água potável. Logo, esses 30 litros diários por pessoa 

seriam fornecidos gratuitamente pelo serviço público. O próximo nível, indicador da “água como 

direito cidadão, sugere a colocação de um hidrômetro em cada casa, sendo os primeiros 30 litros 

diários gratuitos e os 100 litros seguintes pagos de acordo com o que a comunidade considera 

razoável para poder financiar o serviço que está sendo oferecido. Dessa forma, os próximos litros 

são pagos de maneira dobrada com a finalidade de financiar o serviço básico daqueles que não 

podem pagar. Por fim, na água como negócio, a água deve assumir o valor de matéria-prima 

geradora de riquezas e, consequentemente,  ser cobrada de modo a sustentar as duas primeiras 

classes de prestação de serviços.37 

Deste modo, percebe-se que a proposta de considerar a água como um bem humano 

fundamental tem por finalidade fornecer o acesso de quantidade de consumo mínima por indivíduo 

a todos aqueles que, por diversos fatores, não teriam condições de adquiri-la se esta tão somente 

fosse considerada como bem patrimonial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Paulo Affonso Leme Machado38, ao analisar o quadro normativo da Lei nº 9.433/97, aponta 

que no Brasil a Lei das Águas delineia a sustentabilidade dos recursos hídricos por meio de três 

aspectos: “disponibilidade de água”, “utilização racional” e “utilização integrada”.  

Ao utilizar o exemplo legislativo nacional, verifica-se a necessidade do comprometimento da 

coletividade, em parceria com as grandes corporações, de possibilitar o acesso à água em lugares 

quase inacessíveis e que, por muitas vezes, não são atraentes aos olhares corporativos. Quer dizer, 

muito embora a mercantilização da água representar um fator impeditivo de acesso da mesma à 

diversas localidades e indivíduos, entende-se que grandes empresas também podem representar 

alternativas viáveis de auxílio, financiamento e incentivo àqueles desprovidos dos recursos 

necessários para adquiri-la. 

Neste sentido, ao passo em que se entende a relevância da caracterização da água como um 

                                                        
37 CADEMARTORI,  Sergio Urquhart; CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk de. O desenvolvimento sustentável e o direito à água 

potável: uma proposta de políticas públicas in Direito e Sustentabilidade I. Publica Direito. Florianópolis: CONPEDI, 2014. 
Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=adc2ae7cea48a58d> Acesso em 27 de julho de 2018. 

38  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2011. p. 480. 
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bem humano fundamental, também é possível reconhecer a importância que o mercado e a 

sociedade civil39  podem ter no apoio ao fornecimento de água potável para aqueles que não 

possuem condições de obtê-la como patrimônio.   

Portanto, ao buscar compreender o atual cenário da crise hídrica na atualidade e constatar 

a água como um bem humano fundamental, importante é enxergar outras alternativas de 

fornecimento, inclusive a viabilidade de se vislumbrar grandes corporações e até mesmo empresas 

que mercantilizam água como possíveis aliadas, e não apenas como meros adversários hostis.  
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A ÁGUA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL: ANÁLISE DO PRINCIPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL1 

 

Rafaela Borgo Koch Schlickmann2  

 

INTRODUÇÃO 

A falta de água, recurso natural absolutamente vital ao ser humano, constitui grande motivo 

de conflito em diversas regiões, causando doenças e dando fim à vida de milhares de pessoas.  

Embora o homem tenha custado a perceber que este recurso natural é primordial à vida na 

Terra, e que sem ele a mesma corre risco, atualmente se vislumbra uma intensa preocupação em 

reparar os danos causados a tal recurso, bem como protegê-lo de ulteriores desgastes e da real 

possibilidade de extinção de tal bem. 

Eis a razão pela qual o Direito Ambiental tem se ocupado, em larga escala, com a proteção 

do bem jurídico “água”, haja vista sua finitude e o caráter de essencialidade do qual se reveste, de 

modo a promover a proteção e desenvolvimento de medidas voltadas à manutenção deste recurso 

natural e sua adequada distribuição às populações em geral. 

O ordenamento jurídico brasileiro por muito tempo desconheceu ou pouco se interessou 

pelos pormenores acerca de tal recurso natural, não possuindo ampla legislação que disponha sobre 

o tema.  

Por tal motivo, vislumbra-se, através da presente pesquisa, proceder-se com uma análise do 

acesso à água potável como um direito fundamental, partindo-se da premissa de que o princípio da 

dignidade da pessoa humana encontra-se em absoluto compasso à premissa de que o acesso à água 

é vital à sobrevivência humana e, por tal motivo, revela-se como importante embasamento teórico 

a este caráter de fundamentalidade. 

                                                        
1 Artigo produzido como trabalho final da disciplina: Principiologia Constitucional Ambiental e Jurisdição, do Curso de Doutorado em 

Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, ministrada pelo Professor Doutor Marcelo Buzaglo Dantas. 

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Mestre em Ciência Jurídica pela 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e Especialista em 
Direito Processual Civil pela mesma instituição. Professora da Graduação nos cursos de Direito e de Gastronomia na Universidade 
do Vale do Itajaí – UNIVALI. Advogada. Bolsista do Programa UNIEDU Pós-Graduação 2017. E-mail: rafaelabkoch@univali.br. 
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No que tange à metodologia utilizada na presente discussão, empregou-se o método 

indutivo, bem como as técnicas do referente, da categoria, do conceito operacional e da pesquisa 

bibliográfica. 

 

1. DIREITO DAS ÁGUAS: ÂMBITO INTERNACIONAL E CONTEXTO BRASILEIRO 3 

A crise ecológica vislumbrada nas últimas décadas compeliu o homem a repensar seu modo 

de vida, passando a discutir de que forma o Direito Ambiental e seus elementos fundamentais 

deveriam ser utilizados na busca pela proteção ambiental. Nos anos setenta, por conseguinte, a 

água passou a ganhar notoriedade em importantes documentos internacionais de proteção ao meio 

ambiente, dando início a um lento, porém destacado, processo de proteção e amparo a este recurso 

vital ao ser humano. Sendo a água potável identificada como mecanismos primordial nesta 

sistemática.  

Assim, a tutela jurídica da água iniciou-se por meio do primeiro encontro de caráter global 

realizado para tratar especificamente sobre a problemática do tema: a Conferência das Nações 

Unidas sobre a Água, ocorrida em Mar del Plata, em 1977. O crescente consumo da água em todas 

as partes do mundo somado à pressão de instituições oficiais sobre os recursos hídricos já sugeriam, 

em médio prazo, o surgimento de uma crise cujo foco principal seria a água, e que só poderia ser 

superada por meio da criação de um programa de gerenciamento de tais recursos.4 

Considerado o documento mais completo acerca dos recursos hídricos até a Agenda 21, o 

Relatório das Nações Unidas sobre a Conferência da Água possui as seguintes premissas iniciais: 

Cientes de que o desenvolvimento acelerado e ordenado da administração de recursos hídricos 

constitui um fator fundamental para melhorar as condições econômicas e sociais da humanidade, 

especialmente em países desenvolvidos, e que não será possível assegurar uma melhor qualidade de 

vida e promover a dignidade da pessoa humana e felicidade ao menos que sejam criados acordos e 

ações específicos com o objetivo de encontrar soluções e aplica-las, posteriormente, em nível 

nacional, regional e internacional.5 

                                                        
3 O presente item contém destaques do artigo: BONISSONI, Natammy Luana de Aguiar; KOCH SCHLICKMANN, Rafaela Borgo.  O 

acesso à água potável e os principais desafios do século XXI: A poluição da água potável por meio de agrotóxicos, desenvolvido 
para a disciplina “Governança e Sustentabilidade”, do Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – 
UNIVALI, ministrada pelo Professor Doutor Gabriel Real Ferrer. 

4  CAPRILES, Renê. Meio Século de Lutas: Uma Visão Histórica da Água.  Disponível em: 
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/meio_seculo_de_lutas%3A_uma_visao_historica_da_agua.ht
ml, acessado em: 05/08/2016. 

5 Realizing that the acceleratted development and orderly administration of water resources constitute a key fator in efforts to 
improve the economic and social conditions of mankind, especially in the developing countries, and that it will not be possible to 
ensure a better quality of life and promote human dignity and happiness unless specific and concerted action is taken to find 
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Assim, o Plano de Ação estimulou, por expressa disposição, a plena cooperação de todos os 

Estados a buscar a implementação das recomendações descritas no Relatório mediante a boa-fé de 

todos os cooperados.6  

O referido Plano declarou, ainda, a Década de 1980 como a “Década Internacional do 

Fornecimento de Água Potável e Saneamento”, sob o entendimento que “todos os povos, quaisquer 

que sejam seu estágio de desenvolvimento e suas condições soais e econômicas, têm direito ao 

acesso à água potável em quantidade e qualidade à altura de suas necessidades básicas.”7 

O segundo maior encontro internacional a respeito do tema organizado pelas Nações Unidas 

aconteceu em janeiro de 1992 na cidade de Dublin, alguns meses antes da conferência que ocorreu 

no Rio de Janeiro, cujas diretrizes se estabeleceram em quatro princípios norteadores da gestão e 

das políticas públicas para as águas em todo o mundo, constituindo-se os mesmos: Água como um 

recurso finito e vulnerável, necessário para manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio 

ambiente; a gestão e o desenvolvimento dos recursos hídricos focados em uma abordagem 

participativa envolvendo os usuários, planejadores e governantes de todas as esferas; a mulher 

como uma peça fundamental no trabalho de administração e proteção da água e o tratamento da 

água como valor econômico e seu reconhecimento como um bem econômico.8 

Neste âmbito, Barbosa9 criticou o paradoxo consistente no fato de a Organização das Nações 

Unidas reconhecer a água como um bem de valor econômico, mas não como um direito 

fundamental da pessoa humana, desaprovando, inclusive, a priorização da água como dimensão de 

caráter privado desconsiderando assim o seu enfoque vital, qual seja, a água como direito 

fundamental da pessoa humana.  

Acerca do tema, Sheeva alerta com veemência10: “Se as guerras deste século foram disputas 

                                                        

solutions and to apply them at national, regional and international levels. UNITED NATIONS.United Nations Water Conference. 
Report. Mar del Plata, 1977. Disponível em http://www.internationalwaterlaw.org/bibliography/UN/Mar_del_Plata_Report.pdf. 
Acesso em: 05/08/2016. 

6  UNITED NATIONS.United Nations Water Conference. Report. Mar del Plata, 1977. Disponível em: 
http://www.internationalwaterlaw.org/bibliography/UN/Mar_del_Plata_Report. pdf. p. 3. Acesso em: 06/08/2016. 

7 VARGAS, Everton Vieira. Água e Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol. 43. n. 1. Brasília, 2000. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010. Acesso em 06/08/2016. 

8 UNITED NATIONS.International Conference on Water and the Environment (ICWE).The Dublin Statement on Water and Sustainable 
Development. Disponível em: www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html. Acesso em 11/08/2016. 

9 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Água doce: direito fundamental da pessoa humana. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, 2008. 
Disponível http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura &artigo_id=3172. Acesso em 
11/08/2016. 

10 SHIVA, Vandana. Guerras por água: privatização, poluição e lucro, 2006, p. 9.  
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por petróleo, as guerras do próximo século serão travadas por água”.  

Neste contexto, importante ressaltar, porém, que a utilização da água como um bem 

econômico e a sua venda com fins lucrativos decorre de um longo período histórico, vislumbrando-

se inclusive nas antigas sociedades do Oriente Médio, que implantavam regras para a justa alocação 

das fontes de água e proteção a segmentos vulneráveis da população expostos aos que exploravam 

os mananciais comercialmente.11  

Em conseqüência à Conferência de Dublin, ocorreu, então, a Eco 92, no Rio de Janeiro, 

culminando na Agenda 21, que delimitou um relevante capítulo aos recursos hídricos, abrangendo 

sete áreas específicas que abrangem: aspectos de desenvolvimento e manejo integrado; avaliação; 

proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos; abastecimento 

de água potável e saneamento; água e desenvolvimento urbano sustentável; água para produção 

sustentável de alimentos e desenvolvimento rural sustentável; e impactos da mudança do clima 

sobre os recursos hídricos.12 

Reconheceu-se, outrossim, a relevância dos recursos hídricos transfronteiriços aos Estados 

ribeirinhos, destacando-se a importância da cooperação entre esses Estados em razão dos acordos 

existentes entre eles e levando em consideração o interesse de todas as nações envolvidas.13 

No que concerne ao tratamento do acesso à água como direito fundamental, no ano de 2002 

é que o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, diante da escassez 

de água potável em países subdesenvolvidos e desenvolvidos, aprovou a “Observação Geral nº 15”, 

intitulada como “direito à água”, destacando a necessidade de um fornecimento suficiente de uma 

água salubre, fisicamente acessível e a um custo acessível.14  

Com exceção da Declaração Universal dos Direitos das Águas, nenhum outro documento 

afirmava o acesso à água como sendo um direito fundamental, e a referida declaração não dispunha, 

                                                        
11 CASTRO, José Esteban. A água (ainda) não é uma mercadoria: aportes para o debate sobre a mercantilização da água. Revista 

UFMG. v. 20, n.2, p. 190-221, jul./dez. Belo Horizonte, 2013. Disponível em <https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/20-
2/09-a-agua-ainda-nao-e-uma-mercadoria-jose-castro.pdf> Acesso em 11/08/2016.  

12 VARGAS, Everton Vieira. Água e Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional.vol. 43. n. 1. Brasília, 2000. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010. Acesso em 11/08/2016. 

13 VARGAS, Everton Vieira. Água e Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional.vol. 43. n. 1. Brasília, 2000. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010. Acesso em 11/08/2016. 

14 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Água doce: direito fundamental da pessoa humana. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, 2008. 
Disponível http://www.ambito-juridico.com.br/site/ index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3172. Acesso em 
11/08/2016. 
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como até hoje, de força vinculante.15 

Por tal razão, visando aumentar a conscientização e a cooperação entre os países no que 

tange aos desafios da gestão da água, o ano de 2013 foi declarado pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional de Cooperação da Água.16  

Contudo, o crítico cenário em que os sistemas hídricos mundiais se encontram torna clara a 

urgência evidenciada nesta temática, a qual deve ser tratada de forma transversal pela Organização 

das Nações Unidas – ONU, bem como pelos países que, mútua e efetivamente, devem cooperar a 

fim de emprestar às documentações já existentes força vinculante bem como minorar os efeitos de 

anos de desperdício e descaso. 

Para tanto, recentemente a Organização das Nações Unidas lançou a “Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”, que se consubstancia em um plano de ação para o planeta, para as 

pessoas e para a posteridade, o qual funcionará por meio da ação colaborativa entre todos os países 

e partes interessadas, devendo atuar em parceria colaborativa pela implementação deste plano.17 

Decorrentes do legado deixado pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, dentre os 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas contidas na Agenda 2030, está 

inserida a necessidade de “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todos”.  

No ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, a tutela da água adquiriu fundamentação 

legal, primeiramente, no Código das Águas, instituído pelo Decreto nº 24.643, de 10.07.1934, 

primeira norma legal que disciplinou, em linhas gerais, o aproveitamento industrial das águas.  

Milaré18 explica que a divisão do código possui duas partes, em que a primeira aborda a 

temática de águas em geral e de seu domínio, sendo a segunda responsável pela discussão referente 

ao aproveitamento dos potenciais hidráulicos, estabelecendo ainda uma disciplina legal para a 

                                                        
15 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Água doce: direito fundamental da pessoa humana. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, 2008. 

Disponível http://www.ambito-juridico.com.br/site/ index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3172. Acesso em 
11/08/2016. 

16 […] Enfatizando que a água é essencial para o desenvolvimento sustentável, inclusive para manter a integridade ambiental ea 
erradicação da pobreza e da fome, é indispensável para a saúde humana eo bem-estar e fundamental para alcançar o Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio [...], Decide declarar 2013 como o Ano Internacional de Cooperação da Água. Tradução livre. 
UNITED NATIONS. Decide declarar 2013 como o Ano Internacional de Cooperação da Água. Resolution A/RES/65/154. Disponível 
http://daccess-dds-y.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/78/PDF/N1052178.pdf?OpenElement. Acesso em 11/08/2016. 

17 ONU. Organização das Nações Unidas no Brasil. Agenda 2030. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. 
Acesso em 12/08/2016. 

18 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 62. 
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geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Acerca do citado Código das Águas, entende Freiria19 que o mesmo está “em grande parte, 

superado, especialmente nos seus artigos 68 a 95, que trata do aproveitamento das águas 

particulares”, destacando o Autor que essas disposições foram revogadas por serem públicas todas 

as águas, haja vista a Constituição Federal de 1988 estabelecer que todas as águas são públicas.  

Assim, a principal referência legal no ordenamento jurídico brasileiro sobre águas constado 

disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que estabelece que “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações”. A proteção dos recursos hídricos passou, pois, a ser um 

pressuposto constitucional para a garantia do direito de todos a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 20 

Por conseguinte, em 08 de janeiro de 1997 foi publicada a Lei n.º 9.433, que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. Tal legislação infraconstitucional definiu os princípios gerais para a regulamentação dos 

recursos hídricos, sendo que o artigo 2º 21 estabelece os objetivos da lei. 

 

2. CARÁTER DE FUNDAMENTALIDADE DA ÁGUA 

Para a compreensão do caráter de fundamentalidade da água, é necessária uma breve 

conceituação dos direitos fundamentais. Nesse sentido, para os fins deste artigo, propõe-se a 

definição de Luigi Ferrajoli como o elemento norteador ao se tratar de direito fundamental.  

Nessa direção, o autor propõe uma definição teórica, puramente formal e estrutural dos 

direitos fundamentais, ao aduzir que: 

                                                        
19  FREIRIA, Rafael Costa.  Direito das Águas: Aspectos legais e institucionais na perspectiva da qualidade. Disponível em: 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php? n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1738. Acesso em 06/08/2016. 

20  FREIRIA, Rafael Costa.  Direito das Águas: Aspectos legais e institucionais na perspectiva da qualidade. Disponível em: 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php? n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1738. Acesso em 06/08/2016. 

21 BRASIL. Política Nacional dos Recursos Hídricos. Lei nº. 9.433/97. Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: I 
- assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos; II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 
sustentável; III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado 
dos recursos naturais. 



145 
 

[...] são ‘direitos fundamentais’ todos aqueles direitos subjetivos que dizem respeito universalmente 

a ‘todos’ os seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa capaz 

de agir. Compreendo por ‘direito subjetivo’ qualquer expectativa positiva (a prestação) ou negativa (a 

não lesão) vinculada a um sujeito por uma norma jurídica, e por status a condição de um sujeito 

prevista também esta por uma norma jurídica positiva qual pressuposto da sua idoneidade a ser titular 

de situações jurídicas e/ou autor dos atos que estão em exercício.22 

Portanto, direitos fundamentais, na teoria pura, constitui tudo aquilo que interessa 

universalmente a todos os seres humanos dotados de status de pessoa capaz de agir.  

Ensina Ferrajoli23, porém, que este caráter formal da definição não impede que ela seja 

suficiente para identificar, nos direitos fundamentais, a base da igualdade jurídica.  

Nesse sentido, a universalidade expressa pela quantificação universal dos sujeitos que de tais 

direitos são titulares vem a se configurar como um dos seus corolários estruturais. Entende que “na 

experiência histórica do constitucionalismo, tais interesses coincidem com as liberdades e com as 

outras necessidades de cuja garantia, conquistada a preço de lutas e revoluções, depende a vida, a 

sobrevivência, a igualdade e a dignidade dos seres humanos”. 24 

Desta forma, o ‘todos’ referido por tais direitos constituem, com clareza, o relativo às classes 

dos sujeitos cuja sua titularidade é normativamente reconhecida. A quantidade e qualidade de 

interesses protegidos como direitos fundamentais depende da intenção da igualdade, e, assim, 

prescinde do grau de democratização em dado ordenamento.25 

O caráter fundamental do direito à água parece claro, pois, haja vista ser o mesmo um 

recurso natural de primordial importância à sobrevivência do ser humano na Terra. Por tal razão, 

consubstanciando-se a água em dito caráter de universalidade, ao homem cumpre tratá-la como 

um direito fundamental. 

 

 

                                                        
22 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela 

Cademartori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. p. 9. 

23 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela 
Cademartori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. p. 11. 

24 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela 
Cademartori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. p. 11. 

25 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela 
Cademartori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. p. 11-12. 
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2.1.1  Finitude da água e seu atual cenário26 

Considerando-se a água como um direito fundamental e vislumbrando-se sua finitude, o 

último Relatório de Recursos Naturais e Conflitos, redigido pela ONU em 2012, constatou que a má 

gestão dos recursos naturais e a não valorização do seu caráter finito têm contribuído não somente 

para a degradação ambiental, mas também têm sido responsáveis pelo surgimento de novos 

conflitos e para a obstrução da resolução pacífica dos conflitos já existentes.27 

A utilização da água na exploração de diversos recursos naturais, como petróleo, gás, 

minérios e madeira apresenta-se como grande responsável pelo desencadeamento de controvérsias 

ao redor do mundo, bem como ensejando a competitividade e a concorrência quanto ao domínio 

dos recursos renováveis, como a terra e a água. 

Neste contexto, objetivando-se promover alerta mundial acerca do caráter finito dos recursos 

naturais e todas as dissensões que existem ao redor da temática, a ONU estabeleceu alguns 

objetivos a serem alcançados, dentre os quais pode-se destacar como primordial o aprimoramento 

da gestão de recursos aliado à responsabilidade e à capacidade de resolução de litígios, visando 

aprimorar as instituições de gestão e cooperação transfronteiriça. 

Leite28  destaca a salutar necessidade de se repensar e de se aplicar imediatamente um 

modelo de desenvolvimento que leve em consideração as gerações futuras e uma política que tenha 

como base a preservação dos recursos naturais a longo prazo. 

Para tanto, destaca Fiorillo29 , “A busca e a conquista de um ‘ponto de equilíbrio’ entre 

desenvolvimento social, o crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais exigem um 

adequado planejamento territorial que tenha em conta os limites da sustentabilidade”, de modo 

que o alcance de tal ponto de equilíbrio é o que se tem buscado diuturnamente, através de formas 

de concretização não somente dos objetivos propostos, mas a consecução de ideais que por longos 

anos seguiram inobservados, mas que hoje têm o condão de contribuir sobremaneira para o alcance 

                                                        
26 O presente item contém destaques do artigo: BONISSONI, Natammy Luana de Aguiar; KOCH SCHLICKMANN, Rafaela Borgo.  O 

acesso à água potável e os principais desafios do século XXI: A poluição da água potável por meio de agrotóxicos, desenvolvido 
para a disciplina “Governança e Sustentabilidade”, do Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – 
UNIVALI, ministrada pelo Professor Doutor Gabriel Real Ferrer. 

27 UNITED NATIONS. Renewable Resources and Conflict. Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural 
Resources Conflicts. 2012. Disponível em: http://www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/pdfs/GN_Renew.pdf. Acesso em 
11/08/2016. 

28 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick. A. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial - teoria e prática. 3. ed. 
São Paulo: RT, 2010. p. 27. 

29 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 90. 
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das metas propostas. 

Nos dias atuais, a caracterização da água como elemento essencial à cadeia alimentar animal 

e ao desenvolvimento das necessidades básicas do indivíduo tem alertado pesquisadores do 

assunto, que têm se preocupado com a finitude de tal recurso natural. 

Um exemplo alarmante é a atual situação do Lago Chade, antiga referência para os 

astronautas em órbita da Terra. Imenso, localizado no coração do continente africano, outrora 

ocupava uma área equivalente ao Estado de Alagoas e, até dezembro de 2014, já havia perdido mais 

de 95% de seu tamanho original. A má gestão dos recursos hídricos, aliada à seca que tomou a 

região, poderão ocasionar o desaparecimento do então famoso Lago Chade.30 

Problemas com relação a escassez também já podem ser sentidos em território brasileiro. 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 200631, os 20% mais ricos da população 

brasileira desfrutam de níveis de acesso à água e saneamento comparáveis ao de países ricos, 

enquanto os 20% mais pobres têm uma cobertura de água e esgoto inferior à do Vietnã. 

O presente cenário ainda apresenta perspectivas de piora, tendo em vista o agravamento do 

aquecimento global e as alterações no regime de chuvas no planeta. Segundo a ONU, existe a 

previsão de que já em 2025 a escassez hídrica mundial atingirá 2,7 bilhões de pessoas, e ainda 

conclui alertando que as regiões sob maior risco são Ásia e África.32 

Com base neste contexto, como já dito, no ano de 2015 a Organização das Nações Unidas 

uniu esforços no intuito de elaborar metas e objetivos que estimularão ações em áreas de 

importância crucial para a humanidade e para o planeta durante os próximos quinze anos.  

Seguindo tal premissa e buscando atingir o referente proposto à presente pesquisa, tratar-

se-á especificamente acerca da caracterização do direito à água potável como premissa de 

dignidade da pessoa humana. 

 

 

                                                        
30 RYDLEWSKY, Carlos; GRISOTTO, Raquel. A vida sem água. Revista Época Negócios. São Paulo, n. 94 , p. 96-109. 

31 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. Para lá da escassez: 
poder, pobreza e a crise mundial da água. Disponível em http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-Humano-
Globais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais.p. 50. Acesso em 10/08/2016. 

32 IRVING, Marta de Azevedo; OLIVEIRA, Elizabeth. Sustentabilidade e transformação social. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. p. 
55. 
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3. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO NORTEADOR DO DIREITO À ÁGUA 

POTÁVEL 

A dignidade da pessoa humana é premissa de árdua definição. Nesse sentido, Sarlet 33 

entende que a busca de uma definição de conteúdo para dignidade da pessoa humana é difícil 

especialmente porque a mesma pode partir da definição de condição humana do ser humano e, por 

isso, guarda uma relação com as manifestações da personalidade. Ademais, juridicamente é muito 

difícil se ter uma definição a respeito.  

Para Sarlet34, o reconhecimento da dignidade da pessoa pelo Direito resultou da evolução do 

pensamento humano, considerando o modo com que o Direito reconheceu e protegeu a mesma, 

configurando verdadeiro dialogo entre a Filosofia e o Direito. Nesse sentido, entende o autor: 

[...] O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela integridade 

física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem 

asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade 

(em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente 

assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, 

poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças.35 

Portanto, de forma geral, para que haja respeito à dignidade humana, deve existir respeito 

pela vida, pela integridade física e moral do ser humano; devem ser dadas condições mínimas a uma 

existência digna, devendo, inclusive, haver limitação do poder. 

Nessa direção, ligando o princípio da dignidade da pessoa humana ao acesso à água potável, 

ensina Fensterseifer36 que: 

O conteúdo conceitual e normativo do princípio da dignidade da pessoa humana está intrinsecamente 

relacionado à qualidade do ambiente (onde o ser humano vive, mora, trabalha, estuda, pratica lazer, 

bem como o que se come, veste, etc.). A vida e a saúde humanas (ou como refere o caput do artigo 

225 da Constituição Federal, conjugando tais valores, a sadia qualidade de vida) só são possíveis, 

dentro dos padrões mínimos exigidos constitucionalmente para o desenvolvimento pleno da 

existência humana, num ambiente natural onde haja qualidade ambiental da água que se bebe, dos 

                                                        
33  SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 

necessária e possível. In: Revista Brasileira de Direito Constitucional. n. 9. Jan/jun., 2007. Disponível em 
http://www.esde.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-07-INDICE.html. p. 361. 

34  SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
necessária e possível. In: Revista Brasileira de Direito Constitucional. n. 9. Jan/jun., 2007. Disponível em 
http://www.esde.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-07-INDICE.html. p. 362. 

35  SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
necessária e possível. In: Revista Brasileira de Direito Constitucional. n. 9. Jan/jun., 2007. Disponível em 
http://www.esde.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-07-INDICE.html. p. 381. 

36 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 61-62. 
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alimentos que se comem, do solo onde se planta, do ar que se respira, da paisagem que se vê, do 

patrimônio histórico e cultural que se contempla, do som que se escuta, entre outras manifestações 

da dimensão ambiental.  

Desta feita, apresentando-se o meio ambiente como elemento-chave nas questões mais 

vitais e elementares para a condição humana, o princípio da dignidade da pessoa humana guarda 

íntima relação à qualidade do ambiente em que o ser humano vive de forma geral e, por 

conseqüência, ao direito ao acesso à água potável, dado o caráter de fundamentalidade de tal 

recurso. 

Entende Fensterseifer37, assim, que a proteção ambiental está diretamente relacionada à 

garantia dos direitos sociais, já que o gozo desses últimos, em patamares constitucionalmente 

desejáveis, está necessariamente vinculado a condições ambientais favoráveis.  

Depreende-se, pois, que o acesso à água potável, seja ela através do fornecimento da água 

em si, ou por meio de saneamento básico, configura verdadeiro direito fundamental do ser humano, 

podendo ser considerado parte essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, sem o qual 

este perde parte de seu sentido. 

Pode-se concluir, diante do exposto e elucidado, que, partindo-se da premissa do contido no 

princípio da dignidade da pessoa humana, vislumbra-se o direito à água potável, por seu caráter de 

fundamentalidade e essencialidade, como elemento intrinsecamente ligado à dignidade humana, 

constituindo parte essencial e integrante desta, posto que o acesso à água potável representa 

condição mínima de existência e manutenção do ser humano na Terra. 

Por tal razão, o Direito Ambiental, dotado de específicos mecanismos e estratégias de 

atuação, deve se ocupar de, a cada dia mais, estabelecer planos de ação capazes de fazer valer o 

Direito das Águas substancialmente, inclusive consagrando a perspectiva de ter o direito à água 

potável um viés fundamental e, por tal motivo, ser merecedor de amparo jurídico com força 

vinculante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa se desenvolveu com o fito de analisar a possibilidade de tratamento do 

                                                        
37 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 

jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 74-75. 
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direito à água potável como direito fundamental, analisando-se como princípio ensejador a 

dignidade da pessoa humana. 

Conforme estudado, não há qualquer possibilidade de se atingir a tão pretendida gestão 

sustentável da água e saneamento para todos se não houver efetivo controle prévio de qualidade 

dos recursos hídricos, garantindo-se, de tal forma, a adequada distribuição e abastecimento de água 

às comunidades em geral.  

Partindo-se de tal premissa, a proteção dos recursos hídricos passou a ser um pressuposto 

para um meio ambiente ecologicamente equilibrado, carecendo, por tal razão, de dispositivos legais 

capazes de fazerem valer sua efetiva proteção. 

Neste contexto, observa-se que as nações que já desenvolveram legislações específicas 

apresentam dificuldades na implementação de suas regulamentações, e aquelas que ainda não 

possuem dispositivos pertinentes têm como desafio o desinteresse das autoridades competentes e 

até mesmo a falta de transparência das administrações públicas em geral, requerendo um esforço 

sobremaneira da sociedade civil para alcançar os resultados pretendidos. 

Evidencia-se claramente através da presente pesquisa o caráter fundamental do direito à 

água, posto que não há que se falar em sobrevivência humana sem referido recurso natural. Por tal 

razão, o caráter de universalidade da água, aliado à premissa do princípio da dignidade da pessoa 

humana, resta clara a necessidade do tratamento da água como direito fundamental. 

Através do presente estudo, assim, resta claro que o princípio da dignidade da pessoa 

humana contempla, entre outras divisões, o acesso à água potável (seja por meio de fornecimento 

da água ou via saneamento básico) como verdadeiro direito fundamental a ser protegido, daí 

porquê a essencialidade de referido princípio como elemento ensejador da proteção jurídica da 

água.  
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DIMENSÃO SOCIAL DA SUSTENTABILIDADE E SUA CORRELAÇÃO COM A 

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

 

Felippi Ambrósio1 

Rodrigo Coelho Rodrigues2 

 

INTRODUÇÃO 

Estamos vivendo em tempos difíceis. É premente a necessidade de se dar uma guinada 

radical no rumo que segue a humanidade. As atenções cada vez mais devem voltar-se à preservação 

do meio ambiente e aos debates acerca da Sustentabilidade.  

A crise ambiental planetária trouxe à baila riscos concretos no que diz respeito à manutenção 

da espécie humana– muitas outras espécies não humanas já se extinguiram ou estão em vias de 

extinção – e um fator relevante a esta ocorrência gravita em torno da escassez de água no planeta, 

até porque, não se tem dúvidas: esse elemento é essencial e indispensável à existência e 

manutenção da vida.  

Não há mais espaço ao desperdício desse recurso sabidamente finito. Tornou-se urgente a 

necessidade de voltarmos as atenções à reutilização da água, como forma de garantia não só da 

qualidade de vida das espécies, especialmente a humana, mas também como uma necessidade de 

sua própria manutenção.  

Aliás, já em 1962, nos Estados Unidos, Rachel Carson 3 , em obra chamada Primavera 

Silenciosa, demonstrou preocupação e trouxe ao debate público a responsabilidade da ciência, dos 

limites do progresso e da relação entre o ser humano e a natureza.  

                                                        
1  Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/Univali. Pós-graduado em Curso de 
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Graduado pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Juiz de Direito lotado na 4ª Vara Cível de Balneário Camboriú. E-mail: 
rodrigocoelho@tjsc.jus.br 

3 Rachel Louise Carson (1907-1964), zoóloga, bióloga e escritora americana. 
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Naquela época a autora, quando descreve em seu livro o texto “Uma Fábula Para Amanhã” 

já relata a ocorrência, em cidades onde outrora a harmonia com o meio ambiente existia, diversas 

ações humanas que afetaram diretamente a fauna e flora, causando a morte de animais e plantas, 

além prejudicar a saúde e vitalidade dos cursos de água.  

A propósito, Carson4 conclui a fábula dizendo:  

Esta cidade não existe concretamente; mas ela poderá encontrar facilmente milhares de suas 

semelhantes, nos Estados Unidos e por outras partes do mundo. Não sei de comunidade nenhuma 

que haja sofrido todos os infortúnios que descrevo. Contudo, cada um de tais desastres já aconteceu, 

efetivamente, em algum lugar; e muitas comunidades verdadeiras já sofreram, de fato, um número 

substancial dessas desgraças. Um espectro sombrio se espalmou por cima de nós, quase que sem ser 

notado; e esta tragédia imaginada poderá facilmente tornar-se dura realidade, de que todos nós 

devemos ter conhecimento. 

Com isso, o objetivo principal desse artigo científico é analisar os aspectos relacionados à 

necessidade de reutilização da água para minorar a crise decorrente de sua escassez e proporcionar 

na seara da dimensão social da sustentabilidade um incremento na qualidade de vida dos seres 

humanos.  

Os problemas centrais desse trabalho são: No que consiste a dimensão social da 

sustentabilidade? Por que a reutilização da água contribui com a sustentabilidade em sua dimensão 

social?    

O artigo está dividido em três partes, onde se trabalham os seguintes aspectos: [a] A 

dimensão social da sustentabilidade; [b] Proteção legal da água no Brasil; [c] Reutilização da água 

na ótica da sustentabilidade.  

A metodologia aplicada se desenvolveu com o método indutivo, além do uso das técnicas do 

referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.  

 

1. DIMENSÃO SOCIAL DA SUSTENTABILIDADE  

1.1 Breve histórico do Princípio da Sustentabilidade 

Inicialmente, antes mesmo de discorrer acerca dos temas centrais deste artigo, necessário 

um breve escorço histórico do Princípio da Sustentabilidade. 

                                                        
4 CARSON, Rachel Louise. Primavera Silenciosa. 2 ed. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1969, p. 13. 
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Há registros no sentido de que   

A terminologia empregada a este princípio surgiu, inicialmente, na Conferência Mundial de Meio 

Ambiente, realizada, em 1972, em Estocolmo e repetida nas demais conferências sobre o meio 

ambiente, em especial na ECO-92, a qual empregou o termo em onze de seus vinte e sete princípios5. 

A Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida em 1972 e 

conhecida por Conferência de Estocolmo, não só constituiu marco importante à reflexão sobre o 

princípio em estudo, mas também alçou o Direito Ambiental à condição de Direito Fundamental, 

reconhecendo que os problemas relacionados a este tema são motivados pela desigualdade social 

e pobreza, além do fato de que muitas pessoas vivem sem o mínimo necessário à sobrevivência 

digna6.  

A partir da Conferência de Estocolmo surgiu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, a 

qual, já em 1987, apresentou o relatório denominado “Nosso Futuro Comum”, sendo que este 

documento acabou por descrever a opinião de pessoas de vários países, as quais se manifestaram 

sobre os mais variados temas relacionados ao meio ambiente7. Nesse documento – Nosso Futuro 

Comum – foi descrito o conceito de Desenvolvimento Sustentável, impondo a necessidade de o 

desenvolvimento atual não comprometer as futuras gerações, sem olvidar, ainda, a necessidade de 

os países ricos e desenvolvidos contribuírem com a melhora daqueles menos favorecidos. 

As discussões envolvendo os danos ambientais e, principalmente, sua causa decorrente da 

desigualdade social permaneceram ao longo dos anos que se sucederam à Convenção de Estocolmo, 

sendo que, em 1992 ocorreu a ECO-92 ou RIO-92, denominada Conferência das Nações Unidas 

Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, sediada no Rio de Janeiro. 

Essa Conferência trouxe à baila a discussão sobre a combinação entre economia, meio 

ambiente, afetação social e a necessidade de se buscar o equilíbrio entre esses fatores relevantes 

ao desenvolvimento sustentável. 

A propósito, discorre Maria Luiza Machado Granziera sobre a ECO-92, dizendo que  

[...] se caracterizou como uma reunião de cúpula, com a participação dos chefes de governo dos países 

participantes e milhares de políticos, estudiosos e técnicos envolvidos com a questão ambiental. 

Durante sua realização, foram adotadas duas convenções multilaterais: (1) a Convenção-Quadro sobre 

Mudança do Clima e (2) a Convenção sobre Diversidade Biológica. Além desses, outros documentos 

                                                        
5 FIORILO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12 ed. rev, atual e amp. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 82.  

6 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. O caminho para a sustentabilidade. In.GARCIA, Denise Schmitt Siqueira, organizadora. Debates 
sustentáveis: análise multidimensional e governança ambiental. Dados eletrônicos – Itajaí: Univali, 2015, p. 12. 

7 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. p. 40.  
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estabelecendo princípios normativos a serem adotados pelos governos foram subscritos: (1) Agenda 

21 e (2) a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Declaração do 

Rio/928. 

Sobre a Agenda 21, que foi um dos principais documentos subscritos na Convenção do Rio-

92, sabe-se que sua eficácia prática tinha resultado pouco provável de se concretizar, já que não 

havia vinculação obrigatório de aplicação pelos Estados signatários, sem olvidar, também, que o 

documento lançou os objetivos a serem alcançados, mas não discorreu sobre as fontes dos recursos 

necessários à sua efetivação. 

Ainda, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, conhecida como Rio+10, sediada em Johannesburg. 

O objetivo desse encontro, segundo Denise Schmitt Siqueira Garcia9, foi   

[...] a necessidade de avaliação do progresso feito na década que já havia transcorrido desde a ECO 

92, bem como a produção de mecanismos que implementassem a Agenda 21, pois na Assembleia das 

Nações Unidas chamada Rio+5, percebeu-se que havia diversas lacunas nos resultados da Agenda 21. 

Porém, o evento tomou outro direcionamento, voltado para debater quase que exclusivamente os 

problemas de cunho social. Houve também a formação de blocos de países que quiseram defender 

exclusivamente seus interesses, sob a liderança dos Estados Unidos da América. 

Discorre, também, Denise Schmitt Siqueira Garcia10: “Foi nessa Conferência, realizada na 

África do Sul, que realmente houve a integração entre os três grandes componentes da 

sustentabilidade: o social, o econômico e o ambiental. Ela foi uma continuidade no debate que 

começou com a Conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992”. 

Constatou-se, ainda, na Conferência de Johannesburg, ratificando, de certa forma, o que já 

havia sido considerado nos encontros anteriores, que o combate à pobreza e à desigualdade social 

são medidas absolutamente necessárias à busca do desenvolvimento sustentável, já que por 

aquelas mazelas passa em grande parte a degradação do meio ambiente. 

Por fim, em 2012, também no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência Mundial sobre o 

desenvolvimento sustentável, que teve três principais propostas, de acordo com o que ensinam 

Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar11:  

                                                        
8 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. p. 41 

9 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. O caminho para a sustentabilidade. In.GARCIA, Denise Schmitt Siqueira, organizadora. Debates 
sustentáveis: análise multidimensional e governança ambiental. Dados eletrônicos – Itajaí: Univali, 2015, p. 18. 

10 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. O caminho para a sustentabilidade. In.GARCIA, Denise Schmitt Siqueira, organizadora. Debates 
sustentáveis: análise multidimensional e governança ambiental. Dados eletrônicos – Itajaí: Univali, 2015, p. 18.  

11  CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; participação especial Gabriel Real Ferrer. Globalização, transnacionalidade e 
sustentabilidade – Dados eletrônicos – Itajaí: UNIVALI, 2012, p. 169.  
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A primeira foi a de criar um novo organismo na ONU específico para a área ambiental. A segunda foi 

de dar ao PNUMA (Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente) um novo status, igualando-o 

a organismos como a OMC (Organização Mundial do Comércio). A terceira proposta foi a de se 

promover a elevação do poder da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Apesar disso, a Rio+20, como ficou conhecida a Convenção de 2012, não trouxe novamente 

resultados exitosos à concretização do desenvolvimento sustentável, porque se constatou a frieza 

dos Estados participantes quanto ao enfrentamento dos temas relacionados à proteção do meio 

ambiente, ficando visível, inclusive, a dificuldade de o Brasil, na condição de país emergente, 

preparar e organizar o evento12. 

 

1.2 Sustentabilidade e sua dimensão social 

Neste tópico será abordada a questão envolvendo o desenvolvimento social em sua vertente 

direcionada à proteção do meio ambiente, no sentido de contribuir com o desenvolvimento 

sustentável. Sabe-se que o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento social devem 

caminhar juntos. O primeiro depende do segundo para atingir seus objetivos, havendo estreita 

ligação entre ambos. 

Esclarece Denise Schmitt Siqueira Garcia13: 

A dimensão social da sustentabilidade é conhecida como o capital humano; essa dimensão está 

baseada num processo de melhoria da qualidade de vida da sociedade, pela redução das discrepâncias 

entre a opulência e a miséria, como nivelamento de padrão de renda, acesso à educação, moradia, 

alimentação, ou seja, da garantia dos direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. 

E prossegue a mesma autora afirmando que   

[...] para garantia dessa dimensão social, deve ser garantido o mínimo existencial, que deve ser 

identificado como o núcleo sindicável da dignidade humana, podendo ser exigido em suas duas 

dimensões: a) o direito de não ser privado do que se considera essencial à conservação de uma 

existência minimamente digna; e b) o direito de exigir do Estado prestações que traduzam esse 

mínimo14. 

Por isso, como já se afirmou antes, existe forte imbricação entre o desenvolvimento social e 

                                                        
12 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. O caminho para a sustentabilidade. In.GARCIA, Denise Schmitt Siqueira, organizadora. Debates 

sustentáveis: análise multidimensional e governança ambiental. Dados eletrônicos – Itajaí: Univali, 2015, p. 18 

13GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base na economia verde e a teoria 
do decrescimento. Revista Veredas do Direito. v.13, n.25, janeiro/abril de 2016, p. 138. 

14 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com base na economia verde e a teoria 
do decrescimento. Revista Veredas do Direito. v.13, n.25, janeiro/abril de 2016, p. 138. 
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o desenvolvimento sustentável, tornando-se necessário para o alcance deste último a existência de 

“nível de emprego decente, melhora de infra-estruturas de base, esgotos, fornecimento de água 

potável, melhora da educação e aumento da esperança de vida”15. 

Falando sobre a vertente humana do Direito Ambiental e a sua necessária afirmação para se 

buscar o desenvolvimento sustentável, discorre Paulo de Bessa Antunes16: 

O primeiro ponto que chama a atenção é o fato de que a sua construção prática demonstra que ele, 

em grande medida, é originado de movimentos reivindicatórios e de protestos contra más condições 

de vida, poluição, falta de saneamento e tantas outras. No contesto brasileiro, que de certa forma 

reproduz o internacional, há um amálgama que funde ações políticas com medidas judiciais e 

legislativas, criando uma base bastante rica e fértil para a produção de regras ambientais. 

Nesse cenário, portanto, tem-se como fonte primária à concretização da dimensão social a 

dignidade da pessoa humana, cujo fundamento está previsto expressamente no artigo 1º, inciso III, 

da Constituição Federal17. 

Ao abordar a dignidade da pessoa humana no ambito do Estado Socioambiental, ensina Tiago 

Fensterseifer que   

[...] a dignidade humana é tomada como o principal fundamento da comunidade estatal, projetando 

a sua luz sobre todo o conjunto jurídico-normativo e vinculando de forma direta todas as instituições 

estatais e atores privados. Em vista do conteúdo e da força normativa do princípio (e também valor) 

jurídico da dignidade da pessoa humana, projetam-se direitos tanto de natureza defensiva (negativa) 

como prestacional (positiva), que é o caso, por exemplo, da garantia constitucional do mínimo 

existencial, ou seja, das prestações materiais mínimas necessárias a uma vida em patamares dignos18. 

O combate aos problemas ambientais requer o enfrentamento da pobreza e desigualdade 

social. Sem isso, não se consegue minorar a degradação ambiental e o que se observa muitas vezes 

é que quanto maior a falta de acesso da população aos direitos sociais básicos, maior a degradação 

ambiental em seu entorno. A propósito, cita-se:  

A pobreza e a miséria geralmente andam acompanhadas pela degradação ambiental, tornando 

aqueles cidadãos mais prejudicados pela falta de acesso aos seus direitos sociais básicos também os 

mais violados no que tange aos seus direitos ambientais, razão pela qual tais demandas sociais devam 

                                                        
15 VARELA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 7.  

16 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 15. 

17 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana. 

18 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção ambiental – A dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. P. 32-33. 
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ser pautadas de forma ordenada e conjunta, a fim de contemplar uma tutela integral e efetiva da 

dignidade humana a todos os integrantes da comunidade estatal19. 

Alerta Paulo de Bessa Antunes20:  

Qualquer análise que se faça do estado do meio ambiente no Brasil – e, nisto nada temos de diferente 

dos demais países do mundo – demonstrará que os principais problemas ambientais se encontram 

nas áreas mais pobres e que as grandes vítimas do descontrole ambiental são os mais desafortunados. 

De fato, há uma relação perversa entre condições ambientais e pobreza. Assim, parece óbvio que a 

qualidade ambiental somente poderá ser melhorada com mais adequada distribuição de renda entre 

membros de nossa sociedade. 

Nessa perspectiva, imprescindível a formação de conexão direta entre o desenvolvimento 

sustentável e aqueles direitos fundamentais básicos provenientes da dignidade da pessoa humana, 

os quais devem ser oportunizados à população. Merecem destaque especial o direito à saúde, à 

moradia e à educação, sem olvidar, já que também necessários à qualidade do meio ambiente, 

outros direitos sociais como o direito à alimentação, ao trabalho e ao lazer21. 

Portanto, acentua Tiago Fensterseifer22:  

A proteção ambiental está diretamente relacionada à garantia dos direitos sociais, já que o gozo desses 

últimos (como, por exemplo, saúde, moradia, alimentação, educação, etc), em patamares desejáveis 

constitucionalmente, está necessariamente vinculado a condições ambientais favoráveis, como, por 

exemplo, o acesso aágua potável (através de saneamento básico, que também é direito fundamental 

social integrante do conteúdo mínimo existencial), à alimentação sem contaminação química (por 

exemplo, de agrotóxicos e poluentes orgânicos persistentes), a moradia em área que não apresente 

poluição atmosférica, hídrica ou contaminação do solo (como, por exemplo, na cercania de áreas 

industriais) ou mesmo riscos de desabamento (como ocorre no topo de morros desmatados e margens 

de rios assoreados). 

Com isso, torna-se evidenciada a vinculação existente entre os direitos sociais e a proteção 

ambiental, impondo-se cada vez mais união destes dois fatores para o alcance da sustentabilidade, 

já que não se tem como falar em proteção ambiental ou mesmo desenvolvimento sustentável sem 

passar pela garantia de direitos básicos relacionados à saúde, moradia, educação e até mesmo 

acesso à justiça23. 

                                                        
19 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção ambiental – A dimensão ecológica da dignidade humana no marco 

jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. P. 75-76. 

20 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. P. 25.   

21 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção ambiental – A dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. P. 76. 

22 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção ambiental – A dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. P. 74. 

23 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão social do princípio da sustentabilidade: uma análise do 
mínimo existencial ecológico. In: Maria Claudia da Silva Antunes de Souza; Heloise Siqueira Garcia (org.). Lineamentos sobre 
Sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. 1ed. Itajaí: Univali, 2014, v.1, p. 48.   
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2. PROTEÇÃO LEGAL DA ÁGUA NO BRASIL  

A água possui relevância fundamental para a manutenção das espécies e o desenvolvimento 

da sociedade, sendo inegável a proteção legal – em sentido amplo – existente a respeito desse bem 

tão precioso e que na atualidade, diante da escassez premente, ganha especiais contornos. 

O tema relacionado à água foi tratado em diversas constituições brasileiras, mas foi na 

Constituição de 1988 que o assunto foi trazido com maior profundidade, alçando à condição de bem 

essencial e ganhando especial proteção.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 modificou em vários aspectos, o 

vestuto texto da lei de direito da água, o Código de Águas de 10/07/1934. A maior quebra de 

paradigma foi a extinção do domínio privado da água, previsto em alguns casos naquele diploma 

legal. A partir do marco constitucional, todos os corpos d’água passaram a ser de domínio público. 

Retratando a mudança trazida pela novel Carta Política, vale trazer à colação a lição de João 

Alberto Alves Amorim24: 

Dessa forma, a ordem constitucional vigente estabeleceu um novo patamar jurídico no trato das 

questões ligadas ao meio ambiente, à saúde humana, à atividade econômica e à administração 

pública, interligando todos esses temas em suas diversas disciplinas, ressaltando sua importância e 

interesse públicos e disciplinando-as como um todo, e não mais de modo isolado e desintegrado, 

recepcionando, assim, a tarefa iniciada com a Lei no 6.938/1981. 

Vale destacar que existem diversos tratados e convenções internacionais para a proteção da 

água em que o Brasil é signatário, mas aqui trataremos dos diplomas legislativos editados no âmbito 

nacional. Por isso, restringir-se-á a análise, neste artigo, à proteção emanada da Constituição de 

1988 e da legislação infraconstitucional. 

Também vale lembrar que a Carta Magna de 1988 inovou ao dar os contornos jurídicos sobre 

os quais devem se assentar a tutela e a utilização das águas doces no país, trouxe também novidades 

na técnica legislativa, quando trata em artigos diferentes a competência para legislar e a 

competência para administrar. 

A propósito, dispõe o artigo 20, III, da Constituição Federal de 1988, que:  

Art. 20. São bens da União: 

[...] 

                                                        
24 Amorim, João Alberto Alves. Direito das Águas: O Regime Jurídico da Água Doce no Direito Internacional e no Direito Brasileiro, 2ª 

edição. Atlas, 2015, p. 307. 



161 
 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de 

um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais25; 

O dispositivo indicado aponta como sendo bens da União, por exemplo, os lagos, rios e 

quaisquer correntes de água que localizem em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um 

Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, sem olvidar, ainda, os corpos d’agua que se encontrem em terrenos marginais e as 

praias fluviais.  

Além disso, o legislador constituinte atribuiu à União a competência privativa para legislar 

sobre águas, conforme estabelece o artigo 22, IV, da Constituição Federal. 

Apesar disso, esclarece Celso Antonio Pacheco Fiorillo26: 

Verificamos que o termo águas foi empregado de forma genérica, sem especificar tipo ou modalidade, 

permitindo, portanto, uma ampla interpretação.  

Mais à frente, ao enumerar no art. 24 as competências concorrentes da União, Estados e Distrito 

Federal, o legislador constituinte atribui-lhes, no inciso VI, competência para legislar sobre meio 

ambiente (sendo a água um recurso natural, restou compreendida no inciso). Ainda nesse mesmo 

artigo, determinou-se a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar 

sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, o que engloba aspectos da poluição da 

qualidade da água.  

Diante dessa celeuma, em que não restou claro ser competência da União legislar sobre a matéria 

águas ou caber a ela somente a edição de normas gerais, temos que a melhor interpretação é extraída 

com base no art. 24, de modo que a competência para legislar sobre normas gerais é atribuída à União, 

cabendo aos Estados e ao Distrito Federal legislar complementarmente e ao Município 

suplementarmente, com base no art. 30, II, da Constituição Federal.  

Nessa mesma toada, como bem destacou o autor antes citado, importante delinear que as 

competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal encontram-se 

estabelecidas no art. 24 da Constituição Federal, sendo que, nos termos do § 1o desse dispositivo, 

a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.  

Alice Gonzalez Borges traz o conceito de normas gerais,  

Normas gerais são aquelas que, por alguma razão, convém ao interesse público sejam tratadas por 

igual, entre todas as ordens da Federação, para que sejam devidamente instrumentalizados e 

viabilizados os princípios constitucionais com que têm pertinência. A bem da ordem harmônica que 

                                                        
25  BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 dez. 2017.  

26 FIORILO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12 ed. rev, atual e amp. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 291.  
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deve manter coesos os entes federados, evitam-se, desse modo, atritos, colidências, discriminações, 

de possível e fácil ocorrência27. 

Dessa forma cabem aos entes federados o detalhamento nas normas, de acordo com as 

características e peculiaridades locais, tendo por limite as regras impostas pela União.  

Nesse sentido a lição de José Afonso da Silva28: 

A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui (na verdade até pressupõe) a 

competência suplementar dos Estados (e também do Distrito Federal, embora não se diga aí), e isso 

abrange não apenas as normas gerais referidas no § 1o desse mesmo artigo no tocante à matéria neste 

relacionada, mas também as normas gerais indicadas em outros dispositivos constitucionais, porque 

justamente a característica da legislação principiológica (normas gerais, diretrizes, bases), na 

repartição de competências federativas, consiste em sua correlação com competência suplementar 

(complementar e supletiva) dos Estados. 

A Constituição da República ainda fala em competências comuns no seu artigo 23: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público; 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural; 

V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação;  

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico; 

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 

setores desfavorecidos; 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus territórios; 

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

                                                        
27 BORGES, Alice González.Normas gerais no estatuto de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1991. p. 27. 

28 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 477. 
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Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional29. 

A norma regulamentadora da competência comum requerida pelo legislador constitucional 

para fixação das normas de cooperação restou materializada com a edição da Lei Complementar 

n.º140/11, que estabeleceu regramento de inter-relacionamento das esferas federal, estadual e 

municipal nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à 

proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em 

qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora: 

Art. 1o  Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do capute do parágrafo 

único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 

relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora30. 

Importante frisar que nada obstante os Municípios não terem constitucionalmente previsto 

o domínio sobre os recursos hídricos, esse entes atuam em áreas correlatas, cabendo-lhes, entre 

outras, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local (art. 30, V) e promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano (30, VIII), o que, sem sombra de dúvida, impacta diretamente à defesa dos recursos hídricos. 

A propósito o escólio de Maria Luiza Machado Granziera31: 

Conforme já mencionado, a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, 

diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão, constitui competência do Município (art. 

30, inciso V). Isso não significa que os serviços devam ser necessariamente prestados em âmbito local, 

tendo em vista que, em regiões metropolitanas, por exemplo, o interesse regional pode determinar 

uma coordenação entre a União, o Estado-membro e os Municípios envolvidos, para a consecução de 

um interesse comum, vinculado, inclusive, à saúde pública. 

A cooperação, como já indicado, está prevista no parágrafo único do art. 23, que trata das 

competências comuns, e que determina que lei complementar fixará normas para a cooperação entre 

a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.  

                                                        
29  BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 dez. 2017.  

30 BRASIL. Planalto. Lei Complementar n. 140/11. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm. Acesso 
em: 03 jan. 2018. 

31 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas: Disciplina Jurídica das Águas Doces, 4ª edição. Atlas, 2014, p. 65. 
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Dispõe, ainda, o artigo 26, incisos I, II e III, da Constituição Federal, quais são os bens dos 

Estados relacionados ao tema em estudo:  

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 

na forma da lei, as decorrentes de obras da União; 

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 

domínio da União, Municípios ou terceiros; 

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União32; 

Nesse cenário, tem-se que o texto constitucional apresenta dispositivos que permitem a 

defesa e manutenção da água e, por conseguinte, domeio ambiente equilibrado. Buscou-se na carta 

magna abrigar os recursos hídricos da melhor maneira possível, porquanto falta densificação 

legislativa dos dispositivos constitucionais. 

Como se pôde ver as normas de tutela ambiental encontram-se espraiadasao longo do texto 

constitucional, nada obstante grande parte da matéria esteja concentrada no Capítulo VI, do Título 

VIII – que versa sobre a ordem social –, um exemplo claro dessa opção do legislador constituinte é 

o artigo 225, que consagra um direito socialao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, 

guindando-o a um direito autônomo distinto dos poderes e direitos exercitáveis em relação aos 

elementos materiais que o compõem. 

Com maestria João Alberto Alves Amorim33 explica a opção do legislador constituinte: 

O art. 225 constitucional inovou ao erigir não só o meio ambiente, mas também o seu padrão ideal de 

qualidade – ecologicamente equilibrado –, à categoria de bem de uso comum do povo,por ser 

necessário à manutenção da sadia qualidade de vida das gerações presentes e futuras.Além disso, a 

Constituição unifica a questão ambiental como um todo, aí incluída a água, que em seu texto tem 

disciplina jurídica geral, como elemento do bioma, e específica, nos diversos dispositivos que, explicita 

ou implicitamente – em função de sua importância e multissubjetividade –, são a ela correlatos. 

Por outro lado, além da previsão jurídica de proteção das águas na Constituição Federal, 

deve-se indicar, ainda, com especial destaque, a Lei n.º 9.433/97, que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A propósito, os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos estão elencados no 

                                                        
32  BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 dez. 2017.  

33 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das Águas: O Regime Jurídico da Água Doce no Direito Internacional e no Direito Brasileiro, 
2. ed. Atlas, 2015, p. 306. 
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artigo 1º, I a VI, da Lei n.º 9.433/97, nos seguintes termos:  

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

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 éo consumo humano e a 

dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades34. 

Como objeto jurídico de proteção da água ainda se tem o Decreto n.º 24.643/34, conhecido 

como Código de Águas, o qual fora editado com o objetivo de regulamentar a apropriação da água 

com vistas à sua utilização como fonte geradora de energia elétrica. Além disso, o aludido diploma 

detém mecanismos capazes de assegurar a utilização sustentável dos recursos hídricos, garantindo 

o acesso público ao bem tutelado35. 

Contudo, seguindo comando constitucional, a Lei n.º 9.433/97, que criou o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabeleceu, assim, um novo marco legal para a tutela das 

águas doces, quedando revogado parcialmente o Código de Águas de 1934. 

Além da proteção legal das águas em regimes jurídicos públicos, não se pode olvidar a 

existência do regime privado de proteção, mas que não será esmiuçado neste trabalho, porque foge 

do fim proposto. Cita-se, como exemplo, a proteção legal emanada no Código Civil, conforme os 

artigos 1.288 e seguintes.  

 

3. REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA E A SUSTENTABILIDADE  

3.1 Escassez da água 

Muito já ouvimos que a Terra é conhecida por "Planeta Água”, gerando a falsa sensação da 

abundância desses recursos hídricos, uma vez que eles cobrem mais de 70% da superfície terrestre. 

Contudo, tal expressão é uma falácia, pois se considerarmos o volume da Terra, por exemplo, ela 

                                                        
34 BRASIL. Planalto. Lei n.º9.433/97. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm. Acesso em: 29 dez. 2017. 

35 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.   
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não poderá mais ser chamada de planeta água, pois não existe uma grande quantidade desse 

elemento em seu interior. O ponto mais profundo dos oceanos alcança pouco mais de onze 

quilômetros, o que é praticamente nada em comparação com a profundidade do centro do nosso 

planeta, que é de 6.371 quilômetros.  

Derrubado o mito da abundância infinita de recursos hídricos, quando nos deparamos com 

a distribuição da água doce na Terra, os números são ainda mais alarmantes. Do total de água na 

Terra apenas 3% é doce e desse total 30% encontram na parte subterrânea, 69% nos glaciares 

(geleiras) e apenas 1% na superfície.36 

No Brasil, segundo informações levantadas pelos Ministérios do Meio Ambiente e da 

Educação, “mais de 73% da água doce disponível no país encontra-se na bacia Amazônica, que é 

habitada por menos de 5% da população”. Assim, “apenas 27% dos recursos hídricos brasileiros 

estão disponíveis para as demais regiões, onde residem 95% da população do país”. A distribuição 

e a qualidade destes recursos hídricos também ficam a desejar. No Nordeste a falta de água 

apresenta-se como um sério problema ao desenvolvimento da região. No Sudeste a água é 

“abundante”, porém de péssima qualidade37. 

Esclarecem Marcelo Buzaglo Dantas e Guilherme Berger Schmitt38 que  

[...] No que tange especificamente ao bem aqui estudado, embora isso não se justifique, a indiferença 

humana pode derivar da falsa sensação da abundância desses recursos hídricos, uma vez que eles 

cobrem mais de 70% da superfície terrestre. Essa sensação, porém, não deve ser difundida, pois da 

totalidade da água presente no nosso planeta, somente 2,5% representa fontes de água doce (e 

dentro desta pequena porcentagem, mais de 70% se encontram congeladas). Basta analisarmos o 

panorama geral deste elemento na Terra, comparando-o à taxa de crescimento populacional, por 

conseguinte, para percebermos a real situação perante a qual nos encontramos. 

Leciona Paulo de Bessa Antunes39 que  

A água é um elemento indispensável a toda e qualquer forma de vida. Sem a água é impossível a vida. 

Esta afirmação, absolutamente óbvia e elementar, por incrível que pareça, é incapaz de sensibilizar 

muitas pessoas e comunidades, de forma que estas possam proteger e preservar as águas. De fato, o 

desperdício dos recursos hídricos é um fato que se repete muitas vezes. 

                                                        
36 MANZIONE, R.L. Águas Subterrâneas: Conceitos e Aplicações sob uma visão multidisciplinar. Paco Editorial, Jundiaí. 2015. p. 388. 

37 CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 2005.p. 28-29. 

38 DANTAS, Marcelo Buzaglo; SCHMITT, Guilherme Berger. Os desafios da sustentabilidade ambiental na gestão dos recursos hídricos: 
o papel do direito e do poder público no Brasil e na Espanha. In.GIMENEZ, Andrés Molina; AHMED, Flávio; MORENO, Joaquim 
Melgarejo; DANTAS, Marcelo Buzaglo; CRUZ, Paulo Márcio. Água, sustentabilidade e direito (Brasil – Espanha). Dados eletrônicos 
– Itajaí: Univali, 2015, p. 13-14. 

39 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 715. 
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A água, em outros tempos, era considerada um recurso ilimitado, mas na atualidade, com o 

aumento da população mundial, o desmatamento e o mau uso dos recursos naturais, deve ser 

considerada um bem escasso, cuja tendência, se não forem tomadas medidas urgentes, é de um 

cenário ainda mais complicado40. 

Tanto que “O problema da escassez e da qualidade das águas, em determinadas regiões do 

mundo, é simplesmente alarmante” 41 , e como já mencionado, merece especial atenção da 

Sociedade no sentido de buscar soluções concretas para minorar o grau de escassez, sob pena de 

cada vez mais a água se tornar difícil de ser encontrada, principalmente na forma potável, hábil ao 

consumo humano.  

Diante desse contexto, tem-se como tema atual e que já vem latente há alguns anos a 

preocupação mundial no que diz respeito à proteção da água, já que houve sua consagração como 

bem finito e vulnerávelque irá se esgotar se não houver o consumo moderado e o uso sustentável. 

Sobre a escassez da água enfrentada em nível mundial e as medidas tomadas pela 

comunidade internacional, ensina Paulo de Bessa Antunes42:  

Os graves problemas que afetam as águas em todo o mundo levaram a comunidade internacional a 

afirmar alguns princípios fundamentais para a utilização sustentada das águas e para a sua 

conservação para as futuras gerações. Os princípios ora referidos foram estabelecidos pela 

Conferência Internacional sobre Água e Desenvolvimento, realizada em Dublim, Irlanda, no ano de 

1992. Os princípios são os seguintes: a) A água é um recurso finito e vulnerável, essencial para a 

manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente; b) O desenvolvimento e a 

administração da água devem estar baseados em uma abordagem participativa, envolvendo os 

usuários, planejadores e elaboradores de políticas públicas, em todos os níveis; c) A mulher 

desempenha um papel central na administração, na proteção e na provisão da água; d) A água tem 

valor econômico em todos os seus usos e deve ser reconhecida como um bem econômico. 

No Brasil, inclusive, já se tem enfrentado crises graves em relação à falta de água, 

circunstância que na Europa já é combatida há mais tempo, sendo que por isso eles possuem 

melhores sistemas de proteção e uso desse bem.  

 

 

                                                        
40 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A poluição da água pela atividade portuária: análise das formas de poluição, da regulamentação 

existente e proposta de melhorias. In. GIMENEZ, Andrés Molina; AHMED, Flávio; MORENO, Joaquim Melgarejo; DANTAS, Marcelo 
Buzaglo; CRUZ, Paulo Márcio. Água, sustentabilidade e direito (Brasil – Espanha). Dados eletrônicos – Itajaí: Univali, 2015, p. 95 

41 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 715. 

42 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 717. 
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3.2 Reutilização da água  

A existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável requer uma 

adequada gestão da água e seu uso de forma que não haja abusos e excessos, até porque, como 

visto anteriormente, o acesso à água é direito necessário à manutenção da sadia qualidade de vida 

das espécies.  

A água atualmente ainda vem sendo utilizada preponderantemente para fins de 

desenvolvimento, já que 94% da água doce utilizada no planeta éempregada nos setores da 

indústria e agricultura. Por outro lado, somente 6% desse elemento éaproveitado para suprir as 

necessidades humanas43, o que, de certa forma, parece incongruente, porque quem mais precisa 

da existência desse bem é quem menos utiliza diretamente, sem nem sequer dar conta da 

necessidade desse uso moderado para garantir seu acesso inclusive no futuro.  

Como sustentam Marcelo Buzaglo Dantas e Guilherme Berger Schmitt44  

[...] não devemos negar a utilização deste recurso aos fins de desenvolvimento da sociedade humana, 

porém não podemos analisar tais dados sem apontar um grande paradoxo, uma vez que menos de um 

décimo desse bem é utilizado para garantir a essência e a existência da sociedade per se, istoé, do 

próprio ser humano. 

Ademais, além dos problemas quantitativos, isto é, da escassez, os recursos hídricos 

mundiais se encontram extremamente mal distribuídos. Um cidadão europeu, por exemplo, 

consome uma quantidade de água setenta vezes maior do que um cidadão ganês, enquanto um 

cidadão norte americano consome trezentas vezes mais do que o último45. 

Tem-se afirmado que os níveis atuais de uso de água doce não poderão ser mantidos se a 

população humana no planeta atingir, como esperado, a casa dos 10 bilhões de habitantes entre 

2050 e 2100. 

O cenário atual tende a piorar, pois se estima que os países com maiores dificuldades de 

acesso à água são aqueles que devem apresentar maior crescimento populacional futuro.  

                                                        
43ALLAIS, Catherine. O estado do planeta em alguns números. In: Martine Barrere (coord.). Terra, patrimônio comum: a ciência a 

serviço do meio ambiente e do desenvolvimento. São Paulo: Nobel, 1992, p. 250. 

44 DANTAS, Marcelo Buzaglo; SCHMITT, Guilherme Berger. Os desafios da sustentabilidade ambiental na gestão dos recursos hídricos: 
o papel do direito e do poder público no Brasil e na Espanha. In. GIMENEZ, Andrés Molina; AHMED, Flávio; MORENO, Joaquim 
Melgarejo; DANTAS, Marcelo Buzaglo; CRUZ, Paulo Márcio. Água, sustentabilidade e direito (Brasil – Espanha). Dados eletrônicos 
– Itajaí: Univali, 2015, p. 12. 

45 ALLAIS, Catherine. O estado do planeta em alguns números. In: Martine Barrere (coord.). Terra, patrimônio comum: a ciência a 
serviço do meio ambiente e do desenvolvimento. São Paulo: Nobel, 1992, p. 250. 
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Por isso, existe a necessidade de que a sociedade se conscientize no sentido de que a água 

deve ser tratada e reutilizada para evitar ou minorar o colapso que se avizinha acaso não sejam 

tomadas drásticas medidas nesse sentido. 

Alertam Maria Cláudia S. Antunes de Souza e Greyce Kelly Antunes de Souza46:  

Água de baixa qualidade põe em risco a saúde humana e dos ecossistemas, reduz a disponibilidade da 

água potável e de recursos hídricos próprios para outras finalidades, limita a produtividade econômica 

e diminui as oportunidades de desenvolvimento. Há uma necessidade premente de a comunidade 

global (dos setores público e privado) se unir e assumir o desafio de proteger e aprimorar a qualidade 

da água dos rios, lagos, aquíferos e torneiras. Para tanto, é preciso maior comprometimento com a 

prevenção da poluição hídrica futura, com o tratamento das águas já contaminadas e com a 

restauração da qualidade e saúde de rios, lagos, aquíferos, terras úmidas e estatuários, permitindo 

assim que essas águas atendam a um espectro mais amplo possível de necessidade dos seres humanos 

e dos ecossistemas, vindo de encontro com os preceitos da sustentabilidade. 

Em países europeus já se tem uma realidade muito diferente daquela existente no Brasil ou 

em outros países em desenvolvimento, sem olvidar que esse distanciamento relacionado à 

reutilização da água é ainda maior quando se compara com países da Africa ou América Central, 

cujos níveis de desenvolvimento são ainda bem precários. 

Trazendo ao trabalho o exemplo da Espanha, registra-se a seguinte realidade em relação à 

depuração da água: 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, MMA, la depuracion en España en 2004 afectaba a 2.700 

aglomeraciones urbanas, em las que se trataba una carga total de 70.130.000 habitantes equivalentes.  

La Directiva 91/271/CEE de mayo de 1991 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, que debe 

completarse en todos los Estados miembros a finales de 2005 mediante la construcción de 

depuradoras en todos los núcleos urbanos mayores de 2.000 h-e en aguas continentales y mayores de 

10.000 h-e en aguas costeras, establece para el agua tratada unos objetivos de calidad para minimizar 

el impacto ambiental según la calicicación de las zonas de vertido (sensibles, normales o menos 

sensibles, normales o menos sensibles)47. 

Trilhando esse novo caminho importante trazer à baila também a lição do Diretor do Instituto 

Universitário de Águas e das Ciências Ambientais da Universidade de Alicante, Joaquín Melgarejo 

Moreno, que aponta a reutilização da água como marco no âmbito da economia circular: 

                                                        
46 SOUZA, Maria Cláudia S. Antunes de; SOUZA, Greyce Kelly Antunes de. Poluentes Emergentes: impactos ambientais, econômicos 

e sociais como uma ameaça a qualidade da água e a efetivação da sustentabilidade. In. GIMENEZ, Andrés Molina; AHMED, Flávio; 
MORENO, Joaquín Melgarejo; DANTAS, Marcelo Buzaglo; CRUZ, Paulo Márcio. Água, sustentabilidade e direito (Brasil – Espanha). 
Dados eletrônicos – Itajaí: Univali, 2015, p. 152. 

47 RICO, Daniel Prats; MORENO, Joaquím Melgarejo. Desalación y reutilización de águas. Situación en la pronvincia de Alicante. Dados 
eletrônicos – Alicante: Instituto Universitario de Agua y Ciencias Ambientales, 2006, p. 71-73. 
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En el sector del agua, el concepto de economía circular se concreta en volver a utilizar el agua una y 

otra vez, tal como sucede en el ciclo natural. En el sector urbano, mediante la regeneración de las 

aguas residuales, se puede mitigar el consumo neto de agua, reutilizándola en diferentes aplicaciones 

-riego agrícola, parques y jardines, limpieza...-. En el sector industrial, se puede volver a utilizar el agua 

regenerada proveniente de los efluentes para generar nuevos productos, utilizar aguas de proceso y 

refrigeración, entre otras aplicaciones, y de esta forma, reducir el impacto ambiental de la actividad y 

ahorrar costes; es perfectamente posible extraer y recuperar recursos valiosos contenidos en los 

diferentes efluentes industriales y municipales. 

Se pretende simular el ciclo hidrológico natural, tratando que este sea circular, eficiente y sostenible, 

mejorando con ello aspectos cuantitativos y cualitativos. En términos generales, la economía circular 

del agua pretende convertir el agua ya usada en una nueva fuente del recurso48. 

E, ainda, sobre a necessidade de reutilização da água, discorrem Daniel Prats Rico e Joaquín 

Melgarejo Moreno49:  

Es conocido que la recuperación de lá calidad suficiente y posterior reutilización de las aguas residuales 

permite incrementar los recursos disponibles y minimizar el impacto de su disposición ambiental. Ya 

en 1989, la Organización Mundial de la Salud, OMS, indicaba que las aguas residuales desempeñaban 

una importante función en la ordenación de los recursos hídricos como substituto del água fresca 

empleada en riogo o acuicultura. Además, se apunta que el aprovechamiento de aguas residuales 

libera diversas fuentes de agua natural para baber y para otros usos prioritarios, contribuye a la 

conservación del agua y tiene ciertas ventajeas económicas. 

Nessa perspectiva, seguindo o exemplo de países como a Espanha, tem-se como necessária 

a mobilização da sociedade para o mais rápido possível implementar mecanismos de depuração e 

reutilização da água. Esse caminho parece inevitável, porque, como visto, diante da escassez desse 

recurso finito, a reutilização da água se torna absolutamente necessária para a preservação e 

manutenção de espécies, garantindo-se a tão propalada sustentabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como vimos, esse bem finito e vulnerável, desde de 1988 transcendeu à categoria de mero 

bem público, passando a ser tratado como bem ambiental, definido pelo artigo 225 da Constituição 

da República, restando incompatíveis com os ideais vetores da Carta Magna regulamentos que 

diminuam seu espectro, bem como dificultem sua proteção. 

Nesse norte, precisamos tratar esse bem tão raro com o máximo esmero e racionalidade, 

                                                        
48  MORENO, Joaquín Melgarejo. La reutilización del agua en el marco de la economía circular., 2017 Disponível em: 

<https://iuaca.ua.es/es/documentos/documentos/prensa/2017-joaquin-melgarejo-el-economista.pdf>. Acesso em:  04 jan.2018. 

49 RICO, Daniel Prats; MORENO, Joaquím Melgarejo. Desalación y reutilización de águas. Situación en la pronvincia de Alicante. Dados 
eletrônicos – Alicante: Instituto Universitario de Agua y Ciencias Ambientales, 2006, p. 75. 
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devendo a água ser controlada durante cada parte de seuciclo: de captação de água doce, pré-

tratamento, a distribuição, o uso, de recaptação e de pós-tratamento, para o uso de águas residuais 

tratadas e seu retorno final para o ambiente, pronta para ser captada para iniciar o ciclo 

novamente50. 

É fundamental termos em mente a indissociável correlação entre a água e as dimensões 

sociais, econômicas, ambientais, e também como a água está umbilicalmente conectada com os 

desafios globais e emergentes que já nos deparamos: a urbanização exponencial, a escassez de 

água, as mudanças climáticas, a necessidade de água para a agricultura. Não podemos nos olvidar 

que num futuro não muito distante teremos muito mais pessoas no mundo, chegaremos a 9 bilhões 

em 2050, então realmente precisamos nos certificar que teremos água sem prejudicar o meio 

ambiente, garantindo a sobrevivência das espécies.  

Asustentabilidade é assim. Temos que aprendera gerenciar a água que dispomos, proteger o 

meio ambiente, mas isso também irá requerer de cada um de nós uma mudança de pensamento e 

atitude. Parar de aplicar soluções passadas aos novos problemas, sendo o reuso uma das opções 

mais sustentáveis e viáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico. 

Quem sabe, como propõe o professor Joaquín Melgarejo Moreno, a solução não esteja na 

adoção das novas práticas e ideias desenvolvidas pela ciência da economia circular51, indo além 

daqueles famosos três "R"s – reduzir, reutilizar e reciclar – pois ela une, pelo menos na teoria, o 

modelo sustentável com o ritmo tecnológico e comercial do mundo contemporâneo, que não pode 

ser ignorado. 

São novos “R”s que entram: daconsciência e economia restaurativa e regenerativa, estando 

o reuso da água certamente dentro dessas diretrizes. O que era fim, agora é só um novo começo. 

A sustentabilidade e a manutenção de um meio ambiente equilibrado necessariamente 

passam pela reutilização da água. A preservação das espécies não humanas e as futuras gerações 

estão a depender de como nós, na condição de seres humanos dotados de racionalidade, vamos 

lidar com esse delicado tema da atualidade. Se realmente desejamos um planeta sustentável, a 

mobilização deve ocorrer imediatamente, sob pena de não o fazendo nos tornarmos vítimas de 

                                                        
50 NAÇÕES UNIDAS. Qualidade e Esgoto / ONU-Água, 2017. Disponível em: <http://www.unwater.org/water-facts/quality-and-

wastewater/>. Acesso em: 08 jan. 2018. 

51 A economia circular faz a conexão entre as dimensões ambientais e econômica. É um conceito econômico que se inter-relaciona 
com a sustentabilidade e cujo objetivo primordial é que o valor dos produtos, materiais e recursos (água, energia etc) permaneça 
na economia o maior tempo possível a fim de minimizar ou mesmo acabar com a geração de resíduos. 
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nossa própria incúria. 
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PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL 

 

Ana Luisa Schmidt Ramos1 

Jefferson Zanini2 

 

INTRODUÇÃO 

Por que estudar os princípios do Direito Ambiental? O Direito Ambiental, como enfatiza 

Michel Prieur, repousa sobre os grandes princípios jurídicos resultantes tanto do direito 

internacional, quanto do direito nacional, pelas constituições e leis que versam sobre o meio 

ambiente3. Desde a Conferência de Estocolmo, de 1972, passando pelo Tratado de Maastricht e 

pelas Conferências Rio 92, Rio +10, Rio +20, há princípios comuns aos povos do planeta, “expressão 

de uma solidariedade mundial devida à globalização dos problemas relativos ao meio ambiente”4. 

A Terra é “nosso lar”, e os Estados que a formam, interdependentes, como reconheceu a 

Conferência Rio 925. 

A preocupação com o meio ambiente, notadamente com a escassez dos recursos naturais 

não é recente. Há notícia de antecedentes remotos no que se refere à proteção ambiental, de 

caráter individual e restrito a determinados grupos. No Brasil, desde os tempos em que ainda era 

colônia, e que estava submetido ao ordenamento jurídico português, já se notava alguma 

preocupação ambiental, principalmente no que se referia aos minérios e madeira, contrabandeados 

para os países estrangeiros.  

Entretanto, após a Revolução Industrial é que as consequências advindas da industrialização 

e crescimento urbano desenfreado se fizeram sentir com maior intensidade. A partir de então, 

tomou-se consciência, a nível global, que a poluição e a escassez dos recursos naturais poderiam 

representar, a longo prazo, risco à própria sobrevivência humana no planeta.  

                                                        
1 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, juíza de direito, ana.ramos@tjsc.jus.br. 

2 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, juiz de direito, jzanini@tjsc.jus.br. 

3 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 47. 

4 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 47. 

5  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: < 
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em 11 fev. 2018.  
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Por este artigo, pretende-se analisar os princípios que norteiam o Direito Ambiental no Brasil 

e no mundo. Para tanto, far-se-á, inicialmente, o registro do panorama histórico acerca do 

surgimento e desenvolvimento do Direito Ambiental e da evolução do conceito de sustentabilidade. 

Pois as normas de proteção ambiental, a ideia de desenvolvimento sustentável – e posteriormente 

de sustentabilidade – e de patrimônio comum surgiram e se desenvolveram assim, a partir da 

tomada de consciência de que determinados atentados ao meio ambiente podem ter efeitos 

irreversíveis, comprometendo as gerações presentes e também futuras.  

 

1. SURGIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE NO BRASIL E NO MUNDO: 

ORIGEM REMOTA E ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

O Direito Ambiental se desenvolveu, como aponta Gabriel Real Ferrer, a partir do momento 

em que surgiu a preocupação quanto à sobrevivência humana no planeta em face das alterações no 

ecossistema global causados, principalmente, pela industrialização e pelo crescimento urbano6. 

Segundo o autor, todas as espécies alteram o ambiente em que vivem para atender às suas 

necessidades, mas o homem, por suas imensas capacidades físicas e intelectuais, tem a capacidade 

exclusiva de criar novas necessidades, que vão muito além da mera subsistência7. 

Como antecedentes remotos, têm-se as primeiras normas a evitar que as intervenções no 

meio ambiente mais próximo pudessem impossibilitar ou dificultar a satisfação, atual ou futura, de 

necessidades essenciais para determinada coletividade8. Não se constituíam, essas normas, em 

Direito Ambiental propriamente dito, e o que impulsionava essas cautelas era tão só o egoísmo, 

individual ou do grupo, à obtenção de frutos e bens naturais, além do que, elas se aplicavam apenas 

aos recursos mais próximos do grupo do qual se originavam9.  

No Brasil-colônia, aplicava-se a legislação portuguesa, mais especificamente as Ordenações 

Afonsinas, em vigor à época em que o país foi descoberto (1446)10. Já havia, antes disso, em 

                                                        
6 FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 18, n. 3, 2013. Disponível 

em: < https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688 >. Acesso em 18 ago. 2017 

7 FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 18, n. 3, 2013. Disponível 
em: < https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688 >. Acesso em 18 ago. 2017 

8 FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 18, n. 3, 2013. Disponível 
em: < https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688 >. Acesso em 18 ago. 2017 

9 FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 18, n. 3, 2013. Disponível 
em: < https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688 >. Acesso em 18 ago. 2017 

10  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017.  
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Portugal, preocupação com a escassez de alimentos – em especial de cereais –, evidenciada, na 

legislação ambiental, pela proibição de transporte de pão e farinha para fora do reino (1311), pela 

criação das sesmarias (1375), cujo objetivo era aumentar o cultivo de terras, pela previsão de penas 

para o furto de aves (1326) e o corte de árvores frutíferas11.  

De lembrar que o Brasil Colônia era frequentemente invadido por franceses, holandeses e 

portugueses, que extraíam minérios e madeira e os contrabandeavam para Portugal e outros países. 

Diante disso, era necessária a proteção às florestas e recursos minerais por meio de criação de 

normas12. 

Posteriormente, nas Ordenações Manuelinas (1521), a proteção ambiental foi 

incrementada 13 . Introduziu-se o conceito de zoneamento ambiental e se protegeu a vida de 

determinados animais14. As Ordenações Filipinas (1595) trouxeram inovações ao Direito Ambiental, 

como a “determinação de programas de obras públicas para construção de calçadas, pontes, 

chafarizes, poços, bem como o incentivo de plantio de árvores em terrenos baldios”, a proteção dos 

olivais, aplicando-se a teoria da responsabilidade subjetiva15. Também o conceito de poluição foi 

previsto nas Ordenações16.  

No nordeste brasileiro, à época em que a região esteve sob domínio holandês, produziu-se 

alguma legislação ambiental. Foram proibidos, por exemplo, o abate do cajueiro e a poluição dos 

rios e açudes pelo lançamento do bagaço de cana17. 

O Código Civil de 1916 não tratou expressamente do Direito Ambiental18, mas fez referência 

ao uso nocivo da propriedade19. Nas décadas seguintes, surgiram diversos diplomas legais versando 

                                                        
11  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017.  

12 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 79. 

13  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

14  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

15  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

16  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

17  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

18  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

19  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017. 
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sobre meio ambiente: o Dec. 16.300/23 (Regulamento do Departamento de Saúde Pública, o Dec. 

23.793/34 (Código Florestal), o Dec. 24.114/34 (Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal), o Dec. 

24.643/34 (Código de Águas), o Dec.-lei 25/37 (Patrimônio Cultural), o Dec.-lei 794/38 (Código de 

Pesca), o Dec.-lei 1.985/40 (Código de Minas)20. Posteriormente, na década de 60, aparecem novas 

legislações, como a Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), a Lei 4.771/65 (Código Florestal), a Lei 5.197/67 

(Proteção à Fauna), Dec.-lei 221/67 (Código de Pesca), o Dec.-lei 227/67 (Código de Mineração)21. 

Na Constituição da República de 1988, o meio ambiente foi amplamente contemplado22 e o 

Direito Ambiental passou a contar com princípios próprios e não mais com os princípios de Direito 

Administrativo, como ocorria até então23. O artigo 225, por exemplo, estabeleceu que todos “têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”24.  

Quanto aos países da Europa, as preocupações com os problemas advindos da poluição e 

escassez de recursos provocados pela industrialização e crescimento urbano desordenado se 

intensificaram a partir da década de 197025. Percebeu-se, então, a urgência em se estabelecer uma 

política ambiental que objetivasse evitar os danos ambientais de maneira eficaz, justa e o menos 

dispendiosa possível26.  

Fazia-se necessário corrigir as distorções da concorrência entre as políticas ambientais 

rigorosas existentes em países industrializados – baseadas no princípio do poluidor-pagador – que 

elevavam os custos de produção frente os baixos custos daquelas empresas estabelecidas em países 

sem política de proteção ao ambiente27. Essas distorções impulsionaram, nas décadas de 1970 e 

                                                        
20 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7. ed. rev. atual. e ref. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 

1045. 

21 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7. ed. rev. atual. e ref. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
1045. 

22  WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do Direito Ambiental. Disponível em: < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176003/000468734.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

23 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 34. 

24  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 17 ago. 2017.  

25 ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do ambiente na União Europeia. In CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato. 
Direito Constitucional Ambiental. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011. 

26 ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do ambiente na União Europeia. In CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato. 
Direito Constitucional Ambiental. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011. 

27 ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do ambiente na União Europeia. In CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato. 
Direito Constitucional Ambiental. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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1980, a adoção de medidas uniformes de proteção ambiental, por meio de convenções e 

deliberações de organizações internacionais28.  

As primeiras iniciativas nesse sentido foram a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972, e o relatório do Clube de Roma, sobre os limites do 

crescimento. Segundo Gabriel Real Ferrer, os Informes do Clube de Roma exerceram grande 

influência na convocação da Conferência da ONU de 1972 e foram apontados, por muitos como a 

referência ao surgimento do Direito Ambiental29. Entretanto, o autor destaca que se tivesse que 

estabelecer uma data para esse acontecimento, esta seria dezembro de 1969, quando os Estados 

Unidos adotaram a National Environmental Policy Act, que incluiu a exigência, para determinadas 

atuações, da realização do Estudo de Impacto Ambiental – então a primeira instituição jurídica 

propriamente ambiental30.  

Não há, portanto, consenso sobre como e quando surgiu, exatamente, o Direito Ambiental. 

As normas foram surgindo, tanto no Brasil – inicialmente, no Brasil-colônia, com a legislação 

portuguesa, quanto em outros países do mundo – a partir do momento em que se iniciaram as 

preocupações acerca das alterações do ecossistema e suas consequências à sobrevivência do 

homem no planeta. 

 

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE NO BRASIL E NO 

MUNDO 

A evolução do Direito Ambiental – e da sustentabilidade, segundo Gabriel Real Ferrer, pode 

ser estudada sob vários enfoques. Na perspectiva cronológica, o autor divide os períodos em ondas 

– ou impulsos31. A primeira onda surgiu a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972. O principal debate dessa conferência foi o controle 

demográfico e seus maiores frutos foram a constitucionalização do direito ao ambiente e a 

necessidade de que se estabelecessem limites ao crescimento. 

                                                        
28 ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do ambiente na União Europeia. In CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato. 

Direito Constitucional Ambiental. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011. 

29 FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 18, n. 3, 2013. Disponível 
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Na Declaração sobre o Meio Ambiente, adotada em Estocolmo, reconheceu-se que “os 

problemas ambientais dos países em desenvolvimento eram e continuam a ser distintos dos 

problemas dos países industrializados”32. Nessa conferência, como ressalta Édis Milaré, os países 

em desenvolvimento, liderados pelo Brasil, questionaram a postura dos países desenvolvidos que, 

“tendo atingido pujança industrial com uso predatório de recursos naturais, queriam agora retardar 

e encarecer a industrialização dos países subdesenvolvidos, impondo-lhes complexas exigências de 

controle ambiental”33.  

Em 1983, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento34, que seria presidida pela Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland35. No Relatório Brundtland, de 1987, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, 

enfatizaram-se as consequências negativas da pobreza sobre o meio ambiente36 e conceituou-se o 

desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”37. Os 

principais problemas ambientais foram classificados em três grandes grupos: a) a poluição 

ambiental advinda das emissões de carbono, mudanças climatológicas, poluição da atmosfera e da 

água, dos efeitos dos produtos químicos e rejeitos nocivos, dos rejeitos radiativos, da poluição das 

águas interiores e costeiras; b) os recursos naturais, como diminuição das florestas, perdas de 

recursos genéticos, perda de pasto, erosão do solo e desertificação, mau uso da energia, uso 

deficiente das águas de superfície, diminuição e degradação das águas freáticas e diminuição dos 

recursos vivos do mar; c) questões sociais ligadas à pessoa humana, como uso da terra e sua 

ocupação, abrigo, suprimento de água e serviços sanitários, sociais e educativos e administração do 

crescimento urbano acelerado38.  

                                                        
32 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional: meio ambiente, desenvolvimento sustentável e os 
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33 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7. ed. rev. atual. e ref. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
1045. 

34 FERRER, Gabriel Real; GIASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma para o Direito. 
Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 19, n. 4, 2014. Disponível em: < 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6712/3833>. Acesso em: 16 ago. 2017. 

35 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional: meio ambiente, desenvolvimento sustentável e os 
desafios da nova ordem mundial. Rio de Janeiro: Thex Ed., 1995. 

36 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional: meio ambiente, desenvolvimento sustentável e os 
desafios da nova ordem mundial. Rio de Janeiro: Thex Ed., 1995. 

37 FERRER, Gabriel Real; GIASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma para o Direito. 
Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 19, n. 4, 2014. Disponível em: < 
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38 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional: meio ambiente, desenvolvimento sustentável e os 



181 
 

A segunda onda teve início a partir da Conferência sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, também chamada de “Cúpula da Terra”, 

Rio-92 ou Eco-9239. Como destaca Gabriel Real Ferrer, o ambiental se amplia para além do enfoque 

demográfico, passando a incluir o desenvolvimento e a pobreza.  

Na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, foram proclamados 27 princípios, com 

abordagem dos seguintes conteúdos, de acordo com a divisão feita por Ferrer, Cruz e Giasenapp: 

direito ao meio ambiente sadio; direitos de acesso à informação, participação e justiça; 

implementação nacional do desenvolvimento sustentável; dever de cooperar; dever de evitar o 

dano ambiental; dever de reparar o dano ambiental; dever de adotar legislações ambientais; 

Princípio do contaminador-pagador; reconhecimento do direito das minorias; Princípio da 

precaução e da indissolubilidade da paz, do desenvolvimento e da proteção ambiental40.  

De acordo com Ferrer, Cruz e Giasenapp, a Rio-92 ampliou o Direito Ambiental para incluir 

fatores demográficos e “componentes do desenvolvimento e da pobreza”41. Segundo os autores, “a 

Conferência do Rio caracterizou marco teórico de uma sensível mudança de paradigma na busca do 

desenvolvimento sustentável, que passaria a significar uma verdadeira política de ação humana”42. 

Na Conferência, foi adotada a Agenda 21. Nesse documento, há um “planejamento 

destinado a solucionar, até o ano 2000, os principais problemas ambientais”43.  

A terceira onda iniciou-se com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de 

Johannesburgo, ou Rio+10, em 200244. A Rio +10 “assinalou o compromisso de construir uma 

sociedade global mais humanitária, equitativa e solidária” e reafirmou “o compromisso global para 
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o desenvolvimento sustentável, proclamando a Declaração sobre o desenvolvimento 

sustentável”45.  

O conceito de desenvolvimento sustentável foi trocado pela expressão “sustentabilidade”. A 

partir de então, “consolida-se a ideia de que nenhum dos elementos (ecológico, social, econômico, 

cultural, político, etc.), deve ser hierarquicamente superior ou compreendido como variável de 

segunda categoria”46.  

A quarta onda iniciou com a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, ou Rio +20, realizada em 2012, no Rio de Janeiro. “A conferência abre espaço para 

discussão da governança para a sustentabilidade, fomentando a discussão sobre a economia verde 

no contexto do desenvolvimento sustentável, bem como a erradicação da pobreza”47.  

Esses, em resumo, os principais períodos da evolução do Direito Ambiental e da 

Sustentabilidade, sob a perspectiva cronológica, e os principais compromissos assumidos em cada 

uma das Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. 

 

3. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL 

O Direito Ambiental, como bem enfatiza Michel Prieur, repousa sobre os grandes princípios 

jurídicos resultantes tanto do direito internacional, quanto do direito nacional, pelas constituições 

e leis que versem sobre o meio ambiente48 . Desde a Conferência de Estocolmo, de 1972, há 

princípios comuns aos povos do planeta, “expressão de uma solidariedade mundial devida à 

globalização dos problemas relativos ao meio ambiente” 49 . Essa natureza integral e 

interdependente da “Terra, nosso lar” 50 é, inclusive, reconhecida no preâmbulo da Declaração da 

                                                        
45 FERRER, Gabriel Real; GIASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma para o Direito. 

Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 19, n. 4, 2014. Disponível em: < 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6712/3833>. Acesso em: 16 ago. 2017. 

46 FERRER, Gabriel Real; GIASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma para o Direito. 
Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 19, n. 4, 2014. Disponível em: < 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6712/3833>. Acesso em: 16 ago. 2017. 

47 FERRER, Gabriel Real; GIASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma para o Direito. 
Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 19, n. 4, 2014. Disponível em: < 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6712/3833>. Acesso em: 16 ago. 2017. 

48 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 47. 

49 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 47. 

50  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: < 
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em 11 fev. 2018.  
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Rio-92, como destaca o autor51. 

No Brasil, a aplicação dos princípios é sobrevalorizada no Direito Ambiental e não raro se 

encontram decisões administrativas e judiciais fundadas em princípios, de maneira aleatória e sem 

amparo nas leis vigentes no país52. Assim, à míngua de consenso sobre quais os princípios aplicáveis 

ao Direito Ambiental, e diante da divergência quanto ao seu significado, passa-se à análise dos 

principais deles, trazidos pela doutrina. 

 

3.1 Princípio do Direito Humano ao Meio Ambiente: 

O princípio decorre da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92). “Os seres humanos estão no centro das preocupações relacionadas com 

o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o 

meio ambiente”53.   

Segundo Michel Prieur, muitas declarações consagram, no plano internacional, o 

reconhecimento de um direito humano ao meio ambiente54. A mais famosa, conforme o autor, seria 

a Declaração de Estocolmo de 1972, que estabeleceu que “o homem tem o direito fundamental à 

liberdade, à igualdade e às condições de vida satisfatórias, em um meio ambiente onde a qualidade 

lhe permita a dignidade e gozar de bem-estar. O homem tem o dever solene de proteger e melhorar 

o meio ambiente para as gerações presentes e futuras”55.  

A consagração constitucional do direito do homem ao meio ambiente ocorreu em 

praticamente todos os países do mundo a partir da década de 197056. Nos países comunistas, o 

princípio surgiu a partir de 1970, assim como nas democracias ocidentais: a Constituição de 1975 

da Grécia, a Constituição portuguesa de 1976, a Constituição brasileira de 1988 (arts. 5o, 6o, e 225), 

as constituições da Alemanha e Bélgica, em 1994, da Finlândia, em 1995. Dez dos 15 estados da 

União Europeia dão valor constitucional ao meio ambiente57 (PRIEUR, 2001).   

                                                        
51 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 47. 

52 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 16. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 22-23. 

53 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 143.  

54 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 56. 

55 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 

56 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001 

57 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 
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3.2 Direito das gerações futuras e preservação do patrimônio comum 

O direito ao meio ambiente sadio diz respeito às gerações presentes, mas a irreversibilidade 

de determinados danos ao ecossistema afeta, necessariamente, as gerações futuras. Portanto, é 

dever das gerações atuais proteger o meio ambiente. O princípio foi evocado nos Princípios 1 e 2 de 

Estocolmo e também no Princípio 3 da Rio-9258. 

O patrimônio traz a ideia de uma herança legada pelas gerações que nos precederam e que 

nós devemos transmitir intacta às gerações que nos sucederem59. Assim, o direito ao meio ambiente 

diz respeito ao patrimônio biológico, natural, cultural, paisagístico, rural, arquitetônico, urbano, e 

até ao genoma humano60. 

 

3.3 Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

O termo desenvolvimento sustentável surgiu no final da década de 1970 (já estava implícito 

nos princípios 5 e 8 de Estocolmo e tomou relevo no Relatório de Brundtland – Nosso Futuro Comum 

– em 198761. A expressão foi consagrada na Rio-92 e transformada em princípio.  Exprime a ideia de 

que os recursos naturais não podem ser explorados a ponto de que, a médio ou longo prazo, não se 

possam renovar62. Por consequência, todas as políticas de desenvolvimento atuais devem garantir 

que não poderá causar danos nem às gerações futuras, nem aos recursos comuns (água, ar, solo, 

espécies e diversidade biológica)63.  

Sustentabilidade, segundo Sirvinskas (2017, p. 144), “tem por finalidade buscar 

compatibilizar o atendimento das necessidades sociais e econômicas do ser humano com a 

necessidade de preservação do meio ambiente”. As condições para a realização desse princípio são 

variadas. De acordo com a Rio-92, é preciso: eliminar a pobreza (princípio 5); traçar para o futuro as 

consequências de que os Estados reconhecem ser responsáveis comuns, mas diferenciados na 

degradação do meio ambiente (princípio 7); reduzir e eliminar modos de produção e consumo não 

viáveis (princípio 8) e integrar o meio ambiente a todas as outras políticas de desenvolvimento 

                                                        
58 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 63. 

59 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 63-64. 

60 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 64. 

61 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

62 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 

63 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 
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(princípio 4)64. 

 

3.4 Princípio da Prevenção 

A prevenção consiste em impedir a superveniência de danos ao meio ambiente por medidas 

apropriadas, ditas preventivas, antes da elaboração de um plano ou da realização de uma obra ou 

atividade65. É, de acordo com Michel Prieur, uma medida antecipatória e a priori66.  

O objetivo é simples: evitar que uma construção ou obra, justificada no plano econômico ou 

no ponto de vista dos interesses imediatos do construtor, não se revelem, posteriormente, nefastos 

ou catastróficos ao meio ambiente67. Para prevenir, é necessário conhecer e estudar, previamente, 

o impacto – os efeitos de uma ação –, uma regra de bom senso que exige um estudo científico68. O 

estudo de impacto ambiental é, portanto, o estudo científico da inserção do projeto em seu meio 

ambiente, pelo qual são examinados os efeitos diretos e indiretos, imediatos e mediatos, individuais 

e coletivos de determinada atividade 69.  

Por isso, Celso Antonio Pacheco Friorillo destaca que este é um dos princípios mais 

importantes a nortear o direito ambiental. A prevenção, segundo ele, é preceito fundamental e os 

“danos ambientais, na maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis”70. 

No Brasil, o princípio está implícito na Lei n. 6.938/1981, que trata da Política Nacional do 

Meio Ambiente, em seus artigos 2o, VI, 4o, III, IV e V e 9o, III e IV. Posteriormente, ele foi alçado à 

condição de princípio constitucional, uma vez que o artigo 225 definiu como “dever do Poder 

Público e da coletividade proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações”.  

 

3.5 Princípio da Cooperação ou da Participação 

O princípio expressa a ideia de que, para a resolução dos problemas ambientais, deve-se 

                                                        
64 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 65. 

65 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 67. 

66 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 

67 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 

68 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 

69 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 

70 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11 ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 111.  
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enfatizar a cooperação entre o Estado e a sociedade, por intermédio de diferentes grupos sociais na 

formulação e execução de políticas do meio ambiente71. Fundamenta-se no Princípio 10 da Rio-92, 

com a seguinte redação:  

A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado, de 

todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado às 

informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive 

informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade 

de participar em processos de tomadas de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a 

conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de todos. Deve ser 

propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à 

compensação e reparação de danos.  

No Brasil, encontra-se previsto no artigo 225 da Constituição da República: 

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 defende-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações72.  

Pode-se deduzir desse princípio a obrigatoriedade da participação popular nos 

licenciamentos ambientais, por meio de audiências públicas, e também a prévia ouvida de entidades 

organizadas durante a tramitação dos projetos de lei que versarem sobre a matéria. Não há 

exoneração da responsabilidade do Poder Público, mas determinação de atuação conjunta com a 

sociedade civil na defesa do interesse difuso que configura o meio ambiente73.  

 

3.6 Princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público 

O princípio também encontra assento no artigo 225 da Constituição. Assim, “o Poder Público 

passa a figurar não como proprietário dos bens ambientais – águas, ar e solo, fauna e florestas, 

patrimônio histórico –, mas como gestor ou gerente que administra bens que não são dele e, por 

isso, deve explicar convincentemente sua gestão”74.  

 

 

                                                        
71 CORREIA, Fernando Alves. O plano urbanístico e o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina 1989, p. 80-81, apud MUKAI, Toshio. 

Direito ambiental sistematizado. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 39.  

72  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 17 ago. 2017. 

73 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 145.  

74 MACHADO, Paulo Affonso. Direito ambiental brasileiro. 11 ed., São Paulo: Malheiros, 2003. 
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3.7 Princípio do Equilíbrio: 

Por esse princípio, todas as implicações de uma intervenção no meio ambiente devem ser 

sopesadas, para que se adote a melhor solução75 . É necessário analisar previamente todas as 

consequências possíveis e previsíveis da intervenção, tanto no que diz respeito aos aspectos 

ambientais, como os econômicos e sociais, devendo o conjunto ser favorável ao meio ambiente76. 

 

3.8 Princípio do usuário-pagador 

Estabelece o art. 4º, VII, da Lei n. 6.938/81, que “a Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

[...] VII - à imposição [...] ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos”. A dicção clara na norma jurídica evidencia a premissa que norteia o princípio do 

usuário-pagador: o usuário deve remunerar o poder público pelo uso privativo de um recurso 

ambiental. Essa assertiva decorre “da necessidade de valoração econômica dos recursos naturais, 

de quantificá-los economicamente, evitando o que se denomina custo zero, que é a ausência de 

cobrança pela sua utilização”77. Não se está obrigando o usuário a pagar pela poluição causada, mas, 

sim, pelo uso de um recurso que pertence à coletividade. 

O princípio em questão contém três objetivos implícitos: i) preventivo: a determinação de 

pagamento denota que os recursos naturais são de titularidade da coletividade, de sorte que devem 

ser utilizados com parcimônia para se evitar desperdício ou a utilização predatória; ii) 

compensatório: o uso privativo dos recursos naturais, por serem bens da coletividade, deve ensejar 

ao usuário uma prestação financeira que tem a finalidade de compensar aqueles que não usufruem; 

iii) distributivo: serve à cobrança daqueles que utilizam em larga escala sem alijar do consumo 

aqueles menos favorecidos economicamente. 

Quanto à compensação financeira a ser exigida do usuário, importante frisar que não se trata 

de punição78 ou tributo. Diante disso, “o utilizador do recurso deve suportar o conjunto dos custos 

destinados a torna possível a utilização do recurso e os custos advindos de sua própria utilização”79. 

A incorporação do princípio no direito brasileiro foi reconhecida pelo Supremo Tribunal 
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Federal no julgamento da ADI n. 3.378, que discutia a constitucionalidade da compensação devida 

pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental, prevista na Lei n. 

9.985/2000. Ficou assentado o entendimento de que “[...] o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica 

o princípio usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da 

responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica”. 

 

3.9 Princípio do poluidor-pagador 

Consagrado pelo Princípio 16 da Rio-92, inspira-se na teoria econômica segundo a qual os 

custos sociais externos que acompanham a produção industrial devem ser internalizados, isto é, 

levados em conta pelos agentes econômicos nos custos de produção80. Não se trata de um princípio 

de compensação dos danos causados pela deterioração, mas inclui ainda os custos de prevenção, 

reparação e repressão ao dano ambiental81. 

Em situações em que o dano ambiental for inevitável, impõe-se um custo financeiro ao 

poluidor. Terá ele, então, que fazer os cálculos econômicos e escolher a opção que lhe for mais 

vantajosa: acatar as disposições dissuasórias da poluição e tomar as medidas necessárias a evitá-la, 

“ou manter a produção nuns moldes e num nível tal que ainda seja economicamente rentável 

suportar os custos que isso acarreta”82. 

 

3.10 Princípio da Precaução 

De acordo com Michel Prieur, diante da irreversibilidade de certos atentados ao meio 

ambiente e à incerteza científica que afeta os dossiês complexos (redução da camada de ozônio, 

centrais nucleares e dejetos radiativos, utilização de organismos geneticamente modificados), uma 

nova forma de prevenção foi imaginada para proteger a sociedade contra os riscos agora 

desconhecidos ou incertos83. Diz o autor que a ignorância quanto às consequências exatas a curto 

ou longo prazo de certas ações não devem servir de pretexto para remeter ao futuro a adoção de 

                                                        
80 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. 

81 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e estado. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). 
Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 203-204. 

82 ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do ambiente na União Europeia. In CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato. 
Direito Constitucional Ambiental. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 45. 

83 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001, p. 145. 
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medidas que visem prevenir a degradação ambiental. Vale dizer, diante da incerteza ou controvérsia 

científica atual, é melhor tomar medidas de proteção severas a título de precaução do que não fazer 

nada84. 

Trata-se, no dizer de Alessandra Aragão, de uma espécie de princípio in dubio pro ambiente. 

Vale dizer, a dúvida sobre a periculosidade de uma intervenção sobre o ambiente resolve-se em 

favor do meio ambiente e, portanto, contra o potencial poluidor85.  

Por força desse princípio, o Poder Público está autorizado – desde que guardada 

proporcionalidade com o dano que pretende evitar – a adotar diversas medidas protetivas tais como 

recusa a licenciamento, oposição de embargos, emissão de notificação e até mesmo a interdição de 

atividade econômica. Segundo Cass Sunstain, o advogado geral da European Court of Justice afirma 

que o Princípio da Precaução se aplica quando não há ameaça concreta demonstrada, mas achados 

científicos indicam a possibilidade de risco, e que o princípio requer que os riscos sejam reduzidos 

ao menor nível imaginável. Entretanto, os tribunais europeus ainda pendem entre as versões de 

risco forte e fraco do Princípio da Precaução86. 

No Direito, indica-se o Swedish Environmental Protection Act, de 1969, como o primeiro uso 

do Princípio da Precaução, mesma época em que a política ambiental alemã fundou o 

Vorsorgeprinzip, um precursor do princípio. Já nos Estados Unidos, as cortes federais, sem usar o 

termo explicitamente, têm endossado a noção de precaução em alguns casos importantes87.  

Ele é consagrado no Tratado de Amsterdã, no Princípio 15 da Rio-92 e em diversas 

convenções internacionais (sobre a diversidade biológica, a mudança climática, a proteção de 

utilização de curso de água entre fronteiras ou dos lagos internacionais)88 e, de agora em diante, é 

uma referência nos discursos relativos aos riscos. Ele se tornou um guia de ação em matéria de 

organismos geneticamente modificados (OGM’s), de saúde dos consumidores e segurança 

alimentar (Comission des Communautés Européennes 30 avril 1997 – Com, 97-183)89. Na França, 

ele inspira todas as medidas de vigilância sanitária e de saúde dos produtos na lei 98-535 de 
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1o.07.199890.  

No Brasil, o princípio, embora não conste de forma explícita no texto constitucional, integra 

o ordenamento jurídico. Ele está expresso na Lei n. 11.105/2005, que trata da biossegurança, em 

seu art. 1o: “Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a 

construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a 

exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio 

ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados (OGM) e seus derivados, tendo 

como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a 

proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para 

a proteção do meio ambiente” 91. Também a Lei n. 12.187/2009, que trata da Política Nacional sobre 

Mudança no Clima (PNMC), em seu art. 3o estabelece que “a PNMC e as ações dela decorrentes, 

executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, 

observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento 

sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito 

internacional”92. A Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu art. 54, par. 3o, determina que é crime 

“deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso 

de risco de dano ambiental grave ou irreversível”.  

Também na jurisprudência, como aponta Marcelo Buzaglo Dantas, o princípio tem sido 

largamente difundido93. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministro Ari Pargendler adotou a 

precaução  ao decidir em diversos pedidos de suspensão de tutela antecipada94. 

Lembra, no entanto, Marcelo Buzaglo Dantas, que o princípio não deve ser confundido com 

o princípio da prevenção. Neste último, o alcance dos impactos ambientais é conhecido e o risco é 

tido como previsível, em contraste com a incerteza científica que caracteriza a prevenção95. 
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3.11 Princípio do Não Retrocesso 

Por esse princípio, impede-se que novas leis ou atos venham a desconstituir conquistas 

ambientais. Após atingir certo status ambiental, o princípio veda que se retorne a estágios 

anteriores96.  

Michel Prieur sustenta haver distintos graus de proteção ambiental e que os avanços da 

legislação devem garantir, de maneira progressiva, a tutela mais elevada possível, no interesse 

coletivo da humanidade97. O autor lança a questão de que, sendo o Direito Ambiental, consagrado 

em inúmeras constituições como um novo direito humano, não deveria ele ingressar na “categoria 

de regras jurídicas eternas, irreversíveis e não revogáveis, em nome do interesse da 

Humanidade?”98 

As ameaças de regressão, diz Prieur, são inúmeras. Geralmente de maneira insidiosa e 

discreta – para que passe despercebida –, a regressão se dá por modificações nas regras 

procedimentais ou por derrogações ou modificações nas regras de Direito Ambiental, “reduzindo 

ou transformando em inoperantes as regras em vigor”99. 

O autor defende a não regressão como um novo princípio fundamental do Direito Ambiental. 

Para tanto, evoca, como fundamentos teóricos, i) o caráter finalista do Direito Ambiental - o Direito 

Ambiental é engajado, define-se segundo um critério finalista e implica uma obrigação de resultado, 

que é a melhoria constante do estado do ambiente; ii) a necessidade de se afastar o princípio de 

mutabilidade do direito – o princípio da mutabilidade do direito, segundo o qual o Direito deve se 

submeter a uma regra de adaptação permanente ante à evolução das necessidades da sociedade, 

deve ser afastado em matéria de meio ambiente e de desenvolvimento sustentável; e iii) a 

intangibilidade dos direitos humanos – o princípio da não regressão está implícito nas convenções 

sobre os direitos humanos100.  

Os Estados Unidos aceitaram a não regressão ambiental desde 1994 em seus tratados 

                                                        
96 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 149. 

97  PRIEUR, Michel et al. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: < 
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/93127174/Voto_APROMAC_ANEXO.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

98  PRIEUR, Michel et al. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: < 
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/93127174/Voto_APROMAC_ANEXO.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

99  PRIEUR, Michel et al. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: < 
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/93127174/Voto_APROMAC_ANEXO.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

100  PRIEUR, Michel et al. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: < 
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/93127174/Voto_APROMAC_ANEXO.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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multilaterais. No Acordo Norte-Americano de Cooperação na Seara Ambiental (ALENA), de 1994, e 

no Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos e a América Central (CAFTA-DR), de 2003, fica 

proibida a redução dos níveis de proteção ambiental101. 

O direito ao ambiente não figura como direito fundamental no Tratado da EU de 1987, mas 

com o Tratado de Lisboa de 2009, atribuiu-se à Carta dos Direitos Fundamentais da EU o mesmo 

valor jurídico dos tratados. A Carta tem por objetivo reforçar a proteção dos direitos fundamentais 

e o artigo 37, que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente, segundo Prieur, evidencia o que deve 

ser interpretado como uma afirmação de irreversibilidade das medidas relativas ao ambiente: o 

nível elevado de proteção ambiental e a melhoria de sua qualidade. Assim, segundo o autor, não é 

possível a regressão102. 

No Brasil, o direito ao meio ambiente não figura no Título II da Constituição da República de 

1988, consagrado aos direitos e garantias fundamentais, mas a doutrina o considera como direito 

fundamental, tanto no plano material quanto no formal103. Antonio Herman Benjamin sustenta que 

o princípio do não retrocesso está relacionado à noção de progresso da humanidade104. A proibição 

de retrocesso, segundo ele, é um princípio sistêmico, “que se funda e decorre da leitura conjunta e 

diálogo multidirecional das normas que compõem a totalidade do vasto mosaico do Direito 

Ambiental”105. 

Assim, editada regra contendo disposições mais permissivas à proteção ambiental pelo 

Poder Legislativo, poderia o Poder Judiciário declará-las inconstitucionais, com base no princípio da 

proibição do retrocesso106. No entanto, como sustenta Marcelo Buzaglo Dantas, isso não deve 

ocorrer em qualquer hipótese, cabendo ao juiz a harmonização dos direitos fundamentais em 

conflito e, caso seja impossível, a questão deve ser resolvida “à luz da proporcionalidade e mediante 
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http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/93127174/Voto_APROMAC_ANEXO.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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argumentação própria”107. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se vê, os princípios que norteiam o Direito Ambiental, assim como o conceito de 

sustentabilidade no Brasil e no mundo nasceram e se desenvolveram, em sua grande parte, do 

conteúdo discutido nas Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, notadamente a Conferência de Estocolmo, de 1972, a Rio 92, a Rio +10 e Rio +20. 

A primeira dessas Conferências, a de Estocolmo, foi convocada após os Informes de Roma, 

apontados por muitos como a referência do surgimento do Direito Ambiental. 

O que preocupa é a sobrevivência humana no planeta, ameaçada pelas consequências da 

poluição e escassez de recursos naturais advindas da industrialização e do crescimento urbano sem 

limites. A partir da década de 1970, passou-se da ideia de recursos naturais ilimitados para a ideia 

de sustentabilidade. 

A preservação do meio ambiente é dever de todos, tanto dos Estados quanto das sociedades. 

O meio ambiente foi reconhecido como direito humano, consagrado constitucionalmente em quase 

todos os países do mundo.  

Direito esse que diz respeito não somente às gerações presentes, mas também às gerações 

futuras. Daí que o meio ambiente é patrimônio – biológico, cultural, paisagístico, rural, 

arquitetônico, urbano - , uma herança legada pelas gerações precedentes e que deve ser transmitida 

sem máculas às gerações porvir. Para tanto, há mecanismos de prevenção e precaução, com 

recompensas e sanções àqueles que violarem as normas estabelecidas.   
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PRINCÍPIOS JURÍDICOS DE DIREITO AMBIENTAL 

 

Gilberto Kilian dos Anjos1 

Rodrigo Fagundes Mourão2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata dos princípios jurídicos de Direito Ambiental. A Constituição Federal 

prevê, em seu art. 225, o direito ao meio ambiente equilibrado como direito de todos, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo à sociedade e ao Poder Público o 

dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

Ao consagrar o meio ambiente como direito fundamental ela o fez de forma explícita e 

implícita, por intermédio de princípios estruturantes, os quais organizam o sistema de forma coesa, 

harmoniosa e racional, dando-lhe sentido lógico e permitindo sua compreensão. Trata-se dos 

valores fundamentais da proteção jurídica ao meio ambiente, que têm como alicerce estrutural o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Atualmente, os princípios estruturantes adquiriram a 

condição de norma jurídica, providos de eficácia jurídica e aplicabilidade direta e imediata, 

superando os elementos que lhes conferiam exclusivamente a dimensão axiológica ou ética.  

O trabalho tem como escopo primordial estudar, no âmbito do Direito Ambiental, a 

superação do positivismo legalista, em que as normas estavam resumidas a regras jurídicas, bem 

como a sua evolução para um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores jurídicos 

suprapositivos, cujo papel primordial se alicerça nas ideias de justiça e realização dos direitos 

fundamentais. 

Os valores fundamentais devem ser guiados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, 

princípio absoluto, fundamento do Estado Democrático de Direito, que visa assegurar a cada ser 

humano, indistintamente, condições mínimas de vida com dignidade, preservação da liberdade 
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individual e os direitos da personalidade, bem como o respeito pela sociedade e pelo Estado.  

Assim, propõe-se, no âmbito do Direito Ambiental, o desenvolvimento do modelo de Estado 

de Direito Ambiental, para que se possa enfrentar de forma efetiva os efeitos externos gerados pela 

sociedade de risco e pelo sistema da livre economia de mercado, com a adoção de posturas e 

procedimentos que promovam políticas públicas tendentes a implementar valores fundamentais, 

possibilitando a adoção de novos rumos pela sociedade, com o atingimento de maior segurança 

jurídica no âmbito social. 

Nas diversas fases desta pesquisa foram utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria, 

do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. 

 

1. PRINCÍPIOS E REGRAS: A LUTA ENTRE HÉRCULES E HIDRA 

Em desafiadora e instigante perspectiva, Neves lembra em sua obra a figura mitológica de 

Hércules, cujo enfrentamento a Hidra legou uma das mais belas passagens da mitologia antiga. 

Hidra que, consoante o doutrinador, habitava o pântano próximo ao Lago de Lerna, era um animal 

monstruoso, em formato de serpente, com muitas cabeças, por vezes humano, detentor de hálito 

mortífero a quem dele se aproximasse3. 

Neves prossegue sua narrativa descrevendo que Hércules combateu a serpente com flechas 

flamejantes. Noutra versão, Hércules, a utilizar espada curta, corta as cabeças da fera. Entretanto, 

relata o autor, que a dificuldade para finalizar a tarefa se dava porque as cabeças se regeneravam à 

oportunidade que se faziam decepadas. A encerrar o combate, Hércules pediu ajuda ao sobrinho 

Iolau, de modo a lhe solicitar que incendiasse a floresta vizinha e, assim, trouxesse-lhe tições para a 

cauterização das partes em que as cabeças eram cortadas, fator que impediria a regeneração ou 

renascimento da cabeça no ponto do corte. Por derradeiro, salienta que, com a ajuda de Iolau, 

Hércules decepou a cabeça principal de Hidra, considerada imortal, esmagando-a com enorme 

rochedo, por conseguinte, a matar o animal monstro4. 

Nessa perspectiva, a alinhar a metáfora Neves inverte a elaboração dominante acerca dos 

princípios e regras, notadamente proposta por Ronald Dworkin, cuja visão do juiz Hércules é aquela 

                                                        
3 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2013. p. XV.  

4 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico, p. XV-
XVI.   
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capaz de identificar quais os princípios cabíveis à resolução do caso, ou seja, os princípios são 

hercúleos5. 

Porém, ao inverso, alude que os princípios têm caráter de Hidra, ao passo que as regras são 

hercúleas. Primeiramente, há que se passar em revista os conceitos doutrinários no tocante aos 

princípios e às regras6. 

 

2. PRINCÍPIOS E REGRAS 

Conforme ensina Barroso, diante do caminho ao centro do sistema, os princípios tiveram de 

adquirir a condição de norma jurídica, de forma a superar elementos que lhes eram conferidos na 

dimensão axiológica ou ética, desprovidos de eficácia jurídica e aplicabilidade direta e imediata. 

Diversamente, na atualidade, de acordo com o autor, a compreensão doutrinária aceita que as 

normas em geral, especialmente as constitucionais, se moldem em duas grandes categorias 

diferenciadas: princípios e regras7. 

Leciona ainda que, previamente à sofisticação teórica, a distinção entre princípios e regras 

se fundamenta primordialmente no critério da generalidade. Isso porque, ainda na esteira do 

doutrinador, as regras se caracterizam com mais objetividade, restringindo-se a situações mais 

específicas, enquanto os princípios possuem mais abstração e se aplicam a uma gama de casos, não 

obstante seja ausente hierarquia entre ambas as normas8. 

Entretanto, segundo Barroso, nos últimos anos houve um avanço generalizado no sentido da 

diferenciação qualitativa ou estrutural entre regras e princípios, cuja visão se tornou um dos 

fundamentos da dogmática jurídica, elemento imprescindível a superar o positivismo legalista, em 

que as normas estavam resumidas a regras jurídicas. Dessa forma, desenvolve o doutrinador que, 

em termos constitucionais, se encarna um sistema aberto de princípios e regras, “permeável a 

valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e realização dos direitos fundamentais 

                                                        
5 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico, p. XVI. 

6 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico, p. XVII. 

7 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira. 
5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 352.  

8 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 352. 
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desempenham um papel central”9. Assegura o referido autor que a alteração de paradigma ocorreu, 

em especial, frente às concepções de Ronald Dworkin e ao posterior desenvolvimento destas 

reflexões por Robert Alexy10. 

Ao analisar o tema, Neves afirma que a teoria do direito, bem como a Constituição e a 

dogmática constitucional foram absorvidas num fascínio pela chamada principiologia jurídica 

desenvolvida por Ronald Dworkin a partir dos anos 60 e, posteriormente, reconstruída por Robert 

Alexy nos anos 70. Ainda, Neves leciona ao se manifestar que Ronald Dworkin, “cuja teoria do direito 

pressupõe um diálogo com a teoria da justiça de John Rawls, toma como ponto de partida do 

desenvolvimento de sua concepção dos princípios a crítica da noção hartiana da textura aberta do 

direito”, segundo a qual – pela reflexão de Hart – situações não abrangidas pelas regras 

permaneceriam na esfera da discricionariedade (sentido forte) do juiz. Neves pontua que em vetor 

oposto à discricionariedade, Ronald Dworkin apresenta o conceito de princípios na qualidade de 

normas ou padrões pertencentes ao sistema jurídico, ao passo que vinculariam os juízes no âmbito 

em que as regras não se bastassem para a resolução da questão11. 

A rigor, na explicação de Barroso, as regras são relatos objetivos, a descrição de certas 

condutas, sendo aplicáveis a um círculo restrito de situações. Havendo a hipótese de incidência 

abstrata ocorrerá a aplicação da regra por intermédio da subsunção, ou seja, o enquadramento 

fático no modelo abstrato, formato a produzir a conclusão12. 

Ao expressar o entendimento de Ronald Dworkin, Neves arremata que as regras teriam 

incidência na forma de disjunção excludente, ao patamar do tudo-ou-nada. Portanto, uma regra é 

válida ou inválida, assim adotada como resolução do caso, ou, em sentido contrário, afastada. Dessa 

forma, no cotejo entre duas regras em confronto, somente uma será válida e à razão de fundamento 

jurídico para decidir a questão13. Nesse aspecto, Dworkin aponta à semelhança das regras do direito, 

o funcionamento das regras de beisebol. Afirma o autor que no beisebol há uma regra a dizer que 

está fora do jogo o batedor que errar três bolas. Assim, avança o autor, o juiz não pode 

                                                        
9 BARROSO, BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição 

brasileira, p. 353. 

10 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 353. 

11 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico, p. 51-
52. 

12 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 353. 

13 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico, p. 52. 



201 
 

coerentemente reconhecer a precisão do enunciado e, posteriormente, “decidir que um batedor 

que errou três bolas não está eliminado”. Conclui Dworkin: “Sem dúvida, uma regra pode ter 

exceções (o batedor que errou três bolas não será eliminado se o pegador [catcher] deixar cair a 

bola no terceiro lance”. No entanto, lembra o autor que um enunciado correto levaria em 

consideração a exceção, porquanto, se assim não o fizesse, ficaria incompleto14. 

Sob outro prisma, Barroso leciona que os princípios apresentam maior conteúdo de 

abstração de forma a não especificar a conduta a ser adotada, bem como se lançam a um conjunto 

amplo, até mesmo indeterminado, de situações. Ademais, recorda o doutrinador que, na esfera da 

ordem democrática, geralmente haverá tensão dialética entre princípios, vetores em sentido 

opostos. Logo, ao intérprete caberá avaliar o peso que cada princípio exercerá à hipótese e, por 

meio de concessões recíprocas, preservará o máximo de cada um, na forma possível15. Ressalta 

Dworkin que os princípios têm uma dimensão de peso ou importância que é ausente nas regras. 

Acrescenta, ainda, o autor, que à hipótese de princípios se intercruzarem, v.g. política de proteção 

aos compradores de veículos colidir com princípios de liberdade de contrato, aquele que solucionar 

deverá tomar em consideração a força relativa de cada um16. 

Barroso anota que, passada a etapa de certo deslumbramento com a redescoberta dos 

princípios alçados a elementos normativos, a reflexão se dá pela dificuldade teórica de 

interpretação e aplicação, bem na configuração de conteúdo e eficácia. Na ótica do doutrinador se 

concebe o modelo tradicional às luzes de aplicação e interpretação de regras, enquanto, todavia, o 

sistema jurídico ideal se traduziria no equilíbrio entre regras e princípios, as primeiras a exercer 

figura de segurança jurídica (objetividade e previsibilidade de comportamentos) e os últimos, à vista 

da flexibilidade, propiciam a efetivação da justiça no caso em tela17. 

Na percepção de Barroso, muito embora amplo espectro do tema, aponta-se consenso no 

que tange aos critérios de distinção entre regras e princípios. Primeiramente, é de se reiterar que 

ambos pertencem à categoria normativa, sem hierarquia entre eles. Ademais, ressalta o 

doutrinador critérios mais relevantes à diferenciação: (i) conteúdo; (ii) estrutura normativa; (iii) 

                                                        
14 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 39-40. 

15 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 353-354. 

16 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 42. 

17 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 354. 
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particularidade na aplicação18. 

Em breve síntese do trabalho de Barroso, com relação ao conteúdo, verifica-se que os 

princípios são normas que realçam valores a preservar ou mesmo fins a alcançar. Valores, na lição 

do doutrinador, na acepção de isonomia, moralidade, eficiência. Fins públicos, no significado de 

Justiça social, desenvolvimento nacional, redução das desigualdades regionais. Já as regras, frente 

ao conteúdo, cingem-se a descrever a conduta, porquanto os fins e valores foram avaliados 

previamente pelo legislador, de modo que não se conferiu a atribuição ao intérprete19.  

Ainda, consoante Barroso, no que tange à estrutura normativa, as regras têm o seu campo 

de incidência delimitado, a fim de que a prática de atos tenha realização adequada. Por outro lado, 

significa dizer que aplicar a regra não acarretará raciocínio de elevada sofisticação, muito embora 

não se queira afirmar que intepretação se faz mecanicamente. De outro modo, os princípios 

encerram estados ideais no propósito de serem atingidos, fato a tornar a atividade mais elaborada 

ao intérprete20. 

Por derradeiro, em virtude do modo de aplicação, a refletir as palavras de Barroso no 

desenvolvimento teórico diante dos ensinamentos de Ronald Dworkin e Robert Alexy, as regras se 

configuram como proposições normativas de aplicação na forma all-or-nothing. Caso tenha a 

concretização prática nela prevista, em consequência a regra deve atuar, direta e imediatamente, a 

produzir efeitos jurídicos. A contraposição de regras em razão da moldura, de fato, deixará de incidir 

se for inválida, bem como se houver outra mais específica, ou mesmo não restar vigente (fatores 

alinhados aos critérios: hierárquico, especialização e cronológico), tudo de acordo com a lição do 

doutrinador21. Aliás, Dworkin faz menção expressa nesse sentido ao expor acerca da possibilidade 

do sistema jurídico regular conflitos por meio de outras regras, “que dão precedência à regra 

promulgada pela autoridade de grau superior, à regra promulgada mais recentemente, à regra mais 

específica ou outra coisa do gênero”22. Além do mais, adverte Dworkin: “Seja como for, somente 

regras ditam resultados. Quando se obtém um resultado contrário, a regra é abandonada ou 

                                                        
18 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 

p. 355. 

19 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 355. 

20 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 355-356. 

21 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 355-356. 

22 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 43. 
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mudada”. No tocante aos princípios, o autor relata que não funcionam dessa forma, uma vez que 

inclinam a decisão para um direcionamento – muito embora seja de forma não conclusiva –, bem 

como “sobrevivem intactos quando não prevalecem”23. 

 

3. ARGUMENTAÇÃO COMO FATOR DE DECISÃO 

Barroso reforça que depois do primeiro momento de perplexidade, aqueles que iniciam o 

estudo jurídico já enfrentam com naturalidade a ocorrência de posições doutrinárias conflitantes, 

votos em oposição no mesmo julgado, bem como decisões em confronto no que tange à mesma 

matéria. Portanto, conclui o autor que em consideração a mesmos fatos e elementos normativos, 

ocorre a possibilidade de se chegar a conclusões diferentes24.  

Dessa forma, na lição de Barroso remanesce a dúvida, preocupação central da argumentação 

jurídica, haja vista as múltiplas possibilidades de interpretação à luz de uma mesma hipótese: qual 

é a mais correta? Ou, qual expõe uma fundamentação plausível e forte?25  

Com efeito, no ensinamento do referido autor, mostra-se possível a sistematização de três 

parâmetros quanto à apresentação da argumentação. Aduz o doutrinador que, em primeiro plano, 

a argumentação jurídica deverá demonstrar os fundamentos normativos, mesmo que sejam 

implícitos, no sentido de alicerçar a intepretação. Aponta, ainda, que: “A argumentação jurídica 

deve preservar exatamente seu caráter jurídico – não se trata apenas de uma argumentação lógica 

ou moral”26. 

Nesse aspecto, cabe endossar a crítica feita por Barroso quanto à necessidade de motivar as 

decisões, notadamente as judiciais. Isso porque a análise do resultado, ou seja, a conclusão, 

perpassa pela apreciação do caminho, do fluxo e encadeamento argumentativo, levando-se 

também em consideração os elementos de cunho normativo 27 . A saber, em decisões 

administrativas, quanto judiciais, o processo de argumentação precisa ser lógico, baseado em fatos 

                                                        
23 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 57. 

24 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 364. 

25 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 365. 

26 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 365. 

27 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 366. 
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do caso concreto sobre os quais incidirão as normas jurídicas. À evidência, não há como confrontar 

decisões fundamentadas em subjetivismos e conceitos jurídicos indeterminados sem motivação. 

Quanto à matéria ambiental propriamente dita, não basta apenas dizer, em sede administrativa ou 

judicial, que a conduta agride o meio ambiente. É necessário expressar as razões que conduziram 

ao convencimento. Ademais, imprescindível que se conceda oportunidade para o suposto agressor 

manifestar as suas convicções, antes da decisão, sob pena de contrariedade ao contraditório e à 

ampla defesa. 

Sob outro prisma, como segundo parâmetro ao controle da argumentação jurídica, Barroso 

lembra a possibilidade de universalização dos critérios que foram utilizados pela decisão. Escreve 

que, diante da isonomia, “espera-se que os critérios empregados para a solução de um determinado 

caso concreto possam ser transformados em regra geral para situações semelhantes”28. 

Por derradeiro, ao orientar a argumentação jurídica, Barroso consigna dois conjuntos de 

princípios a destacar especialmente no campo constitucional: (a) princípios instrumentais ou 

específicos de interpretação constitucional; (b) princípios materiais propriamente ditos, cujo 

conteúdo consubstancia carga ideológica, axiológica e finalística quanto à ordem constitucional. 

Assim, narra o autor que ambas as categorias guiam a intepretação, de modo que deveria ocorrer 

percurso pelas diretrizes traçadas pelos princípios instrumentais, a fim de realizar, à medida do 

possível, os efeitos projetados pelos princípios materiais29. 

 

4. POSTULADOS E OS PRINCÍPIOS E REGRAS 

A elaborar ensinamentos doutrinários que contestam características tradicionais de regras e 

princípios, Ávila desenvolve o conceito de postulados, cujas características remetem a condições 

essenciais para a intepretação de objeto cultural. A seguir, delineia o autor que existem os 

postulados meramente hermenêuticos, à compreensão em geral do Direito, bem como os 

postulados aplicativos, destinados à aplicação concreta do Direito30. 

Ademais, ensina Ávila que postulados normativos aplicativos são “normas imediatamente 

                                                        
28 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 

p. 367. 

29 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira, 
p. 367. 

30 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 
153; p. 164.  
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metódicas que instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano do objeto da 

aplicação”. Isto é, consoante o autor, caracterizam-se como regras de aplicação acerca de normas, 

de modo a funcionar como metanormas31. 

A explicar a diferenciação dos postulados para princípios e regras, Ávila aponta que os 

princípios e regras “são normas objeto da aplicação; os postulados são normas que orientam a 

aplicação de outras”. Igualmente, aborda o autor que os princípios e regras são primariamente 

destinados ao Poder Público e contribuintes e os postulados são especificamente apontados ao 

intérprete/aplicador do Direito. Ainda, o autor aduz que as regras e princípios, porquanto situados 

no mesmo plano do objeto, implicam-se de forma recíproca, seja preliminarmente de forma 

complementar (princípios) ou de modo decisivo (regras). Já os postulados, diante da localização em 

metanível, conferem direção para a aplicação a regras e princípios, sem, contudo, entrar em 

necessário conflito com outras normas32. 

Frente aos postulados hermenêuticos, Ávila esclarece que um dos mais notáveis é o da 

unidade do ordenamento jurídico. Prossegue o autor a realçar subelemento desse postulado, qual 

seja, a coerência33. 

Quanto à mencionada coerência, extrai-se de Ávila que além da questão da hierarquia 

normativa, a trazer alinhamento no plano da validade, o referido postulado atua principalmente na 

ótica da eficácia34.  

A respeito do postulado da coerência, Ávila alude acerca das categorias formal e material. 

Para o autor, a coerência formal está relacionada aos conceitos de consistência e completude. 

Avança ao ensinar que a consistência se traduz como falta de contradição, isto é, o conjunto de 

proposições mostra-se consistente quando não se tem simultaneamente uma proposição e sua 

negação. No entender do autor, completude é o relacionamento de cada elemento diante do resto 

do sistema, “em termos de integridade (o conjunto de proposições contém todos os elementos e 

suas negações)”, bem como de “coesão referencial (o conjunto de proposições contém suas 

próprias consequências lógicas)”35. 

                                                        
31 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 164. 

32 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 164. 

33 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 165. 

34 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 166-167. 

35 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 169-170. 



206 
 

Adiante, ressalta Ávila que o plano substancial contém a ideia de um conjunto de proposições 

considerado coerente à medida que (i) se tenha relação de dependência recíproca e (ii) sejam os 

seus elementos comuns. Quanto à coerência substancial por dependência recíproca, esta ocorre à 

medida que há satisfação de requisitos de implicação lógica (“a verdade da premissa permite 

concluir pela verdade da conclusão”) e de equivalência lógica (“o conteúdo da verdade de uma 

proposição atua sobre o conteúdo da verdade de outra e vice-versa)”. Por outro lado, ainda 

conforme Ávila, a coerência substancial diante de elementos comuns “existe quando das 

proposições possuem significados semelhantes”36. 

Como ressalta Ávila, a compreensão concreta do Direito exige a implementação de algumas 

condições, cujas bases se definem como postulados normativos aplicativos, no propósito de 

resolver antinomias contigentes, concretas e externas. De acordo com o autor, contigentes 

porquanto ocorrem ocasionalmente, com aplicação à hipótese em tela; concretas diante da 

incidência ao problema específico, não em nível de abstração; externas uma vez que não se está em 

observação de controvérsias internas do ordenamento jurídico, porém, em situações que lhe são 

exteriores37. 

No tocante aos postulados normativos, Ávila os divide em inespecíficos e específicos. Em 

síntese do estudo do autor, os postulados normativos inespecíficos, apesar de exigirem 

relacionamento entre elementos, não os diferenciam entre si, nem seus critérios de orientação. No 

que tange aos chamados postulados normativos específicos, ressalta o doutrinador que dependem 

da exigência do relacionamento entre os elementos específicos, bem como os critérios que devem 

direcionar a relação entre eles. A título de exemplo, recorda a proporcionalidade, cuja aplicação 

demanda “uma relação de causalidade entre um meio um fim. Sua aplicabilidade está condicionada 

à existência de elementos específicos (meio e fim)”38.  

Cabe, portanto, na esteira das lições anteriores, avançar na exposição e demonstrar os 

postulados inespecíficos e específicos, tudo no propósito de contribuir para a aplicação das normas 

jurídicas. 

Quanto aos postulados inespecíficos, lembra Ávila acerca da ponderação. Muito embora 

salientado o postulado, registra-se que a ausência de critérios o torna, conforme o doutrinador, 

                                                        
36 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 170. 

37 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 176. 

38 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 184-185. 
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instrumento de pouca utilidade. Isso porque sopesar bens jurídicos exige condicionantes, e à falta 

deles a incidência de ponderação realça a argumentação como âncora legitimadora para concretizar 

a relação de elementos, de modo a formular a regra de decisão ao caso39. 

Outro postulado inespecífico, segundo Ávila, é o da concordância prática, cujo objetivo é de 

harmonização dos valores, a fim de protegê-los ao máximo. Igualmente, não aponta critérios 

específicos para a realização da tarefa a que se propõe40.  

Na esteira de Ávila, como último postulado inespecífico tem-se a proibição do excesso. Em 

síntese do doutrinador, a proibição do excesso estabelece a vedação excessiva de qualquer direito 

fundamental, ou em transcrição literal: “A realização de uma regra ou princípio constitucional não 

pode conduzir à restrição a um direito fundamental que lhe retire um mínimo de eficácia”41.  

A propósito dos postulados específicos, inicia Ávila em atenção à igualdade. Lembra que a 

igualdade não depende apenas do critério diferenciador, mas sim da finalidade que lhe é agregada. 

Nesse direcionamento, exemplifica que o critério da idade é diferenciador a depender do propósito 

que se busca, vez que para votar há distinção, ao passo que para o pagamento de imposto não 

resulta diferença alguma42. 

A título final, concernente aos postulados específicos, é de se destacar a razoabilidade e a 

proporcionalidade, cuja aplicação está muito em voga no âmbito dos Tribunais. Em primeiro plano, 

diante da razoabilidade, podem-se destacar, à luz do estudo de Ávila, diferentes tipologias acerca 

do postulado em apreciação43. 

Conforme Ávila, razoabilidade como equidade requer harmonização da norma geral com o 

caso individual. Primeiramente, na ótica do autor, na aplicação das normas jurídicas observa-se o 

que rotineiramente acontece como, por exemplo, considerar na esfera do razoável a presunção de 

que as pessoas atuam nos ditames da boa-fé e, também, dizem a verdade, e não o contrário. Em 

segundo lugar, a razoabilidade traz a exigência de análise do caso individualmente, nas situações 

que se tem desconsideração motivada pela generalização legal44. 

                                                        
39 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 185-186. 

40 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 187-188. 

41 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 188. 

42 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 192. 

43 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 195-202. 

44 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 195-196. 
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Outra face, consoante Ávila é a razoabilidade como congruência, isto é, exige harmonizar as 

normas com as condições externas de aplicação. Significa dizer, conforme o autor, que a 

razoabilidade necessita que se tenha um pano de fundo existente, e aponta o exemplo de lei 

estadual que estabeleceu adicional de férias de um terço para inativos. Dessa forma, alega que não 

há causa concreta a sustentar a vantagem, uma vez que somente merece adicional quem tem direito 

a férias, situação que não abrange os inativos45. Em segundo lugar, de acordo com o doutrinador, 

“a razoabilidade exige uma relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a 

medida adotada”46 . Em tal direcionamento, exemplifica a lei estadual que determinava que o 

período de trabalho de Secretário de Estado deveria ser computado em dobro para efeitos de 

aposentadoria. Dessa forma, vê-se que não se tem racionalidade para a aplicação da diferenciação 

alegada47. 

A terceira tipologia apresentada por Ávila é a razoabilidade como equivalência, na acepção 

que se exige equivalente relação entre a medida tomada e o critério de dimensionamento48. 

Ávila leciona que para o objetivo de exame do postulado a proporcionalidade se aplica 

quando ocorrer uma medida concreta para atingir uma finalidade, ou seja, para ausente relação de 

meio/fim não se realiza apreciação à luz da proporcionalidade, visto que não há elementos que 

estruturem o postulado49. 

A detalhar os elementos inerentes à proporcionalidade, Ávila menciona primeiramente a 

adequação, cuja identidade exige relação entre meio e fim, ou seja, “o meio deve levar ao fim”50. O 

segundo elemento da proporcionalidade é a necessidade. Conforme o autor, realiza-se a apreciação 

da existência de meios alternativos aos apontados inicialmente e que consigam promover a 

finalidade, sem restrição no mesmo grau de intensidade frente aos direitos fundamentais em 

afetação. Portanto, em atenção à reflexão do autor, a verificação da necessidade se faz em duas 

etapas: (i) “exame da igualdade de adequação dos meios, para verificar se os meios alternativos 

promovem igualmente o fim”; (ii) “exame do meio menos restritivo, para examinar se os meios 

                                                        
45 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 198 

46 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 199. 

47 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 200. 

48 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 201. 

49 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 206. 

50 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 209. 
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alternativos restringem em menor medida os direitos fundamentais colateralmente afetados”51. A 

respeito do último elemento, de acordo com Ávila, é a proporcionalidade em sentido estrito, de 

modo a trazer a resposta ao seguinte questionamento: “As vantagens causadas pela promoção do 

fim são proporcionais às desvantagens causadas pela adoção do meio?”52 Em suma, ressalta o 

doutrinador que o “exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a comparação entre a 

importância da realização do fim e intensidade da restrição aos direitos fundamentais”53. 

 

5. A COESÃO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS 

Ao apresentar arcabouço teórico crítico diante da doutrina clássica a respeito do tema, Neves 

propõe uma relação circular reflexiva entre princípios e regras, de modo a restar impossibilitada a 

imediata aplicação prática dos princípios sem a respectiva intermediação das regras, resultado de 

dispositivos legais ou constitucionais ou de construção jurisprudencial54.  

Sob outro prisma, salienta Neves que os princípios serviriam como um filtro para tornar a 

complexidade estruturável à desestruturada do ambiente – a cuja composição pertencem valores 

em pluralidade, interesses e expectativas normativas em contradição – no âmbito do sistema do 

Estado Democrático de Direito. Entretanto, afirma que apenas com a indicação da regra aplicável a 

complexidade se torna estruturada, assim cabendo a subsunção por meio de uma norma de 

decisão55. 

Retorna-se à exposição conceitual de Neves para salientar a estrutura conflituosa entre 

regras e princípios, porém, construtiva entre as normas a fim de dar respostas aos chamados casos 

difíceis. Com efeito, segundo o doutrinador, priorizar princípios em contraposição a regras 

acarretaria um quadro de incerteza, a gerar risco de insegurança do sistema jurídico. Inversamente, 

privilegiar regras frente a princípios resultaria em rigidez excessiva, de modo a não solucionar 

problemas sociais de complexidade acentuada56. 

A rigor, princípios não cabem como solução irrestrita, sem argumentação compatível e 

                                                        
51 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 215. 

52 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 218 

53 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 217 

54 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico, p. 140. 

55 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico, p. 119. 

56 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico, p. 119. 
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aplicação casuística. Caso contrário, Hidra gera novas cabeças57. 

 

6. PRINCÍPIOS JURÍDICOS DO DIREITO AMBIENTAL 

Atualmente a vivência dos indivíduos no coletivo é marcada por um modelo societário 

denominado pelos estudiosos como “sociedade de risco”. Trata-se de um produto da pós-

modernidade, marcado pela incerteza no conhecimento técnico, pelo desenvolvimento de forma 

insustentável, pela produção em massa e incentivo ao consumo desenfreado, no qual, sob a 

bandeira da modernidade, os riscos decorrentes das atividades humanas promovem o 

desenvolvimento econômico e científico, porém, ao mesmo tempo, pobreza e desigualdade social 

sem precedentes. Riscos estes que são das mais diversas ordens, quais sejam econômica, ecológica, 

militar, ou bioquímica. Ainda, há risco de terrorismo, mudanças climáticas decorrentes das 

atividades de risco, dentre outros58. 

Enquanto uma seleta parte da sociedade acumula riquezas e adota uma filosofia de vida na 

qual impera o consumo desmedido e desenfreado, uma enorme massa de pessoas vive na linha da 

pobreza extrema, sem ter acesso ao mínimo para que possam existir de forma digna, enfrentando 

os mais diversos problemas sociais, como falta de acesso à alimentação básica, moradia, saúde, 

educação, saneamento, segurança pública, poluição do meio ambiente e corrupção.  

O abismo existente entre as classes sociais que têm acesso aos bens de consumo e aqueles 

que se encontram abaixo da linha da pobreza aumenta a cada dia, atingindo patamares absurdos 

de desigualdade social, em âmbito mundial. Tal fato prova que apenas uma parcela usufrui da dita 

“sociedade de consumo”, enquanto a maior parte da população do planeta sofre o impacto social e 

ambiental desse modus vivendi, sem poder gozar do bem-estar gerado pela evolução das novas 

descobertas e dos bens de consumo produzidos à custa dessas externalidades negativas, fruto da 

ditadura imposta pela economia de mercado e pela sociedade de consumo. 

Diante desse quadro, torna-se imprescindível que o Estado intervenha para evitar as 

desastrosas consequências dos efeitos externos gerados pela sociedade de risco e pelo mercado, 

com a adoção de posturas e procedimentos que promovam políticas públicas tendentes a 
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58 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. 34. ed. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: 2010. p. 
24.  



211 
 

implementar valores fundamentais. Valores estes que devem ser guiados pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana, super princípio, princípio absoluto, fundamento do Estado 

Democrático de Direito, que visa assegurar a cada ser humano, indistintamente, condições mínimas 

de vida com dignidade, preservação da liberdade individual e os direitos da personalidade, bem 

como o respeito pela sociedade e pelo Estado. 

Assim, propõe-se, no âmbito do Direito Ambiental, o desenvolvimento do modelo de “Estado 

de Direito Ambiental”, que tem como escopo primordial a adoção de medidas preventivas e 

repressivas para o enfrentamento da profunda crise ética gerada pela sociedade de consumo, 

possibilitando a adoção de novas diretrizes pela sociedade, para o atingimento de maior segurança 

jurídica no âmbito social59. 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê no artigo 225 da Constituição Federal o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, a fim de 

que se desenvolvam e se incorporem culturalmente as exigências de justiça e de valores éticos, 

conferindo a todos e, em especial, às gerações que estão porvir, o direito a um meio ambiente 

saudável e equilibrado, no qual os cidadãos possam viver e se desenvolver de forma digna.  

Verifica-se, assim, que a tutela ambiental na Constituição Federal de 1988 se dá não só de 

forma explícita, mas também implicitamente, diante dos princípios que defluem da interpretação 

holística, sistêmica e teleológica da norma constitucional, especialmente em relação à questão do 

meio ambiente. Princípios estes que fixam o núcleo essencial, os alicerces, os valores e as 

perspectivas do direito ambiental, estabelecendo a base lógica para a compreensão do alcance, dos 

escopos e do conteúdo do ordenamento jurídico.   

 

7. PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DO DIREITO AMBIENTAL 

Com relação aos princípios estruturantes, no âmbito constitucional, Canotilho leciona que a 

articulação de regras e princípios tem a função de iluminar a compreensão da Constituição assente 

em princípios estruturantes fundamentais. Nesses termos, a Constituição seria formada de regras e 

princípios de diferentes graus de concretização (diferente densidade semântica), em que há certos 
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princípios designados estruturantes, constitutivos e indicativos das ideias básicas de toda ordem 

constitucional, representando verdadeiras traves-mestras jurídico-constitucionais do estatuto 

jurídico positivo60. 

Nesse diapasão, o Direito Ambiental, que é um ramo relativamente recente da dogmática 

jurídica, apresenta seus princípios estruturantes, os quais constituem o sistema de forma coesa, 

harmoniosa e racional, dando-lhe sentido lógico e permitindo a compreensão de sua forma de 

organização61. 

Os princípios estruturantes do Direito Ambiental representam seus valores fundamentais, 

que têm como alicerce estrutural o princípio da dignidade da pessoa humana. Dentre os referidos 

princípios, destacam-se os da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador, da responsabilização 

e da cooperação, os quais serão objeto de breve abordagem teórica.  

 

7.1 Princípio da precaução 

Dentre os princípios estruturantes do Direito Ambiental, merecem especial destaque os 

princípios da precaução e da prevenção, os quais, embora às vezes sejam utilizados como sinônimos, 

trata-se de princípios diversos, que guardam significativas diferenças em seus conceitos. 

O princípio da precaução, chamado de princípio da prudência pelos doutrinadores, refere-se 

ao adotado de forma expressa no âmbito internacional a partir da Conferência do Mar do Norte, 

em 1987, e da Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, ocorrida em 

junho de 1992, no Rio de Janeiro.  

O Princípio 15, da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 

1992, dispõe que:  

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado 

pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 

irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento 

de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.  

O princípio da precaução se desenvolveu gradativamente da tradição social e legal 

germânica. Foi pensado como uma forma de conciliar os indivíduos, a economia e o Estado, 
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61 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p. 55. 
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gerenciando ou programando as atividades de risco, em um papel estratégico para guiar políticas 

futuras e regulatórias.  

O conceito alemão de Vӧrsorgeprinzip absorve noções de prevenção de riscos, custos 

efetivos, responsabilidade ética perante a manutenção da integridade dos sistemas naturais e a 

falibilidade do conhecimento humano, presumindo-se que, em decorrência da interferência 

humana, erros poderão ocorrer. Para os alemães, a precaução é uma medida, um parâmetro da 

intervenção. Assim, como se pode ver, é a incerteza que torna o princípio da precaução temível e 

ao mesmo tempo, bem recebido62. 

No Brasil, não há previsão expressa do princípio da precaução no texto constitucional, porém 

se encontra previsto de forma implícita no art. 225, § 1º, II, III, IV e V, da Carta Magna.  

Em sua formulação mais genérica e abstrata, o princípio da precaução deve ser lido como in 

dubio pro natura ou in dubio pro ambiente. 

Havendo ameaça de danos ambientais sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 

científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente 

viáveis para prevenir a degradação ambiental63. 

Assim, se acaso, diante da tecnologia disponível em um determinado momento da história, 

não se conseguir prever os eventuais danos ambientais que certa atividade econômica poderá 

originar, deve-se dar prevalência ao meio ambiente, não permitindo que a referida atividade venha 

a se desenvolver, até que a ciência disponha de meios suficientes para que sejam avaliadas as 

eventuais consequências que podem vir a ser geradas. 

Deriva do princípio da precaução o princípio da prevalência da norma mais benéfica ao meio 

ambiente, ou seja, diante de várias normas, mesmo que provenientes de diferentes fontes, aplica-

se sempre a que for mais favorável. 

Seu principal objetivo é evitar a ocorrência do dano ambiental, diante da incerteza científica 

em relação a determinadas atividades que porventura podem vir a ser nocivas ao meio ambiente. 

É curioso o fato de que os conceitos contidos no princípio da precaução somente tenham 

adquirido o presente significado há menos de duas décadas. Isso se deve ao fato de que a sua 

                                                        
62 O'RIORDAN, Timothy; CAMERON, James. Interpreting the precautionary principle. London: Earthscan Publications, 1994, tradução 

nossa, p. 66.  
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necessidade e importância parecem ser tão óbvios que se torna difícil conceber que alguém possa 

duvidar da sua importância para a proteção do meio ambiente. 

Todavia, o fato é que na atualidade é necessário lidar com as consequências das frequentes 

omissões do passado, que estão na raiz dos problemas ambientais enfrentados por governos e 

órgãos regulatórios, como a contaminação da terra, água e ar, decorrente do avanço desenfreado 

do homem sobre os recursos naturais, numa sociedade guiada pelas necessidades do mercado e 

pela busca incessante do lucro, onde impera o consumo inconsciente e desenfreado. 

O mundo está em constantes mutações, para o bem e para o mal, as quais não são ainda 

bem compreendidas, mas que definitivamente influenciarão a forma de viver das futuras gerações. 

Prova disso é que milhares de pessoas adoecem e morrem todos os dias em decorrência de eventos 

ambientais previsíveis, que poderiam ser evitados se observado o princípio da precaução. 

Tomem-se como exemplos o desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, o acidente com o 

Césio-137, em Goiânia, no ano de 1987, o vazamento químico da Petrobrás, em Cubatão, no ano de 

1984, o desastre da Samarco em Mariana, em 2015, a explosão da plataforma Deepwater Horizon, 

no Golfo do México, em 2010, o derrame tóxico de alumínio em Akja, na Turquia, no ano de 2010, 

a explosão de 700 poços de petróleo pelo exército do Iraque antes de deixar o Kuwait, em 1991, a 

contaminação radioativa da cidade de Fukushima, no Japão, após um forte terremoto, em 2011, 

dentre outros. Assim, o princípio da precaução é condição inafastável da sociedade de risco. 

Diante desse contexto, governos, órgãos regulatórios e indústrias ao redor do planeta vêm 

sendo constantemente confrontados com decisões extremamente difíceis acerca das possíveis 

consequências decorrentes de atividades econômicas e sociais que podem vir a causar danos ou 

poluição à população e ao meio ambiente. 

O princípio da precaução tem como uma de suas principais características a inversão do onus 

probandi.  

Segundo Milaré, “a incerteza científica milita em favor do meio ambiente, carregando-se ao 

interessado o ônus de provar que as intervenções pretendidas não trarão consequências 

indesejadas ao meio considerado”. Dessa forma, ao provável autor do dano implica a necessidade 

de demonstrar que sua atividade não ocasionará agravo ao meio ambiente, dispensando-o de 
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implementar as medidas de precaução64. 

No mesmo sentido, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o ônus da prova da inocuidade de uma ação em relação ao ambiente seja 

transferido para o potencial poluidor.  

Nesse sentido: “em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

empreendedor, no caso concreto o próprio Estado, responder pelo potencial perigo que causa ao 

meio ambiente, em respeito ao princípio da precaução” (REsp 1.237.893, rel. Min. Eliana Calmon, j. 

24.9.2013). No mesmo direcionamento: AgInt no AREsp 779.250, rel. Min. Herman Benjamin, j. 

6.12.2016; AgRg no AREsp 183.202, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 10.11.2015; REsp 972.902, 

rel. Min. Eliana Calmon, j. 25.8.2009. 

O princípio da precaução possui na doutrina duas concepções: uma forte, que implica uma 

orientação radical no sentido de que o referido princípio exige prova absolutamente segura de que 

não haverá dano além daqueles previstos para liberação de uma nova atividade tecnológica; e a 

concepção fraca, que prevalece na doutrina e na jurisprudência, segundo a qual considera todos os 

fatores envolvidos na atividade (riscos, custos financeiros e benefícios possíveis), partindo de uma 

“ética ambiental antropocêntrica responsável”65. 

Conclui-se, portanto, que a aplicação radical do princípio da precaução por parte dos órgãos 

governamentais e regulatórios pode vir a restringir as atividades econômicas e sociais, tornando-se 

necessária a realização de minuciosa avaliação dos custos e benefícios que podem incidir e as 

consequências da decisão, a qual deve ser analisada diante do caso concreto.   

A orientação excessivamente restrita pode vir a desacelerar os processos inventivos de 

inovação e o crescimento econômico, pois o modo como é aplicado envolve profundas implicações 

para a economia, em especial às indústrias e consumidores, que têm que pagar pelos custos, e para 

a sociedade em geral, que se beneficia dos modernos processos e tecnologias. 

Segundo Gullett, o princípio da precaução não defende uma “política de risco zero”, mas 

propõe que sempre que o conhecimento científico não for suficiente para a tomada de uma decisão 

                                                        
64 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, prática, glossário. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 264. 
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de forma segura, que seja dada prevalência à defesa da saúde pública e do meio ambiente66. 

É de suma importância ressaltar que a implementação do princípio da precaução não tem 

por finalidade imobilizar as atividades humanas, devendo ser compatibilizados os interesses em 

conflito para que haja uma harmonização, de modo a equilibrar o desenvolvimento econômico com 

a preservação ambiental. 

Assim, o princípio in dubio pro ambiente não implica visão radical da defesa do meio 

ambiente. Segundo Canotilho, o princípio da interpretação mais amiga do ambiente “não goza, em 

termos apriorísticos e abstractos, de uma prevalência absoluta”67. 

O princípio in dubio pro ambiente não é absoluto, devendo ser otimizado com os demais 

princípios e regras colidentes, diante das especificidades do caso concreto, aplicando-se sempre o 

critério da ponderação68. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 627.189, que tratava da redução de campos 

eletromagnéticos em linhas de transmissão próximas de bairros residenciais, o relator Min. Dias 

Toffoli consignou que o princípio da precaução envolve a necessidade de os países controlarem as 

atividades danosas ao meio ambiente mesmo que seus efeitos não sejam completamente 

conhecidos. No entanto, a aplicação desse princípio não pode gerar como resultados temores 

infundados. Havendo relevantes elementos de convicção sobre os riscos, o Estado há de agir de 

forma proporcional. 

Diante desse contexto, conclui-se, portanto, que a lógica da razoabilidade e da 

proporcionalidade exercem importantes papéis no espectro de aplicação do princípio da precaução, 

devendo ser sopesado o custo-benefício da restrição. O desenvolvimento econômico e social não é 

incompatível com a preservação do meio ambiental. 

Segundo O´Riordan e Cameron, na década de 70, o princípio em questão foi estendido a seis 

conceitos básicos, a) antecipação preventiva: as ações tomadas de forma precipitada, sem que haja 

prova científica das suas implicações, tornam-se, no futuro, mais custosas para a sociedade e para 
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a natureza, e a longo termo, egoístas e desleais para com as futuras gerações; b) proteção dos 

espaços ecológicos ou espaço ambiental para manobra, com o reconhecimento de que não se deve 

chegar próximo da margem de tolerância, muito menos a violá-la; c) proporcionalidade da resposta 

ou custo-eficácia da margem de erro: para mostrar que o nível de restrição não é indevidamente 

dispendioso. Isto introduz um diferente viés para a convencional análise de custo-benefício, para se 

incluir a ponderação do peso da ignorância, e para os prováveis maiores perigos enfrentados pelas 

futuras gerações, se os riscos podem ser evitados; d) dever de cuidado, ou inversão do ônus da 

prova em desfavor daquele que propôs as mudanças; e) promoção da causa dos direitos 

fundamentais intrínsecos: alargamento da noção legal de danos ambientais para incluir a 

necessidade de se permitir o funcionamento dos processos naturais de maneira que seja mantido o 

suporte essencial para toda forma de vida na Terra; f) pagamento pelo débito ecológico passado: o 

princípio da precaução consiste essencialmente em se olhar para frente, fazendo com que os erros 

do passado, decorrentes da ignorância ou das omissões, sejam compensados de modo a assumir 

um claro senso de responsabilidade para com as gerações futuras69. 

Portanto, segundo os referidos autores, os processos naturais operam de forma ainda não 

completamente entendidas pelos métodos científicos tradicionais. Com certeza, muitas das funções 

estruturais já descritas podem agir de uma maneira indeterminada e imprevisível. Os métodos 

investigativos científicos usuais, dependentes da observação (empirismo), podem não ser 

suficientes para se garantir confiabilidade. Este é um dos mais destacados aspectos da aplicação do 

princípio da precaução em um Estado (Democrático) de Direito Ambiental70. 

A aplicação do princípio da precaução  

deve envolver uma parte técnico-científica em que os riscos potenciais gerados por uma determinada 

atividade são identificados e analisados, e também uma parte política que proporcione a sociedade 

participar de uma gestão de riscos, desestimulando a irresponsabilidade social na medida em que 

impeça a difusão de uma ideia totalmente equivocada de que é possível chegar a um dia em que o 

crescimento econômico não terá nenhum impacto ambiental71. 

Serrano defende que:  

el nuevo principio de precaución es um viejo conocido para los juristas. Las ideas de cautela y 

prudência, y los axiomas derivados del naeminem laedere, habitan em el mismo corazón del derecho. 
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La expresión más simple de ese principio e la teoria general del processo decía que um juez puede e 

debe adoptar medidas cautelares tales como suspender uma actividad o retirar um producto del 

mercado, antes de uma sentencia definitiva siempre que se lo pida uma de las partes y cuando 

concurran periculum in mora y fumus boni iuris72. 

Denota-se, portanto, que o princípio em questão é o somatório de todos os antigos princípios 

cautelares do direito e a negativa à máxima segundo a qual tudo que não está proibido é permitido, 

uma vez que, diante da inexistência de provas de que uma atividade não é nociva ao meio ambiente, 

deve-se prevalecer a cautela e a prudência.  

 

7.2 Princípio da prevenção 

Outro importante princípio estruturante do Direito Ambiental é o princípio da prevenção, 

que tem como escopo primordial a adoção de práticas gerenciais de proteção do meio ambiente, 

de forma prévia aos processos que possam vir a ocasionar danos ao meio ambiente ou perigos à 

saúde humana. 

Segundo o referido princípio, o Poder Público, antes de autorizar qualquer atividade que 

possa ser nociva ao meio ambiente, deve antes obrigar que sejam adotadas todas as precauções e 

cuidados necessários, visando evitar a eventual ocorrência do dano ambiental, ou repará-lo, caso já 

tenha ocorrido.  

Assim, inicialmente, o órgão ambiental deverá buscar mecanismos para evitar a degradação 

ambiental gerada pela atividade ou empreendimento de risco, por meio de soluções alternativas 

que não venham a lesar o ecossistema.  

Todavia, se não for possível evitar o dano ambiental causado pela referida atividade ou 

empreendimento desenvolvido, devem ser buscadas formas de repará-lo por intermédio de 

medidas compensatórias. 

Milaré destaca que, embora intimamente relacionados, o princípio da precaução encontra-

se inserido no contexto do princípio da prevenção, o qual possui um espectro muito mais amplo e 

abrangente73. 

Segundo Leite, os dois princípios (precaução e prevenção) atuam gerindo antecipadamente, 
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de forma inibitória e cautelar, os eventuais riscos que possam vir a ocorrer por conta das atividades 

econômicas. Entretanto, a atividade preventiva é mais ampla e genérica, enquanto a precaução é 

aplicada de forma mais específica, atuando na fase inicial do exame do risco74. 

A diferença básica entre ambos, leciona Kiss, consiste na avaliação do risco, tendo em vista 

que na precaução o risco existente é alto, enquanto na prevenção, o risco é possível, provável e 

determinado75. 

Dessa forma, o princípio da prevenção se aplica a impactos ambientais já conhecidos, 

sabendo-se das consequências decorrentes da atividade, ao passo que o princípio da precaução é 

aplicado a situações em que ainda paira certa margem de dúvida acerca dos efeitos danosos, tendo 

em vista a ausência de certeza científica do resultado. 

Ao contrário do princípio da precaução, o princípio da prevenção encontra-se expressamente 

previsto no texto constitucional, no art. 225, § 1º, II, III, IV e V, da Carta Maior de 1988, e no art. 4º, 

VI, Lei n. 6.938/81, ao dispor que a Política Nacional do Meio Ambiente visará a preservação e 

restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 

permanente, buscando a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. 

Importante salientar que o princípio em questão está intimamente ligado ao estudo de 

impacto ambiental, no qual sua concepção se baseia. Segundo Machado, a partir do diagnóstico da 

importância e amplitude de um determinado risco, é possível definir os meios para evitá-lo. 

Portanto, “ao se adotar o conceito de atividade ‘potencialmente’ causadora de degradação, a 

legislação brasileira incluiu a obrigatoriedade de se analisar o dano incerto e/ou o dano provável”76. 

 

7.3 Princípio do poluidor-pagador 

Segundo o referido princípio (polluters-pays), aquele que causa dano ao meio ambiente, 

deve por ele responder. 

Encontra-se disposto no artigo 225, § 3°, da Constituição Federal, ao prever que “as condutas 

e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

                                                        
74 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.) 

Direito constitucional ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 172. 

75 KISS apud BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 209. 

76 MACHADO, Paulo Affonso de Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 70-71.  
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jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”. 

Na legislação infraconstitucional encontra-se disposto no artigo 4°, VII, da Lei n. 6.938/81, 

que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, a qual visa, dentre outros objetivos, a imposição, 

ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

O princípio do poluidor-pagador possui sua origem na Recomendação C (72) 128 do Conselho 

da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), de 26 de maio de 1972, que 

prega o uso racional dos recursos ambientais. 

No âmbito do Direito Ambiental Internacional, encontra-se disposto no Princípio 16 da 

Declaração do Rio-Eco 92, segundo o qual “as autoridades nacionais devem fomentar a 

internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em conta que o 

poluidor deve arcar com os custos da contaminação”. Na esfera internacional, o Protocolo de Kyoto 

é um importante exemplo do princípio do poluidor-pagador, na medida em que gera a obrigação 

dos Estados-Parte de arcar com os custos da redução de emissões de gases poluentes. 

Com relação à responsabilidade por danos ambientais, verifica-se do texto constitucional que 

o atual ordenamento jurídico adotou a teoria da tríplice responsabilização, permitindo a punição 

concomitante do poluidor nas esferas civil, administrativa e penal. 

O princípio do poluidor-pagador não se trata, entretanto, de uma carta branca para 

realização de atividades poluidoras, contanto que o poluidor pague pelos danos ocasionados em 

decorrência das atividades lesivas ao meio ambiente.  

Se porventura fosse uma autorização para poluir, sem sombra de dúvidas seria um excelente 

mecanismo à disposição dos detentores do poder econômico, que poderiam destruir o meio 

ambiente da forma que bem entendessem e, ao serem acionados, simplesmente pagariam pelos 

danos com os lucros obtidos por meio das atividades degradadoras. 

Consoante Milaré, o princípio do poluidor-pagador possui três esferas básicas de atuação: a 

preventiva, a reparatória e a repressiva, sendo a preventiva a mais importante delas, uma vez que 

na hipótese das atuações reparatórias e repressivas, a sanção é aplicada a posteriori, sendo na 

maioria das vezes impossível restabelecer o status quo ante, diante do fato de que já foram 
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concretizados os danos ao meio ambiente, que em grande parte das vezes são irreparáveis77. 

Araújo sustenta que a melhor interpretação sobre o princípio do poluidor-pagador se liga ao 

denominado custo ambiental, assim entendido como todos os valores despendidos por força das 

obrigações impostas pelas normas ambientais no controle e prevenção da poluição78. 

Os custos ambientais gerados pela atividade poluidora devem ser internalizados pelo 

empreendedor, o qual não pode transferi-los para os consumidores por meio do repasse no preço 

dos produtos produzidos. 

Conclui-se, portanto, que a reparação do dano em pecúnia é a última das alternativas, só 

devendo ocorrer quando for impossível a reparação específica do dano ambiental degradado. 

 

7.4 Princípio do usuário-pagador 

O meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

que não se encontra na titularidade de qualquer pessoa, seja física, seja jurídica, de direito público 

ou de direito privado. É um bem difuso transindividual de natureza indivisível, cujos titulares são 

pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. 

Portanto, a lógica do princípio do usuário-pagador demanda que aquele que se aproveita dos 

recursos ambientais deve arcar isoladamente com os custos pela sua utilização, não podendo fazer 

com que terceiros suportem os custos decorrentes de seu emprego. 

Assim, observa-se claramente a incidência do princípio do usuário-pagador no art. 4º, VII, in 

fine, Lei n. 6.938/81, que ao tratar dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente traz a 

imposição ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais, como por exemplo, na 

hipótese de cobrança pelo uso de recursos hídricos (art. 5º, IV, Lei n. 9.433/97).  

O art. 36 da Lei n. 9.985/00 – a Lei do SNUC –, ao tratar da compensação ambiental, é outro 

exemplo da incidência do princípio do usuário-pagador na legislação infraconstitucional, ao dispor 

acerca das hipóteses de licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto 

ambiental.  

                                                        
77 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, prática, glossário. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 268. 

78  ARAÚJO, Luís Cláudio Martins. Princípios Jurídicos de Direito Ambiental. Disponível em: 
<www.agu.gov.br/page/download/index/id/2965218>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

 



222 
 

7.5 Princípio da responsabilidade 

A Constituição Federal define, em seu art. 225, o meio ambiente equilibrado como direito de 

todos, dando-lhe a natureza de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo à sociedade e ao Poder Público o dever de preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

Com o escopo de assegurar a efetividade desse direito, o § 3º, da Carta Maior, dispõe que as 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 

os danos causados. 

O dispositivo legal em questão, de suma importância para todo o tênue equilíbrio do sistema 

jurídico-ambiental, trata-se do princípio da responsabilidade, o qual estabelece a tripla repercussão 

jurídica ao prever que aquele que causar o dano ambiental deverá responder nas esferas penal, civil 

e administrativa, alternativa ou cumulativamente.  

O princípio da responsabilidade impões ao poluidor a obrigação de restabelecer a situação 

anterior do ecossistema lesado, ou, na hipótese de impossibilidade de recuperação, de indenizar os 

danos causados.  

Diante dos efeitos gerados pela poluição além das fronteiras, o princípio da responsabilidade, 

intimamente ligado no âmbito econômico ao princípio do poluidor-pagador, representa um 

mecanismo de suma relevância para a sua contenção, pois alcança o Estado causador do dano 

ambiental, responsabilizando-o por sua reparação.  

Na legislação infraconstitucional, o princípio da responsabilização encontra-se 

expressamente previsto no inciso VII do art. 4º da Lei n. 6.938/81, o qual estabelece que a Política 

Nacional do Meio Ambiente visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente.  

Encontra-se também disposto no inciso IX do art. 9º do mesmo diploma, o qual prevê como 

instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente as penalidades disciplinares ou compensatórias 

ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

Os artigos 225, § 3°, da Carta Maior, e 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81, adotam a regra da 

responsabilidade objetiva, devendo o agente causador do dano ser responsabilizado 

independentemente de culpa, constatado o nexo causal entre a ação do agente e o dano. 
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Ao analisar o tema, Milaré afirma que, com relação à responsabilidade civil ambiental, o 

sistema “adotou a teoria do risco integral como informadora dessa modalidade de responsabilidade, 

a partir do momento em que, segundo as regras da objetividade, considera a obrigação ressarcitória 

como emergente da simples ocorrência de um resultado prejudicial ao homem e ao seu ambiente, 

sem qualquer apreciação subjetiva da conduta do poluidor para a produção do dano”79. 

A indenização deve ter como base a extensão dos danos ambientais, os quais devem ser 

integralmente reparados, conforme disposto no art. 944 do Código Civil. Doutrina e jurisprudência 

adotam a teoria do risco integral em relação à reparação dos danos ao meio ambiente, uma vez que 

aquele que obtém lucros com a atividade poluidora, deve obrigatoriamente arcar com os riscos 

causados. Assim, os riscos decorrentes do processo produtivo devem ser integralmente 

internalizados. 

Em relação à responsabilidade administrativa ambiental, adota-se para responsabilização do 

infrator a teoria da culpa presumida, segundo a qual, configurado um comportamento em tese 

subsumível a uma proibição da norma ambiental, há de se presumir, juris tantum, a 

responsabilidade do suposto infrator, que pode, pela inversão do ônus da prova, demonstrar a sua 

não culpa80. 

O Poder Público pode ser também responsabilizado por suas omissões relativas ao seu dever 

de fiscalizar, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas, conforme disposto no § 1°, I, da Constituição da República. Omissões 

estas que podem inclusive gerar a responsabilização solidária do Estado com o terceiro causador do 

dano ambiental. 

Por fim, relativamente à responsabilização penal pelos danos ambientais, aplica-se o 

princípio da subsidiariedade do direito penal, que “somente incidirá sobre o caso concreto quando 

as demais instâncias de responsabilização – civil e administrativa – se mostrarem insuficientes para 

coibir a conduta infracional, potencial ou efetivamente lesiva ao bem jurídico tutelado”81.  

                                                        
79  MILARÉ, Édis. Relação Jurídica à Danosidade Ambiental: Contribuição para o delineamento de um microssistema de 

responsabilidade. 2016. 380f. Tese (Doutorado em Direito das Relações Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2016. 

80 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, prática, glossário. 

81  MILARÉ, Édis. Relação Jurídica à Danosidade Ambiental: Contribuição para o delineamento de um microssistema de 
responsabilidade. 2016. 380f. Tese (Doutorado em Direito das Relações Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2016. 
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Com relação ao tema, merece destaque a possibilidade de responsabilização de pessoas 

jurídicas por crimes ambientais, nos termos do disposto no art. 2° da Lei n. 9.605/98 (Lei de crimes 

contra o meio ambiente), responsabilidade esta que não exclui a das pessoas físicas coautoras ou 

partícipes do mesmo fato delituoso.  

Nos termos da Lei n. 9.605/98, as sanções cabíveis à pessoa jurídica são: multa, penas 

restritivas de direitos (suspensão parcial ou total de atividades; interdição temporária de 

estabelecimento, obra ou atividade; proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele 

obter subsídios, subvenções ou doações) e prestação de serviços à comunidade.  

Dentre as penas, destaca-se a possibilidade de liquidação forçada da pessoa jurídica, 

revertendo o patrimônio em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

As principais leis que dispõem acerca da responsabilização penal por danos causados ao meio 

ambiente são: Lei n. 9.605/98 (Lei de crimes contra o meio ambiente), a Lei n. 4.771/65 

(contravenções remanescentes contra a flora), Lei n. 7.802/89 (Lei dos agrotóxicos), Lei n. 6.453/77 

(Lei sobre atividades nucleares) e Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei de contravenções penais). 

 

7.6 Princípio do desenvolvimento sustentável 

Trata-se de um princípio surgido na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, evento que foi um marco na história da proteção 

ambiental.  

Eixo básico da questão ambiental, o princípio do desenvolvimento sustentável se encontra 

implicitamente previsto no ordenamento jurídico, no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, o 

qual impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para 

as presentes e futuras gerações.  

No ano de 1987 foi publicado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento um relatório, denominado Relatório Brundtland, no qual se desenvolveu o 

conceito de desenvolvimento sustentável, entendido como o desdobramento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações em atender suas próprias 

necessidades. 

Posteriormente, em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
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Ambiente e o Desenvolvimento, na cidade do Rio de Janeiro, conhecida por Cúpula da Terra, a qual 

adotou a chamada Agenda 21, um projeto para a proteção do planeta e seu desenvolvimento 

sustentável. Como consequência, a relação meio ambiente/desenvolvimento e a necessidade 

imperativa do desenvolvimento sustentável tornou-se um tema global. 

A referida Conferência foi além das questões ecológicas e abordou também os padrões de 

desenvolvimento que causam danos ao meio ambiente, o combate à pobreza extrema, à dívida 

externa dos países em vias de desenvolvimento, padrões insustentáveis de produção e consumo, 

pressões demográficas e a estrutura da economia internacional. 

Segundo Fiorillo 82 , o princípio do desenvolvimento sustentável “tem como conteúdo 

primordial a manutenção das bases vitais da produção e da reprodução do homem em uma relação 

satisfatória com seu ambiente, de forma a garantir para as gerações futuras a oportunidade de 

desfrutar dos mesmos recursos hoje à disposição”. 

A Declaração de Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

realizada em Johanesburgo, ressalta que o Desenvolvimento Sustentável é construído sobre três 

pilares interdependentes e mutuamente sustentadores – desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social e proteção ambiental.  

Assim, a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente 

deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, de modo a não se considerar 

de forma isolada. 

O referido princípio pressupõe um permanente legado de uma geração para com as outras 

no sentido de garantir a conservação dos recursos naturais, os quais devem ser utilizados de forma 

sustentável.  

Para Barbieri, o conceito de desenvolvimento sustentável sugere um legado permanente de 

uma geração a outra, para que todas possam prover suas necessidades, sendo que  

a sustentabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que é sustentável, passa a incorporar o significado de 

manutenção e conservação ad aeternum dos recursos naturais. Isso exige avanços científicos e 

tecnológicos que ampliem permanentemente a capacidade de utilizar, recuperar e conservar esses 

recursos, bem como novos conceitos de necessidades humanas para aliviar as pressões da sociedade 

sobre eles83. 

                                                        
82 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 30. 

83 BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da Agenda 21. 3 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 
2000, p. 31. 
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Neste contexto, para que se possa atingir o almejado desenvolvimento sustentável e para 

que este não se torne um mero discurso vago, vazio de conteúdo, torna-se imprescindível a 

intervenção do Estado nos campos social, cultural, científico, político e ambiental. É imprescindível 

também a intensificação do controle das atividades da iniciativa privada, do consumo desenfreado 

e do uso irresponsável dos recursos naturais além da capacidade de suporte dos ecossistemas, pois 

somente dessa forma será possível garantir a preservação dos recursos naturais para as gerações 

que estão porvir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos termos das reflexões propostas, ao término da pesquisa no tocante ao tema em estudo, 

cabem algumas conclusões como forma até de registrar a síntese do trabalho em debate. Portanto, 

apresentam-se os seguintes tópicos a título de considerações finais: 

i) em primeiro plano, salienta-se que princípios e regras tem normatividade, ou seja, são 

normas jurídicas. 

ii) não há hierarquia entre princípios e regras. 

iii) as regras têm projeção mais objetiva e descritiva, aplicável por meio de subsunção, ao 

patamar do tudo-ou-nada, validade ou invalidade, salvo outra regra de exceção. 

iv) os princípios se caracterizam em grau de maior abstração, sendo relevante apontar que 

possuem dimensão de peso ou importância, fator ausente nas regras. 

v) à hipótese de relação conflitual entre princípios, a decisão pautar-se-á consoante a força 

relativa de cada um no caso concreto, de modo que o princípio afastado sobrevive na ordem jurídica.    

vi) a decisão principalmente fundamentada em princípios tem um filtro calcado na 

argumentação jurídica, porquanto a apreciação do resultado perpassa pela análise do caminho até 

se chegar à conclusão, lógica encartada na técnica do silogismo. 

vii) diferentemente das regras e dos princípios, os postulados colaboram com 

desenvolvimento interpretativo, dividindo-se em hermenêuticos e aplicativos. 

viii) postulados hermenêuticos remetem à compreensão do direito, sendo importante 

indicar o da unidade do ordenamento jurídico e o subelemento desse postulado: a coerência. 



227 
 

ix) os postulados normativos aplicativos, na condição de normas acerca da aplicabilidade de 

normas, ou metanormas, dividem-se em inespecíficos e específicos. 

x) os postulados normativos aplicativos inespecíficos, cuja identidade se revela pela ausência 

de critérios de relacionamento entre os seus elementos, podem ser sintetizados pela ponderação, 

concordância prática e proibição do excesso. 

xi) frente aos postulados específicos, cuja distinção se atribui à relação criteriosa entre os 

elementos que os compõem, registra-se a igualdade, e as já conhecidas razoabilidade, nas 

dimensões da equidade, congruência e equivalência, bem como a proporcionalidade e seus 

integrantes delineados na adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

xii) consabida a relevância dos princípios, porém, há que se ter a coesão do sistema perante 

regras, sob pena de ampla descaracterização da ordem legal, porquanto princípios não servem para 

casuísmos, a valer como uma carta coringa, um cheque em branco nas mãos do intérprete, ao passo 

que é fundamental a argumentação jurídica para que a discricionariedade não atinja o infinito, o 

ilimitado. 

xiii) em atenção à convivência perante a sociedade de risco – cuja ambivalência propõe 

desenvolvimento científico e econômico (modernidade), todavia, à custa de impacto social e 

ambiental a atingir notadamente a enorme massa de pessoas desprovida de acesso aos bens de 

consumo –, é imprescindível a atuação estatal no sentido de promover políticas públicas a fim de 

implementar valores fundamentais, de modo a construir o desenvolvimento do modelo do Estado 

de Direito Ambiental. 

xiv) nesse sentir, à luz do Estado de Direito Ambiental, em consideração à normatização para 

a concretização dos valores fundamentais, além das regras jurídicas, importância relevante é 

reservada aos princípios que estruturam o sistema que protege o meio ambiente. 

xiv.I) com vistas à apresentação dos princípios estruturantes do Direito Ambiental, sublinha-

se o princípio da precaução, cujo significado traduz a prevalência do meio ambiente ante a incerteza 

quanto a resultados nocivos gerados por atividade econômica poluidora (in dubio pro ambiente), 

razão pela qual se inverte o ônus probatório ao potencial poluidor, de modo a reforçar a cautela e 

prudência no tocante aos reflexos ambientais. 

xiv.II) princípio de maior relevância é o da prevenção, a defender impactos ambientais já 

conhecidos decorrentes dos riscos resultantes de atividade econômica poluidora, porquanto à 
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hipótese de inevitabilidade, haverá a busca de medidas compensatórias no sentido de reparação do 

dano ambiental. 

xiv.III) sublinha-se, igualmente, o princípio do poluidor-pagador, inclusive previsto 

legalmente, a punir nas esferas administrativa, civil e penal o responsável pelo ato, de modo a 

considerar os custos ambientais pela atividade poluidora. 

xiv.IV) em projeção semelhante configura o princípio do usuário-pagador, cuja diretriz 

aponta no sentido de arcar com os custos aquele que se aproveita dos bens ambientais, 

caracterizando exemplo a cobrança pelo uso de recursos hídricos (art. 5º, IV, da Lei n. 9.433/97). 

xiv.V) o princípio da responsabilidade, de certo modo próximo ao poluidor-pagador, indica 

ao poluidor a imposição da obrigatoriedade de restabelecimento anterior à degradação ambiental, 

ou, ante a impossibilidade, a indenização pela extensão dos danos à luz da doutrina do risco integral, 

sendo pertinente anotar que tem alcance, inclusive, ao Estado que cause lesão ambiental. 

xiv.VI) por último, para fins do estudo em tela, sublinha-se o princípio do desenvolvimento 

sustentável, cuja razão fundamental se manifesta pela imposição ao Poder Público e à coletividade 

do dever de defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Ou seja, 

é este um verdadeiro pacto intergeracional ambiental, com o propósito de que as futuras gerações 

possam usufruir dos bens ambientais igualmente a todos os que atualmente fazem dela usufruto. 
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PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO E SEUS REFLEXOS NO DIREITO 

AMBIENTAL BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO1 

 

Lucas Paes Koch2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre os princípios ambientais da prevenção e 

precaução, partindo de uma análise da evolução do direito ambiental como disciplina autônoma no 

senário jurídico nacional e o conceito transnacional de meio ambiente, abordando ainda a importância 

da principiologica dedicada à matéria. 

Especificamente, pretende-se analisar a tutela do meio ambiente com enfoque nos princípios 

ambientais da prevenção e precaução, realizando um apanhado doutrinário, normativo e 

jurisprudencial de sua conceituação, características e operabilidade, destacando suas diferenças e 

semelhanças. 

Disciplina recente no cenário internacional e nacional, o Direito Ambiental adotou autonomia no 

ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente na fase holística, a qual tem início com a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81). Constitucionalmente endossado, com legislação 

fértil e prósperos debates doutrinários e jurisprudenciais, assume papel preponderande no auxílio 

da tutela ao ambiente em um país com dimensões condinentais, vastas riquezas naturais, cuja 

consciencia conservacionaista e sustentável demanda maior dedicação. 

A nova disciplina impõe ao sujeito individual e à coletividade responsabilidade maior do que o 

simples dever de reparar o dano causado ao ambiente, gerando igualmente o encargo de assumir o 

protagonismo no desenvolvimento sustentável e, na condição de vigilantes, evitar a lesão ao meio. 

A vocação dos princípios como alicerces da evolução normativa demonstra-se claramente no 

                                                        
1 Artigo produzido como trabalho final da disciplina Governança Transnacional e Sustentabilidade, do Curso de Mestrado em 

Ciência Jurídica da UNIVALI, ministrada pelo Professor Doutor Marcelo Buzaglo Dantas. 

2 Mestrando do Curso de Mestrado em Direito, Urbanismo e Meio Ambiente da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 
Especialista em Direito Processual Civil e Direito Notarial e Registral. Graduada em Direito pelo Universidade do Sul de Santa 
Catarina - UNISUL. Atualmente é Interventor do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Laguna, Estado de Santa 
Catarina. E-mail: lucaskoch@gmail.com 
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desenvolvimento e aplicação dos princípios ambientais da prevenção e precaução, que se 

aperfeiçoaram desde seu surgimento, impondo ao Estado e aos sujeitos individuais a obrigação de 

operarem de forma sustentável e visando sempre o bem estar coletivo através da preservação. 

Portanto, a questão que se debate é: quais as diferenças e similitudes dos princípios 

ambientais da prevenção e precaução e sua importância para a saúde e equilíbrio ambiental? 

Pretende-se considerar a resposta a esta indagação a partir da análise da legislação, doutrina 

e julgados. 

O presente artigo será divido em três partes. Na primeira, serão apresentadas noções 

introdutórias necessárias ao desenvolvimento do tema. Dentre elas, tratar-se-á do surgimento do 

ramo do direito que se dedica a matérias de ordem ambiental no Brasil, assim como sua definição. 

Será trabalhado ainda a conceituação de meio ambiente, abordado sob um aspecto transnacional. 

Em seguida serão tratados os princípios ambientais presentes de forma uníssona na doutrina 

e jurisprudência, tais como do poluidor pagador; cooperação; proibição do retrocesso; informação; 

participação.  

Por derradeiro, serão trabalhados os princípios ambientais da prevenção e precaução sob os 

aspectos doutrinários, normativos e jurisprudenciais e sua aplicação no direito contemporâneo 

como ferramentas de manutenção de um ambiente saudável.  

Para desenvolvimento do tema utilizou-se como critério metodológico o método indutivo3 e 

como técnicas as da pesquisa bibliográfica4, da categoria5 e do conceito operacional6.  

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A evolução das civilizações foi desassistida de uma tutela ambiental voltada à proteção das 

espécies e a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado frente aos anseios da 

                                                        
3 O método indutivo caracteriza-se por pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-los de modo a ter uma 

percepção ou conclusão geral [...]. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: 
Conceito, 2011, p.  101. 

4 A Pesquisa Bibliográfica trata-se da “técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas leias”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: Conceito, 2011, p. 207. 

5 A Categoria trata-se “[...] da palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: Conceito, 2011, p. 34. 

6 O Conceito Operacional consiste na “[...] definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica, p. 50. 
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expansão territorial e exploração de seus recursos. As primeiras reservas ambientais possuíam 

interesses vários da conservação, sendo instituídos puramente por questões religiosas ou visando a 

caça. 

Com o passar do tempo e o desenvolvimento das sociedades, surgiu uma crescente 

necessidade de se organizar a forma pela qual o ser humano se relaciona com os recursos 

ambientais, através de normas que garantam um equilíbrio na relação natural/cultural, visando 

preservar as condições de integridade e renovação dos sistemas naturais. Dessa necessidade, eclode 

o Direito Ambiental, com a função primordial de “organizar a forma pela qual a sociedade se utiliza 

dos recursos ambientais, estabelecendo métodos, critérios, proibições e permissões, definindo o 

que pode e o que não pode ser apropriado economicamente (ambientalmente)”7. 

O ramo do direito especializado em cuidar do meio é um produto cultural que objetiva 

estabelecer um procedimento capaz de proteger e corrigir os distúrbios provocadas pelo ser 

humano ao habitat, hospedeiro de uma criatura que, obstinada pelo progresso, muitas vezes 

consome de forma míope seus recursos. 

Contudo, tal proteção não representa uma vedação a utilização do patrimônio natural, eis 

que a “criatura” é totalmente dependente do que lhe é oferecido pela natureza. Assim, o que se 

propõe através da norma é uma utilização racional do meio, para que seus recursos não se esgotem 

e sejam conservados para as presentes e futuras gerações, atrelando a ideia de um desenvolvimento 

econômico à sustentabilidade.  

Figurando como centro de atuação, análise, estudo e tutela do Direito Ambiental, o meio 

ambiente possui definição ampla e complexa, devendo se ater, na aplicação jurídica, em seu 

entendimento técnica da atividade, eis que compreensões por outras ciências, como as naturais, 

podem ser diversas, abrangendo ou mitigando elementos. 

O debate e entendimento da matéria encontra seus primeiros protestos no termo adotado, 

eis que significante parcela da doutrina, ainda que a empregue, compreende que “meio ambiente” 

é uma expressão pleonástica, haja vista que “meio” e “ambiente” são sinônimos, sendo “meio” 

aquilo que envolve, ou seja, o “ambiente”.8 A denominação, ainda que utilizada de uma forma mais 

restritiva do que a apresentada atualmente, foi identificada pela primeira vez pelo autor Étienne 

                                                        
7 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 16. Ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 1. 

8 MACHADO, Paulo Affonso Lemos. Direito ambiental brasileiro. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 49. 
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Geoffroy Saint-Hilaire, em sua obra Études Progressives d’un Naturaliste (1835)9. 

A Declaração de Estocolmo sobre o “Meio Ambiente Humano” delimitou as duas dimensões 

centrais que constituem a definição jurídica de ambiente, ou seja, os elementos naturais e os 

humanos (ou artificiais), conforme se depreende de seu preâmbulo, item 1.10 

O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento 

material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. 

Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à 

rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras 

maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente 

humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos 

humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma.11 

Por sua vez, a doutrina se apresenta com uma concepção restritiva e outra ampla acerca da 

matéria, sendo que o conceito restritivo de ambiente adotado por algumas legislações separa os 

componentes ambientais “naturais” e os “humanos” (sociais, culturais, artificiais, etc.). Tal 

dicotomia fica evidente ao se analisar a definição jurídica aplicada em outros países. O conceito de 

meio ambiente no Direito Ambiental alemão apresenta uma abordagem restritiva, embora haja 

certa divergência, limitando-se aos elementos naturais, excluindo assim os elementos humanos ou 

sociais do conceito, os quais não integram a essência do Direito Ambiental. No cenário do Direito 

Ambiental norte-americano, são incluídos, além dos aspectos naturais, os paisagísticos e o meio 

ambiente criado pelo ser humano em âmbito cultural, econômico e social.12  

O Direito Ambiental brasileiro, por sua vez, adotou na regulação jurídica do ambiente um 

conceito amplo, evidenciado no artigo 3º, I da Lei 6.938/81, 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”13, sendo recepcionado em sua plenitude pela Carta Magna de 198814, no art. 

225, ao utilizar a expressão sadia qualidade de vida, influência direta das Cartas dos países ibéricos15.  

                                                        
9 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 126. 

10 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiado. Direito Ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 308. 

11 http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html 

12 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiado. Direito Ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 310. 

13 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 
28 fev. 2018. 

14 REsp. 1.109.333-SC, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 14-4-2009. 

15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang. Comentários à Constituição do Brasil. São 
Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 2.079. 
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A definição normativa trazida pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente demostra a 

opção pelo conceito amplo ao explanar que o meio ambiente não se compõe apenas por elementos 

bióticos (flora e fauna) e abióticos (solo, água e ar), estabelecidos como meio ambiente natural, mas 

igualmente pelo meio ambiente artificial (compreendido pelo espaço urbano construído);  meio 

ambiente cultura (“composto pelo patrimônio cultural, artístico, arqueológico, paisagístico, 

etnográfico, manifestações folclóricas e populares brasileiras”16) e meio ambiente do trabalho 

(relacionado a saúde e segurança do trabalhador). 17  18  Ainda, cabe destacar que existem 

doutrinadores que inserem como novo elemento nesta classificação o patrimônio genético, que 

corresponde as informações de origem genética. 

Todos os componentes possuem uma correlação lógica e integram um sistema global, 

devendo atuar através de vínculos indivisíveis e recíprocos, os quais se influenciam mutuamente, 

propiciando o equilíbrio do desenvolvimento da vida na totalidade de suas formas.19 Não obstante, 

tais elementos não são rígidos ou inalterável em nenhuma de suas estruturas, encontrando-se em 

permanente modificação, seja pela ação humana e/ou natural.  

O Brasil é um país vasto em riquezas naturais, entretanto, o fato de ter sido colônia de 

exploração refletiu diretamente na degradação de suas reservas. O desenfreado interesse 

econômico na exploração agrícola, pecuária e mineral, acompanhado da intenção exploratória do 

território, fizeram com que o pensamento conservacionista progredisse de forma discreta até 

meados do século XX. 

Mesmo de forma tímida e com interesse ambiental questionável, é de outrora a busca pela 

proteção jurídica do ambiente em solo brasileiro, sendo identificado por Antônio Herman V. 

Benjamin em três regimes distintos, com valorações ético-jurídicas diferentes na forma de 

compreender e tratar a degradação ambiental e a natureza, mas que se integram no plano 

temporal.20  

O primeiro, denominado fase da exploração desregrada, tem início com o descobrimento em 

                                                        
16 MELO, Fabio. Direito Ambiental. 2.ed. São Paulo: Método, 2017, p. 2. 

17  ROSEN, Rodrigo Guzmán. Derecho ambiental chileno: princípios, instituciones, instrumentos de gestión. Santiago del 
Chile:  Planeta Sostenible, 2012, p. 25. 

18 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 54-62. 

19 MELO, Fabio. Direito Ambiental. 2.ed. São Paulo: Método, 2017, p. 1-2. 

20 BENJAMIN, Antonio Herman. Introdução ao direito ambiental brasileiro. Revista de direito ambiental, n. 14, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, abr.-jun., 1999, p. 51. 
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1500 e se estende até o início da segunda metade do século XX.  Nesse período, a conquista de 

novas fronteiras e a exploração da colônia eram os pontos primordiais e que ocupavam as atenções 

dos governantes, fragilizando ainda mais uma quase imperceptível tutela ao meio ambiente, que 

nas poucas normas dedicadas à matéria, objetivava assegurar a manutenção da exploração de 

alguns recursos naturais em avançado estágio de exaurimento ou o resguardo da saúde humana. 

O segundo, compreendido como fase fragmentária, que se estende da segunda metade do 

século XX até a ano de 1981, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, constituiu-se de 

imposições legais às atividades exploratórias, ante a preocupação do legislador com diversas 

categorias de recursos naturais. Existiam preocupações pontuais, objetivando a conservação e não 

a preservação do meio ambiente. O material legislativo que abordava de forma incipiente a 

degradação do meio ambiente ocorria, no plano ético, pelo utilitarismo, pois protegendo apenas o 

que tivesse interesse econômico e, no terreno formal, pelo reducionismo, pois o aparato legislativo 

era tímido e o objeto (meio ambiente) era fatiado por se negar identidade jurídica própria. 

Por fim, o terceira regime e fase mais próspera da tutela ao meio ambiente em terras 

brasileiras, denominada por Benjamin como fase holística, iniciou-se com a criação da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), que consiste em proteger de forma integral e integrada 

o meio ambiente, estabelecendo princípios, objetivos e instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente e incorporou de forma definitiva o Estudo de Impacto Ambiental, instituindo um regime 

de responsabilidade civil objetiva para dano ao ambiente.21  

 

2. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 

A natureza do Direito Ambiental é dinâmica e aberta, havendo um constante diálogo entre 

as fontes que o amparam. Os princípios ambientais surgem como um desses importantes 

mecanismos, sendo em algumas hipóteses constitutivos do Direito Ambiental e em outras 

instrumentais. Na concepção pós-positivista os princípios auferiram status normativo, superando a 

condição pretérita de meras fontes integrativas. 22  Com efeito, a gênese da instrução jurídica 

fomentou sua correlação com a sapiência principiológica do ramo do direito especializado.  

No dogma jurídico ambiental, fartos princípios alienígenas e pátrios subsidiam a tutela ao 

                                                        
21 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 77-79. 

22 AMADO, Frederico Augusto de Trindade. Direito Ambiental Esquematizado. 7. Ed. São Paulo: Método, 2016, p. 57. 
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meio ambiente, não raras vezes positivados na Carta Magna e legislações esparsas. Dentre eles, 

avultam-se singulares de afetação uníssona pela doutrina, tais como o do poluidor pagador; 

cooperação; proibição do retrocesso; informação; participação; prevenção; precaução, que 

demandam perscrutação dedicada. 

Corolário à prevenção no desígnio raiz do Direito Ambiental, o princípio do poluidor-pagador 

congrega-se aos meios que proveem o Estado na tutela do ambiente natural, notabilizando-se no 

décimo terceiro e décimo sexto princípios da Conferência Rio/92. 

Os Estados devem desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e indenização das 

vítimas de poluição e outros danos ambientais. Os Estados devem ainda cooperar de forma expedita 

e determinada para o desenvolvimento de normas de direito internacional ambiental relativas à 

responsabilidade e indenização por efeitos adversos dentro de sua jurisdição ou sob seu controle.23 

 

Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as 

autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso 

de instrumentos econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio 

e os investimentos internacionais.24 

Abduz-se do insigne princípio que a amplitude reparadora da lesividade ao meio ambiente 

demanda vastidão tangível, compreendendo de igual sorte os dispêndios sociais da assolação. O 

trauma ambiental, constitui responsabilidade objetiva, e a satisfação do ônus reparador defluente 

de degeneração pretérita não chancela manutenção degradatória póstera ao agente produtor do 

dano. 

Mister integrativas e uníssonas se impõem as condutas protetivas entre as nações que se 

intencionam a salvaguardar o meio ambiente, eis que sequelas por assolação ecossistêmica 

transcendem fronteiras políticas. Com efeito, o princípio da cooperação se integra à evolução 

conceitual de soberania sob sua vertente política, haja vista que o poder incontrastável do Estado 

de imposição de volição e ação, em teor ambiental, aspira laboração plúrima. 

Diligência voltada à parcimônia do administrador público em suas deliberações legislativas 

degradantes, o princípio da proibição ao retrocesso possui o fito de frustrar atuações retrogradas 

em matéria ambiental, afiançando progressão normativa condicionada às consecuções abrigadas 

em legislações antepositivas. Estriba seus alicerces na manutenção da vida, embaraçando práticas 

                                                        
23 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 148. 

24 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental, p. 148. 
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que minguem asilos ambientais previamente concebidos. 

Sem embargos, o prelúdio da custódia à harmonia do meio ambiente demanda a gnose das 

informações ambientais pela coletividade, constituindo encargo sua efetivação pelos órgãos 

públicos e entidades ecossistêmicas. O princípio da informação reclama vasto vigor em sua difusão, 

suscitando tempestividade aos interlocutores no exame das proposições danosas ou 

potencialmente infortúnias ao equilíbrio do meio ambiente. 

As informações refletem diretamente na necessidade da participação dos cidadãos nos 

procedimentos e nas tomadas de decisões que envolvam as políticas públicas voltadas as questões 

ambientais, ocasião em que deve ser franqueado a qualquer interessado os instrumentos 

necessários para tal conduta. Para a construção de uma sociedade voltada a sustentabilidade, é 

imperiosa a participação de todos seus atores, que poderá se desdobrar de formas distintas: esfera 

administrativa (audiências públicas; consultas públicas; participação em conselhos de meio 

ambiente; direito de petição); esfera legislativa (plebiscito; referendo; iniciativa popular de projeto 

de lei) e na esfera judicia (ação popular; mandado de segurança; mandado de injunção).25 

Esteio formador do Direito Ambiental, associado ao princípio do poluidor-pagador, o 

princípio da prevenção colaciona-se à natureza do dano ambiental, mormente agremiado à 

pretensa necessidade de se prenunciar a lesão ao meio ambiente26, privando-o de infortúnios de 

laboriosas ou impraticáveis reversões. A prevenção, afiliada a precaução, ventura-se o múnus de 

contenção de nocividades ao ambiente natural que recorrentemente alvejam pluralidade 

imprevisível de vítimas por duração e amplitudes raras vezes mensuráveis. 

 

3. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO 

Malgrado aludidos como sinônimos quando de sua concepção, a dicotomia presente nos 

princípios da prevenção e precaução é contemporaneamente imperativa e manifesta pela 

amplitude doutrinária e jurisprudencial, sendo recorrentemente abordados como gênero e espécie, 

ainda que uniformemente tratados por alguns estudiosos.27  28 Suas dissimilitudes iniciam-se na 

semântica, haja vista que “prevenção é substantivo do verbo prevenir (do latim prae = antes e venire 

                                                        
25 MELO, Fabio. Direito Ambiental. 2.ed. São Paulo: Método, 2017, p. 117. 

26 CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Marcia. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

27 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 146. 

28 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 90-91. 
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= vir, chegar) e significa ato ou efeito de antecipar-se, chegar antes”29, ao passo que “precaução é 

substantivo do verbo precaver-se (do latim prae = antes e caver = tomar cuidado), e sugere cuidados 

antecipados com o desconhecido.”30 

Alusivos aos anseios sociais concebidos de precatar fortuitos infestos ao equilíbrio ambiental 

quando da atuação humana, dissonam-se na cognição do dano, vez que a prevenção consuma a 

percepção científica indubitável da perniciosidade de determinada atividade, enquanto à precaução 

imputa-se a reserva com a laboração de ofício com repercussão ambiental ignoto. 

 

3.1. Princípio da Prevenção 

Pela prevenção, compreendem-se as ameaças manifestas, cógnitas por perquirição científica 

ou por ensaios anteriores, cuja apreensão plena de determinada técnica danosa carreie a medidas 

legislativas, administrativas e judiciais que tencionem ao tolhimento de eventos ambientais 

humanos nocentes. 

Embora revelado de forma inominada, sua comparência foi sentida já na Declaração de 

Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972), nos Princípio 5, 6 e 15: 

Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que se evite o perigo de seu futuro 

esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe dos benefícios de sua utilização. 

 

Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que liberam calor, em 

quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que não se 

causem danos graves uo irreparáveis aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos 

os países contra a poluição. 

 

Deve-se aplicar o planejamento aos assentamentos humanos e à urbanização com vistas a evitar 

repercussões prejudiciais sobre o meio ambiente e a obter os máximos benefícios sociais, econômicos 

e ambientais para todos. A este respeito devem-se abandonar os projetos destinados à dominação 

colonialista e racista.31 

No ordenamento patrício, sua matriz axiológica se revelou no caput do artigo 2º da Lei 

6.938/81, ao arrazoar que “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

                                                        
29 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 263. 

30 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 263. 

31 http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Estocolmo%201972.pdf. 
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melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 

da dignidade da vida humana (...)”, eis que providências protetivas se tornam inexequíveis com 

privação de racionalidade preventiva.32 

Ao ser constitucionalmente endossado pela Carta Magna de 1988, irrefutando a premência 

de se operar prenunciadamente à concretização do evento danoso no caput do art. 225: “Todos 

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo para 

as presentes e futuras gerações.”33, consolidou-se como um dos princípios cardeais da guarda do 

meio ambiente, assumindo vigor próprio.34  

Seu prestígio recebeu igual dedicação na legislação infraconstitucionalmente, notando-se 

sua presença no art. 2º, III da Lei  da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n. 9.433/97); art. 6º, 

Parágrafo Único da Lei da Mata Atlântica (Lei n. 11.428/2006); art. 3º, caput, da Lei da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n. 12.187/2009); art. 6º, I, da Lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010); art. 3º, I e II da Lei da Política Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (Lei n. 13.153/2015). 

A prevenção ambiental vem recebendo igual destaque em convenções, declarações e 

sentenças de tribunais nacionais e internacionais, assim como em grande parte das legislações 

ambientais alienígenas. Porém, para que exista uma ação é imperativa a existência do 

conhecimento a respeito do que se deve agir. Desta feita, o princípio da prevenção se desdobra, em 

duas fases, sendo a primeira a previsão e a segunda a prevenção.  

Pela previsão se entende a percepção de dados e sua análise, abrangendo a identificação e 

inventário das espécies e vegetais de um determinado local, quanto à conservação da natureza; 

apuração das matrizes contaminantes de água e ar quanto ao controle da poluição; criação de um 

mapa ecológico com a identificação e inventário dos ecossistemas; integração de um planejamento 

ambiental e econômico; estudo de impacto ambiental. 

                                                        
32 MACHADO. Paulo Affonso Lemos. Direito ambiental brasileiro. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 121. 

33  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 28 fev. 2018. 

34 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013, p. 2.084. 
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Por seu turno, a prevenção abarca a informação organizada e a pesquisa, através de 

procedimentos como o ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo 

com a sua aptidão; continuidade e plenitude das informações ambientais; uso da melhor tecnologia 

disponível; o Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA.35 

Considerado pelos doutrinadores como o momento adequado para se operar a prevenção, 

a autorização ou licenciamento ambiental, definido como “o procedimento administrativo 

destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”36, 

deve levar em conta o produto dos elementos objetos da fase de previsão. 

De igual sorte, a vigilância com o meio ambiente deve ser regular e peremptória, exigindo 

vitalidade por parte de todos os atores, sendo que preventivamente podem ser evitados as 

ocorrências de danos ao ambiente através de ecoauditorias; estudos de impacto ambiental; 

estabelecimento legal de valores limite para as emissões de poluentes; desenvolvimento obrigatório 

de novo produtos no mercado, 37  monitoramento; inspeção e auditoria ambientais; sanções 

administrativas ou judiciais, demonstrando que o princípio da prevenção exige atenção ao controle 

das fontes de poluição.38 

 

3.2. Princípio da Precaução 

A apreensão social consequente da conduta humana com difusões inauditas em matéria 

ambiental, concebeu no seio do direito germânico39 princípio com racionalidade mais abrangente 

que o da prevenção, com o fito de precaver anomalias ecossistêmicas, sendo pronunciado 

hodiernamente como um cânone geral do direito ambiental moderno.40 

Primariamente formulado com o intento de abrandar substancialmente as cargas ambientais 

                                                        
35 MACHADO. Paulo Affonso Lemos. Direito ambiental brasileiro. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 119-120. 

36 BRASIL. Lei Complementar 140, de 08 de Dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 28 fev. 2018. 

37 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 6. Ed. São Paulo, 
Saraiva, 2015, p. 74. 

38 MACHADO. Paulo Affonso Lemos. Direito ambiental brasileiro. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 121. 

39  RODRÍGUEZ, Gloria; VARGAS-CHAVES, Iván. Principio de precaución: desafíos y escenarios de debate. Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario, 2017, p. 45. 

40 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 215. 
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provenientes dos diversos setores da economia alemã, com ênfase nas derivadas de substâncias 

potencialmente danosas, o princípio da precaução ambiental erigiu para escalas conceituais 

atualmente difundidas e se institucionalizou transnacionalmente. Seu reconhecimento veio com a 

Carta Mundial da Natureza, aprovada por meio da Resolução das Nações Unidas de 28 de outubro 

de 1982. 41 Consolidou-se na Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, 

em seu Princípio 15: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado 

pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 

irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento 

de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.42 

Reconhecido pela doutrina e jurisprudência antes mesmo de ser expressamente positivado, 

traz seus traços normativos em solo brasílio na Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente), em seu art. 2º, V e art. 9º, III, IV.  

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 

atendidos os seguintes princípios: 

[...] 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

[...] 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;43 

Sua estirpe constitucional revelou-se na Carta Política de 1988, ao ser abordada no art. 225, 

§1º, V da Lei Maior: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[...] 

                                                        
41 http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2212/1085250144.pdf 

42 http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf 

43 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 
28 fev. 2018. 
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V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;44 

Não obstante reconhecidamente presente no ordenamento jurídico, foi com a Lei 11.105 de 

24 de março de 2005 que se fez normatizado de forma expressa, sendo igualmente patente no art. 

6º, Parágrafo Único da Lei 11.428/2006; art. 3º da Lei 12.187/2009; art. 6, I, da Lei 12.305/2010. 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o 

cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o 

armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte 

de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo 

ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, 

animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.45 

Depositário do abrigo ao ambiente e ao ser humano de técnicas potencialmente lesivas ao 

meio natural até que o método se torne governado e seguro, constitui prevenção qualificada ou 

agravada, laborando em prol do ambiente na ausência de certeza científica, opondo-se a qualquer 

atividade com repercussão ambiental desconhecido, ou propenso a frustrar certo resultado ainda 

que ausente a convicção de sua lesividade.46 

Opera-se como uma espécie de princípio in dúpio pro ambiente, em que havendo dúvida 

sobre a lesividade de uma atividade ao meio, decide-se de forma contrária ao potencial poluidor. 

Desta feita, o ônus da prova da ausência de lesividade ao ambiente no desenvolvimento de 

determinada atividade é transferido ao potencial poluidor. Ou seja, na seara da precaução, compete 

ao potencial poluidor provar que um acidente ecológico não irá ocorrer e que procedeu às medidas 

específicas de precaução.47 

Na existência de incerteza quanto a potencialidade poluidora/degradante, por reflexão do 

princípio, impõe-se a tomada de medidas cautelares voltadas às atividades, produtos, projetos ou 

instalações danosas ou potencialmente danosas. Tais medidas abrangem a proibição ou recusa de 

licenciamento, embargos, notificações, monitoramento, obrigatoriedade de registros, ações de 

                                                        
44  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 28 fev. 2018. 

45 BRASIL. Lei n. 11.105, de 24 de Março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal,e dá 
outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm. Acesso em: 28 
fev. 2018. 

46 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 219. 

47 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 6. Ed. São Paulo, 
Saraiva, 2015, p. 71. 
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investigação, ou informação do público.48 

Com efeito, transferida a responsabilidade da insignificância ou inocuidade dos riscos para o 

interessado no desenvolvimento de certa atividade condicionada ou interditada, a precaução 

permite a ação com ausência de certeza sobra a ocorrência de dano e impõe medidas no sentido de 

impedi-lo. Assim, brada que seu agir não deve ser absoluto, mas tencionado a permitir a evolução 

científica, o progresso social, o desenvolvimento econômico.  

Recente decisão do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o campo eletromagnético das 

linhas de transmissão de energia elétrica, ilustra o tema. 

O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem 

incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio 

ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado analise os riscos, avalie os custos 

das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de 

decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. Não há vedação para 

o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que 

a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção 

democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública. Por ora, 

não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir 

o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 

Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, 

que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em 

geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não 

existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização 

Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei 11.934/2009.49 

 Verifica-se que as medidas precaucionistas devem ser proporcionais, no sentido de levarem 

em consideração o nível de risco, ocasionando desde a informação da população quanto a 

interdição da atividade; coerentes, sendo compatíveis com outras já tomadas em casos análogos; e 

precárias, devem ser revistas com periodicidade e alteradas quando necessário. 

Sob a ótica da responsabilidade da proteção do ambiente por parte do Estado, as medidas 

devem estar pautadas sempre na proporcionalidade, para que não ocorra uma violação de direitos 

em função de uma proibição insuficiente, mas que ao mesmo tempo que tal proibição não se 

demonstre excessiva.  

 

                                                        
48 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 6. Ed. São Paulo, 

Saraiva, 2015, p. 71. 

49 RE 627.189, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-6-2016, P, DJE de 3-4-2017, tema 479. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Partindo-se uma análise sistemática dos princípios ambientais da prevenção e precaução, 

constata-se que compõem o ordenamento jurídico e se encontram positivados, definindo valores a 

serem concretizados na sociedade.  Constituem conceitos fundamentais da relação com o ambiente, 

exigindo vitalidade em sua obediência. 

Outrora tratados como sinônimos, receberam dedicação própria ao longo de suas trajetórias 

junto ao direito ambiental, sendo distinguidos pela cognição do dano, vez que a prevenção age com 

a sapiência científica acerca da lesividade ou potencial lesividade ao ambiente na prática de 

determinada atividade, por sua vez a precaução atua em função das incertezas que pairam. 

O princípio da precaução opera em período pretérito ao da prevenção, eis que enquanto o 

segundo atua na eliminação dos perigos comprovados, o primeiro atua no sentido de determinar 

ações para eliminar possíveis danos ambientais desconhecidos cientificamente. 

A atuação jurisdicional, como bem discorre Zenildo Bonard, concretiza-se principalmente 

com a utilização das tutelas de urgência e evidência, objetivando o resguardo da higidez e 

integridade ambiental dos riscos e das potencialidades danosas ao meio, assim como para cessar as 

agressões e curso.50 

Por tudo isso, constata-se que os princípios ambientais, especialmente o da prevenção e 

precaução, objetivam meios para a proteção e manutenção de um ambiente saudável, servindo 

como ferramentas para garantir a sobrevivência da própria espécie humana. Nesse sentido, o 

homem deve se adequar às leis naturais, e não o contrário, servindo o direito como fórmula para o 

respeito e limitação ao equilíbrio da natureza. 
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O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE 

POSSÍVEIS CONFLITOS1 

 

Igor Rigon2 

 

INTRODUÇÃO 

As diversas preocupações com a manutenção de um meio ambiente protegido e sustentável 

levam ao legislador atual, e principalmente, aos aplicadores do Direto, uma dupla observância aos 

desenvolvimentos tecnológicos e sociais. Há uma necessidade em frear possíveis empreendimentos 

poluidores, talvez, pelo desconhecimento ou pela iminente pressão social quanto ao rápido avanço 

de toda uma sociedade. Porém, neste estreito caminho princípios e regras expressas são violadas, 

seja em prol do meio ambiente ou em prol de uma economia privada, tornando-se complexa a 

análise de conflitos envolvendo direitos fundamentais.  Existe na doutrina forte apego aos princípios 

que visam proteger o meio ambiente, vide o que preconiza a nossa constituição federal, porém, não 

se pode afastar outros princípios fundamentais ou normas de igual hierarquia. 

Hoje, talvez, seja o princípio da precaução um dos trunfos aplicados em matéria protecionista 

ao meio ambiente frente aos possíveis impactos ambientais, diga-se, se considerarmos o 

preciosismo da não degradação que existe atualmente, colocando em cheque o próprio 

desenvolvimento urbano e econômico. E, portanto, torna-se interessante uma análise, ainda que 

breve, sobre a preponderância de princípios no Direito Ambiental, pegando-se como exemplo o 

princípio da precaução e o princípio da prevenção, analisando, por sua vez, as possíveis soluções de 

sopesamentos para não suprimir por absoluto alguma norma jurídica.  

 

1. PRINCÍPIOS E O DIREITO AMBIENTAL 

Humberto Ávila3 em seu precioso livro a respeito da teoria dos princípios afirmava que a 

                                                        
1 Artigo para a disciplina Governança Transnacional e Sustentabilidade. Ministrada pelo professor Dr. Marcelo Buzaglo Dantas. 

2 Mestrando em Ciência Jurídica, Direito, desenvolvimento urbano e meio ambiente pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 
Advogado. E-mail: igor@rigon.adv.br 

3 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11. ed. revista. São Paulo: Malheiros, 2010. 
p.23 



249 
 

doutrina constitucional vive a euforia do que se convencionou chamar de “Estado Principiológico”. 

E essa crítica, por assim dizer, também é acompanhada por Lenio Streck quando classifica o 

“panprincipialismo”. Todavia, críticas ou não, não podemos afastar a ampla aplicabilidade e a força 

normativa que se consagrou em torno dos princípios fundamentais, principalmente, quando 

envolve a análise de matéria vinculada à proteção do meio ambiente. 

Igualmente, não podemos deixar de notar que o estudo do Direito Ambiental envolve a 

análise e aplicabilidade de preceitos constitucionais, ou seja, dentro do próprio estudo já existem 

diversos conflitos, seja de competência ou hierarquia de normas. Mas não se pode negar que, na 

prática, os conflitos que envolvem princípios constitucionais se tornam, em absoluto, o maior 

interesse aos aplicadores do Direito.  

A ideia deste breve estudo se dá pelo aprofundamento explicado pelo professor doutor 

Marcelo Buzaglo Dantas4, que, em sua tese de doutorado, analisou com precisão o atual conceito 

de conflito de normas fundamentais. Defende o conflito de normas, abrangendo tanto princípios e 

regras, criticando, com forte fundamento teórico, o que denominou de oportunismo interpretativo, 

ou seja, quando determinados atos normativos, que, quando interessam à tese defendida, gozam 

de legitimidade, ao passo que outros de idêntica hierarquia, por não interessarem, são tachados de 

ilegais e/ou inconstitucionais. 

O estudo sobre conflitos de normas fundamentais não é algo novo na doutrina, mas conota 

atual importância no Direito Ambiental, em razão, talvez, da forte atuação dos órgãos públicos na 

proteção excessiva do controle aos novos empreendimentos possivelmente poluidores. Hoje, pode-

se dizer com certeza que há um conflito expresso sobre interesses dos órgãos públicos contra 

interesses particulares, evidenciando como principal fundamento a necessidade de proteção ao 

meio ambiente sustentável. 

Herman Benjamin5, antes de se tornar ministro do Superior Tribunal de Justiça, já previa este 

tipo de conflito: “O Direito Ambiental, como de resto toda disciplina jurídica, se estrutura sob a 

égide de princípios e normas próprios, que, por sua vez, giram em torno de um conceito chave, de 

um instituto que lhes serve de centro gravitacional: a ideia de função ambiental.” 

                                                        
4 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental em conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de 

colisão com outros direitos fundamentais. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

5 BENJAMIN, Antônio Herman V. Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993. 
p.18 
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Não se está aqui buscando um aprofundamento detalhado sobre princípios, ou até mesmo 

demonstrar toda a teoria de Alexy, Dworkin e Ávila (dentre muitos outros clássicos doutrinadores), 

pelo contrário, busca-se brevemente demonstrar a polêmica gerada em torno de conflitos de 

direitos fundamentais, pegando como exemplo os princípios da prevenção e da precaução dentro 

do âmbito do Direito Ambiental. 

Alexy6 classifica os direitos fundamentais de uma forma sistêmica, ou melhor, estrutural, pois 

de fato critica que muito dos tribunais constitucionais (em especial o Tribunal Constitucional Federal 

Alemão) há um conjunto de teorias sobre direitos fundamentais como ponto de partida de suas 

interpretações, sem que, nessa alternância, seja possível reconhece um sistema. Alexy simplifica 

que essas teorias podem colidir entre si de diversas formas. 

Se pegarmos esta ideia fundamental, vemos que na prática há uma desordenada aplicação 

de princípios, sobrepondo, em muitos casos, normas aplicáveis naquele caso concreto. E este 

acontecimento talvez seja decorrente do momento jurídico de “panprincipialismo” que sofre o 

Direito Brasileiro.  

“Se não há clareza acerca da estrutura dos direitos fundamentais e de suas normas, não é 

possível haver clareza na fundamentação nesse âmbito.”7 

Talvez, em razão de sua natureza jurídico-normativa, os princípios se tornaram ferramentas 

práticas na aplicação de políticas que visam a proteção de um meio ambiente ecologicamente 

sustentável, não há dúvidas. Porém, abre margem à discricionariedade, tornando a atuação dos 

órgãos, seja do Poder Executivo ou do Judiciário, uma criteriosa análise sobre qual Direito se está 

querendo proteger: seja o meio ambiente ou as ditas garantias constitucionais. 

Ávila8 descreve que quando dois princípios colidem, os dois ultrapassam o conflito mantendo 

a sua validade, devendo o aplicador decidir qual deles possui maior peso. Nessa mesma linha, 

explica Sarlet e Fenstersifer9: 

É cediço no seio da doutrina majoritária e mesmo em sede jurisprudencial, ao menos para o caso 

brasileiro, que os princípios são espécies do gênero normas e, como tais, são dotadas de eficácia, 

                                                        
6 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2017. Título original: 

Theorie der Grundrechte. p.42 

7 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2017. Título original: 
Theorie der Grundrechte. p.45 

8 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11ª ed revista. São Paulo: Malheiros, 2010. 
p.26 

9 SARLET, Ingo Wolfgang. Princípios do direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.27 
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aplicabilidade, almejando obter a respectiva eficácia social ou efetividade, ainda que não se verifique 

o mesmo grau de consenso (e isso cada vez mais) em torno de qual seja a medida e o alcance da 

eficácia e aplicabilidade dos princípios jurídico-constitucionais, inclusive pelo fato de as normas-

princípios cumprirem funções distintas na ordem constitucional. Nesse contexto, calha referir, em 

caráter ilustrativo, o caso da discussão sobre a eficácia e aplicabilidade dos princípios, ou seja, se ela 

é o não (e em que caso) direta, ou de como se comportam os princípios quando em concorrência ou 

mesmo conflito com outros princípios ou regras, bem como (e esse aspecto é seguramente um dos 

mais controversos) sobre qual a margem de apreciação que os princípios deferem aos órgãos estatais, 

especialmente quando em pauta o controle de seus atos (com destaque para os atos legislativos e 

administrativos) com base nos princípios, tal como se verifica nos casos de controle de 

constitucionalidade. 

Alexy, citado por Dantas10, desenvolveu uma teoria para auxiliar o intérprete a resolver os 

casos de colisão entre princípios: 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que 

algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. 

Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem 

ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas, também das possibilidades jurídicas. O âmbito das 

possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. 

Questiona-se por qual motivo hoje se verificam tantos conflitos entre normas, sendo cada 

vez mais difícil no caso concreto sopesar entre o direito ao meio ambiente ecologicamente 

sustentável e um desenvolvimento econômico que garanta a livre iniciativa privada.  Talvez Ulrich 

Beck tenha previsto de fato: uma sociedade de risco. Vivemos um Estado Pós-social, 

doutrinariamente conceituado como um Estado Constitucional Ecológico, desafiado pela crise 

ecológica e pelo rápido avanço da sociedade industrial e tecnológica. Para SARLET, no atual Estado 

de Direito, a questão da segurança ambiental toma um papel central: “Assumindo o ente estatal a 

função de resguardar os cidadãos contra novas formas de violação da sua dignidade e dos seus 

direitos fundamentais por forca do impacto ambiental (socioambiental) produzido pela sociedade 

de risco (Ulrich Beck) contemporânea.11” 

Se pegarmos a atual jurisprudência, encontraremos com facilidade a citação de dois 

princípios: da precaução e da prevenção. Sua aplicabilidade pelo operador do Direito é quase que 

absoluta em proteger o meio ambiente, destituindo-se, em muitos casos, a segurança jurídica que 

a constituição protege ao desenvolvimento econômico. 

                                                        
10 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental em conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de 

colisão com outros direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.p.22 

11 SARLET, Ingo Wolfgang. Princípios do direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.40 
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A crítica que se faz, nas palavras de Dantas, é que a proteção do meio ambiente não é, na 

relação de ponderação, hierarquizada em relação de precedência absoluta e exclusão prima facie, 

de pretensões e interesses de quaisquer naturezas12. 

Quer dizer, não se pode considerar que em todos os casos em que há efetivamente um 

conflito entre direitos fundamentais, que a preservação do meio ambiente seja considerado como 

absoluto. Nesse sentido, válida a hipótese trazida por Fernanda de Salles Vavedon:  

Assim, a decisão que privilegie totalmente o Direito de Propriedade, anulando do direito da Sociedade 

de ver mantida a integridade das áreas de preservação permanente; ou que privilegie o Direito ao 

Meio Ambiente, anulando completamente o Direito de Propriedade, podem ser consideradas decisões 

arbitrárias, por ferirem o núcleo essencial de tais direitos. São decisões que se mantêm nos extremos, 

não alcançando o meio-termo que caracteriza a decisão justa.13 

Em que pese a existência de um estado pós-positivista, talvez, uma saída encontra pela 

doutrina seja retomar um pouco o positivismo jurídico, o qual teoricamente fornece uma solução 

aos casos difíceis. Aurora Tomazini de Carvalho, aluna dos ensinamentos de Paulo Barros de 

Carvalho, explica que a expressão “direito positivo”, a princípio, parece redundante, pois para todos 

aqueles que adotam uma posição kelsiana não existe outro direito, senão o posto.  

Não se pode negar que há, na prática, violação das “regras do jogo”, pois de fato, conforme 

concluí Dantas, a ampla discricionariedade ao decidir um caso de uma maneira ou outra se traduz 

em uma ficção, pois de fato o magistrado “legisla sobre novos direitos” e aplica-os 

retrospectivamente para o caso que tem em mãos. 

Pode-se dizer, portanto, que um dos grandes méritos de Dworkin concentra-se no reconhecimento de 

que as situações da vida que não estão submetidas a qualquer regra jurídica reguladora, uma vez 

trazidas a juízo, merecem uma solução baseada nos princípios e não em direitos criados pelo juiz e 

aplicados retroativamente. Isto fica claro a partir da contundente assertiva do autor segundo a qual 

“permanece sendo dever do juiz, mesmo em casos difíceis, descobrir quais os direitos das partes, e 

não inventar novos direitos retroativamente”. 

Logo, torna-se necessário adaptar o conceito de casos difíceis para a nossa realidade, em que, 

diferentemente do que ocorre nos regimes da common law, normalmente há solução legal regulando 

a hipótese. Assim, um caso difícil em nosso sistema seria aquele em que, embora possa até mesmo 

existir regra incidindo à espécie, haja colisão de princípios.14 

                                                        
12 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental em conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de 

colisão com outros direitos fundamentais. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

13 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental em conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de 
colisão com outros direitos fundamentais. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p.50.  

14 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental em conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de 
colisão com outros direitos fundamentais. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p.19 
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Não restam dúvidas que o tema possuí relevância e divergências, ao passo que o Direito 

Ambiental em específico possuí um complexo sistema de normas, proporcionando um campo maior 

para o acontecimento de conflitos. Já dizia Norberto Bobbio 15 , que a situação das normas 

incompatíveis entre si é uma tradicional dificuldade diante da qual se encontram os juristas de todos 

os tempos, e que tomou uma denominação característica de antinomia. 

E, tomando a tese de Ávila16, para criar-se critérios mais seguros na solução de tais conflitos 

fundamentais, podemos destacar que hoje o ponto central se dá pela necessidade de análise dos 

níveis hierárquicos em jogo, prevalecendo em muitos casos a regra expressa: 

Normalmente, afirma-se que, quando houver colisão entre um princípio e uma regra, vence o 

primeiro. A concepção defendida neste trabalho segue percurso diverso. Em primeiro lugar, é preciso 

verificar se há diferença hierárquica entre as normas: entre uma norma constitucional e uma norma 

infraconstitucional deve prevalecer a norma hierarquicamente superior, pouco importando a espécie 

normativa, se princípio ou regra. Por exemplo, se houver conflito entre uma regra legal e um princípio 

constitucional, deve prevalecer o segundo. Isso que dizer, a prevalência, nessas hipóteses não 

depende da espécie normativa, mas da hierarquia. No entanto, se as normas forem de um mesmo 

nível hierárquico, e ocorrer um conflito, deve ser dada primazia à regra. 

Atualmente, podemos observar que o atual Código de Processo Civil buscou solucionar o 

caso, quando no artigo 489, parágrafo 2º, destaca que em casos de colisão entre normas, o juiz deve 

justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razoes que autorizam 

a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Mas, 

mesmo que existente esta regra no nosso vigente código, as antinomias entre princípios 

continuarão a ser os pontos nevrálgicos em casos que se discute a proteção do meio ambiente. 

 

2. OS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO 

Dentre os princípios que regem o Direito Ambiental, talvez, sem dúvida, seja o princípio da 

precaução o norteador de todos os demais. Chamado de precaução ou cautela, pode-se dizer que 

sua origem se deu na conferência do Rio/92, porém, desde a convenção de Estocolmo já havia algo 

neste sentido. Assim descrito no décimo quinto princípio da convenção Rio/92, temos: 

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 

                                                        
15 BOBBIO, apud DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental em conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e os casos de colisão com outros direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p.121 

16 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11. ed revista. São Paulo: Malheiros, 
2010. 
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ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas 

eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

Se buscarmos um conceito não doutrinário, o princípio da precaução, ou precautinary 

principle17, se traduz na gestão de riscos, onde o Estado ou políticas vinculadas a proteção do meio 

ambiente estipulam regras e diretrizes para impedir ou conscientizar possíveis poluidores ou 

degradadores do meio ambiente. Trabalha-se, em resumo, na antecipação de forte potencial 

destruidor de determinadas atividades.  

Já a doutrina conceitua que a denominação deste princípio partiu do termo alemão 

“Vorsorgeprinzip”, na década de 70 onde havia já uma preocupação em políticas de gestão 

ambiental, visando essencialmente inovar em pesquisas científicas para descobrir e analisar 

decisões em prol da preservação ambiental, mesmo que isso seja contrário aos interesses 

econômicos do país. 

Interesse citar neste aspecto, que a UNESCO em 2005 emitiu um tratado, realizado pela 

World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology18, abordando a respeito do 

princípio da precaução, no qual traz em seu preambulo o conceito da responsabilidade versus 

economia: “However, with more choice also comes more responsibility. Conscious of our roles as 

stewards of the world in which we live, notably on behalf of future generations, we must therefore 

take care in exercising these options.” 

Pilar Carolina Villar 19  descreve que o princípio da precaução se caracteriza pela ação 

antecipada, mesmo diante de incertezas ou ausência de conhecimento científico a respeito dos 

eventuais riscos ou prejuízos ambientais que determinada atividade ou empreendimento possa 

causar. Se analisarmos a jurisprudência brasileira, este princípio já esteve presente em grandes 

debates judiciais. Villar ainda20 demonstra em seu estudo um julgado de grande importância, sendo 

válida a sua transcrição: 

[...] Um exemplo clássico da aplicação do princípio da precaução é a sentença proferida em junho de 

2000, pelo juiz federal Antônio Souza Prudente, da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos 

autos da ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra a União 

Federal e a empresa Monsanto do Brasil Ltda. e a Monsoy Ltda. Nesta ação, o IDEC pleiteava que a 

                                                        
17 Site da internet acessado: https://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle 

18 Site da internet acessado: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139578e.pdf 

19 VILLAR, Pilar Carolina; CIBIM, Juliana Cassano (coord.). Direito, gestão e prática: direito ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 
2017. (série GVLaw). p.38 

20 VILLAR, Pilar Carolina; CIBIM, Juliana Cassano (coord.). Direito, gestão e prática: direito ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 
2017. (série GVLaw). p.40 e 41. 
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União fosse condenada a exigir da Monsanto a realização de estudo prévio de impacto ambiental antes 

da comercialização da soja transgênica “round up ready”. Em sua defesa, a empresa Monsanto, 

responsável pela soja, alegou que a soja transgênica “round up ready” não era nociva para a saúde, 

sendo desnecessário o estudo prévio de impacto ambiental. 

Acolhendo o princípio da precaução, o magistrado julgou procedente o pedido do IDEC, condenando 

a União Federal a exigir a realização de prévio Estudo de Impacto Ambiental da Monsanto do Brasil 

Ltda. [...] para liberação de espécies geneticamente modificadas. (ACP n.º 1998.34.00.027682-0) 

E nessa linha de pensamento, Paulo de Bessa Antunes deixa claro que sua aplicação não pode 

se dar no “achismo”, devendo a dúvida a respeito do potencial risco ser fundamentada com análises 

técnicas e científicas, realizadas com base em protocolos aceitos pela comunidade internacional.  

A dúvida, entretanto, não se confunde com a mera opinião de leigos ou palpiteiros. A dúvida, para fins 

de que se impeça uma determinada ação, é a dúvida fundada em análises técnicas e científicas, 

realizadas com base em protocolos aceitos pela comunidade internacional. O que tem ocorrido é que, 

muitas vezes, uma opinião isolada e sem a necessária base cientifica tem servido de pretexto para que 

se interrompam projetos e experiências importantes. Dúvida é um elemento fundamental no avanço 

da ciência, pos sem ela, ainda acreditaríamos na quadratura da terra. Todo conhecimento científico é 

sujeito a dúvida. O que não admite a dúvida é o dogma religioso que pertence a um domínio diferente 

da vida humana que é o campo da fé. É evidente que, se do ponto de vista científico existir uma dúvida 

– que não se confunde, repita-se, com um palpite, as medidas de precaução deverão ser tomadas.21 

De outro norte, ao contrário do que apontam as doutrinas em não haver diferença entre o 

princípio da precaução e o princípio da prevenção, há, sim, substancial diferença e que, em muitos 

dos casos, são aplicados erroneamente ao caso concreto. 

O princípio da prevenção tem como fundamento o art. 225, caput da CF/88, quando 

determina ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente às 

presentes e futuras gerações. Villar aponta que este dever jurídico de evitar a consumação de danos 

(conhecidos ou esperados) ao meio ambiente, se dá pela plena atitude da prevenção, agindo de 

forma antecipada22.  

Em resumo, no princípio da prevenção, ao contrário da precaução, existem conhecimentos 

científicos para afirmar que determinada atividade é perigosa para o meio ambiente.  

Aqui se faz um parêntese quanto ao princípio da precaução. Ao passo que caso a incerteza 

que sustenta o princípio da precaução se torne uma certeza científica, nada obsta que a decisão 

aplicada seja reformada, não se está diante de um direito perpétuo e absoluto. Porém, mesmo com 

                                                        
21 ANTUNES, Paulo de Bessa. Política Nacional do Meio Ambiente, São Paulp: Lumen Juris. 2005. p.28/29. 

22 VILLAR, Pilar Carolina; CIBIM, Juliana Cassano (coord.). Direito, gestão e prática: direito ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 
2017. (série GVLaw). p. 42 
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a dita “certeza científica”, não significa dizer que o mesmo não possa ser enquadrado em critérios 

do princípio da prevenção por ser possivelmente poluidor. 

Assim o licenciamento ambiental talvez expresse o procedimento administrativo que melhor 

se encaixa nos conceitos de ambos os princípios. O legislador se preocupou ao editar as normas do 

Direito Ambiental em criar mecanismos de proteção ao meio ambiente, sendo imposto ao particular 

a demonstração dos riscos e possíveis danos que o empreendimento causará.  

Villar aponta que o estudo prévio de impacto ambiental feito no processo de licenciamento 

ambiental pode ser o principal instrumento indicador de quais são as medidas compensatórias e 

mitigadores a serem adotadas antes da implantação do empreendimento, visando, estritamente, 

conciliar a proteção ao meio ambiente.23  

Da responsabilidade jurídica de prevenir decorrem obrigações de fazer e de não fazer. 

Rehbinder, citado por Paulo Afonso de Leme Machado, correlaciona que o princípio deve “inibir ou 

limitar mais adiante da margem do perigo, a criação possível de danos ambientais”, isto é, o risco 

residual para a poluição e para o ambiente deve limitar-se ao mínimo. Este mesmo autor24 ainda 

destaca que o posicionamento preventivo tem por fundamento a responsabilidade no causar perigo 

ao meio ambiente, é um aspecto da responsabilidade negligenciado por aqueles que se 

acostumaram a somente visualizar a responsabilidade pelos danos causados. 

Com estas premissas, torna-se válida a assertiva de Ulrich Beck em sua análise de uma 

sociedade de risco, ressaltando que a transição da era industrial para um período de riscos ocorre 

de uma maneira invisível e inconsciente, dentro do processo de modernização.25 

Entenda-se, portanto, a diferenciação entre os dois citados princípios: 1) no princípio da 

prevenção há certeza científica que determinada atividade possa resultar em dano ambiental, e, no 

princípio da precaução existe incerteza ou controvérsia científica que determinada atividade possa 

resultar em dano ambiental; 2) na prevenção o risco de dano ambiental ou de perigo é sabidamente 

conhecido, e na precaução o risco de dano ambiental é temido. 3) na prevenção é possível 

estabelecer um nexo de causalidade entre a atividade e os impactos ambientais, já na precaução 

                                                        
23 VILLAR, Pilar Carolina; CIBIM, Juliana Cassano (coord.). Direito, gestão e prática: direito ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 

2017. (série GVLaw). p.43 

24 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. São Paulo: Malheiros, 1994. p.35/36. 

25 BECK apud BORGES, Leonardo Estrela. As obrigações de prevenção no Direito Ambiental internacional. São Paulo: Saraiva, 2017 
.p.29. 
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não é possível estabelecer o nexo diante da incerteza científica. 4) na prevenção o dano é concreto 

e mensurável, já na precaução existe uma ameaça, uma probabilidade de dano. 

Caminhando à junção do problema entre conflitos e regras, agora, com a conceituação básica 

destes dois importantes princípios, extrai-se de forma clara a existência de uma forte antinomia. 

Indaga-se, como sopesar direitos fundamentais tão importantes em uma sociedade democrática 

como prioriza a CF/88? 

Leonardo Borges, doutrinador que defende em sua tese a necessidade dos Estados aplicarem 

internacionalmente a teoria da prevenção,26  afirma que os princípios garantem a coerência e 

acentuam a homogeneidade do direito ambiental, uma vez que ordenam as regras segundo uma 

estrutura racional e universal. Nesse sentido é que se torna necessário, ao aplicador do Direito, a 

devida ponderação, não colocando, no caso concreto, o meio ambiente como absoluto bem jurídico 

social a ser protegido, desconsiderando em muitos casos, a necessidade real do desenvolvimento 

industrial ou social daquela área em litígio.  

Com efeito, entende-se, que, havendo o preenchimento pelo particular dos requisitos legais 

na implementação de novas tecnologias ou de empreendimentos que em tese possam vir a causar 

impacto ambiental, por regra, não se pode admitir, sem fundamento científico, a absoluta 

preponderância dos princípios da prevenção ou da precaução, ao passo que esta atitude do 

magistrado violaria diretamente a segurança jurídica concedida ao particular. 

Já dizia o ministro Herman Benjamin, ainda quando membro do Ministério Público de São 

Paulo, que o antagonismo sobre a defesa do meio ambiente x desenvolvimento adveio desde a 

década de 70, quando o Direito Ambiental recebia contornos mais precisos, sendo comum ver o 

debate sobre política ambiental ser posto em termos de crescimento econômico versus meio-

ambiente. Porém, afirma: tal antagonismo mostrou-se, no decorrer dos anos 80, incorreto, já que 

as relações entre economia e meio-ambiente não têm, necessariamente, que ser conflitivas. 27 

O que melhor expressa o momento ambiental do Brasil é a citação de Antunes28, onde critica 

o ambientalismo excessivo, chamando de “Poluição zero”: 

                                                        
26 BORGES, Leonardo Estrela. As obrigações de prevenção no Direito Ambiental internacional. São Paulo: Saraiva, 2017. p.39 

27 BENJAMIN, Antônio Herman V. Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993. 
p.12 

28 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental em conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de 
colisão com outros direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p.96 
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Uma tendência bastante marcante no chamado desenvolvimento ambientalista é a do 

preservacionismo que pretende a intocabilidade dos bens ambientais e a chamada poluição zero. 

Conceitualmente entre os adeptos de tal maneira de compreender a realidade, a simples emissão de 

produtos no ambiente se confunde com poluição e atividade ilícita.  

A matéria referente ao nível tolerável de poluição, bem como o pale desempenhado pelos órgãos 

ambientais no estabelecimento de parâmetros de emissões admissíveis, tem sido submetida ao crivo 

do Poder Judiciário que, em recente decisão, proferida pelo TRF da 4ª Região que, reconhecidamente, 

é um dos Tribunais brasileiros mais empenhados na defesa do meio ambiente, reconheceu a 

impossibilidade concreta da existência de um padrão de poluição zero. 

Conclui-se, ainda que brevemente, pela necessidade de o ordenamento jurídico atual 

observar estes possíveis conflitos e sopesar, dentro do caso concreto, os direitos que a lei buscou 

resguardar, e principalmente, o motivo pelo qual o legislador buscou ao escrever a regra expressa, 

não deixando margem à aplicação absoluta de princípios gerais, que consequentemente geram uma 

insegurança jurídica em uma sociedade em rápido desenvolvimento. A regra de ouro, por assim 

dizer, se dá pela correta análise técnica, cientifica, excluindo-se os preceitos pessoais e interesses 

sociais no caso prático, aplicando-se a correta ponderação das normas conflitantes. 
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APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO A PARTIR DA ANÁLISE ECONÔMICA DO 

DIREITO:  A PONDERAÇÃO NECESSÁRIA EM CASOS DE DANO AMBIENTAL FUTURO 

 

André Luiz Bermudez1  

Fernanda Pacheco Amorim2 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo pretende demonstrar que é possível fazer a ponderação da aplicabilidade do 

princípio da precaução em casos de dano ambiental futuro a partir da análise econômica do direito 

levando-se em conta as variáveis envolvidas, tanto sociais quanto econômicas, e objetivando-se a 

maximização dos ganhos sociais para todos os envolvidos. Permitindo-se, desta forma, que 

aconteça, efetivamente, o desenvolvimento sem a ideia de intocabilidade ambiental e também a 

proteção ao meio ambiente sem ações exploratórias. 

Para alcançar o objetivo proposto dividiu-se da seguinte forma: A relação entre o direito e a 

economia: o movimento da análise econômica do direito e suas escolas; Os pressupostos 

metodológicos da análise econômica do direito; O princípio da precaução e o dano ambiental futuro; 

Considerações Finais. 

No desenvolvimento do trabalho se utilizou o método dedutivo com pesquisa bibliográfica 

e, consequentemente, a elaboração de fichamentos, conceitos operacionais e categorização. 

Cumpre esclarecer ainda, que este escrito é resultante dos diálogos, leituras, debates e 

construções de conhecimento realizados na disciplina Governança e Sustentabilidade, ministrada 

pelo Professor Doutor Marcelo Buzaglo Dantas, no programa de Mestrado em Ciências Jurídicas da 

Universidade do Vale do Itajaí. 
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1. A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO E A ECONOMIA: o movimento da análise econômica do direito e 

as suas escolas 

As relações sociais e econômicas se modificam com o passar do tempo. A evolução 

tecnológica e de comunicação ampliou os antigos limites, por vezes alargando fronteiras e por 

outras derrubando muros que distanciavam sociedades. O reflexo dessa crescente globalizante é 

sentido também no campo da ciência jurídica. Não é mais possível entender o direito e o sistema 

jurídico sem promover o intercâmbio de conhecimento com outras áreas do saber. Nesse cenário, 

surge uma nova forma de interpretar e aplicar o Direito, relacionando-o com importante ramo das 

ciências sociais, qual seja, a Economia.  

A revolução científica do Século XVII introduziu no pensamento filosófico o método 

cartesiano.  Considerado fundador da filosofia moderna, o matemático Descartes propôs um novo 

sistema de pensamento baseado na certeza do conhecimento3, alicerçando sua metodologia na 

ideia de promover o estudo de maneira analítica, com a divisão ao máximo em partes para 

aprofundamento do tema, não o relacionando com circunstâncias externas.  

Tal forma de pensamento foi adotada pelas mais diversas ciências, dentre elas a ciência 

jurídica, que ao longo do tempo promoveu seu aprofundamento desvinculando-se de outras áreas 

do saber. O mesmo ocorreu com o Economia, com ganhos em razão da especialização, mas prejuízos 

no que concerne ao isolamento. 

A ciência da Economia apenas passou a retomar a relação com a ciência jurídica, ainda que 

de forma tangencial, a partir da inauguração da Economia Clássica, tendo como marco inicial a obra 

“Uma Investigação Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações”4 do Escocês Adam Smith 

no ano de 1776. Na referida obra o autor defende que a livre concorrência se afigura como a melhor 

solução para o equilíbrio e alocação de recursos em razão de seu poder de autorregulação. Assim, 

para Smith, não deve o mercado ter regulação legal pelo Estado, sendo os preços o instrumento 

com que a “mão invisível” comanda a atividade econômica5. Dany Robert Dufour ao analisar o 

                                                        
3 DESCARTES. René. Discurso do método. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo. Martins Fontes. 1996.  

4 SMITH, Adam. A riqueza das nações. investigação sobre sua natureza e suas causas. Vol. II. São Paulo. Nova Cultura. 1996. 

5 É evidente que cada indivíduo, na situação local em que se encontra, tem muito melhores condições do que qualquer estadista ou 
legislador de julgar por si mesmo qual o tipo de atividade nacional no qual pode empregar seu capital, e cujo produto tenha 
probabilidade de alcançar o valor máximo. O estadista que tentasse orientar pessoas particulares sobre como devem empregar 
seu capital não somente se sobrecarregaria com uma preocupação altamente desnecessária, mas também assumiria uma 
autoridade que seguramente não pode ser confiada nem a uma pessoa individual nem mesmo a alguma assembleia ou conselho, 
e que em lugar algum seria tão perigosa como nas mãos de uma pessoa com insensatez e presunção suficientes para imaginar-se 
capaz de exercer tal autoridade. In: SMITH, Adam. A riqueza das nações. investigação sobre sua natureza e suas causas, 1996, p. 
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liberalismo de Adam Smith, de maneira crítica e irônica, apresenta o Mercado como um Deus6 a 

regular as relações individuais7.  

Já a principal crítica à Economia Clássica fica a cargo da Escola Marxista, decorrente do 

pensamento do economista, filósofo e teórico alemão Karl Marx. O referido autor em sua principal 

obra “O Capital – Crítica à Economia Política” se contrapõe ao modelo apresentado por Adam Smith, 

tecendo um estudo aprofundado da sociedade de sua época e do modo de produção adotado, qual 

seja, o capitalismo.  

Marx teoriza quanto ao valor do trabalho; a diferença de valor entre o que o trabalhador 

produz e o retorno pago pelo empregador; a tensão existente entre o que chamou de burguesia e 

a classe trabalhadora; a ausência de planejamento do capitalismo, o que leva a crises periódicas; e 

a necessidade de que a classe trabalhadora, como maior classe, exija seus direitos com a subversão 

da ordem capitalista e a criação de uma sociedade equilibrada que possibilite o desenvolvimento 

pleno do homem8.  

Em 1789 o inglês Jeremy Bentham reafirma retomada da relação entre a lei e a economia. O 

referido autor, juntamente com John Stuart Mill e James Mill, foi o responsável pela difusão do 

utilitarismo9, movimento que preconiza uma ética normativa que se dedica a explicitar questões 

afetas ao fazer, admirar e viver em termos de maximização da utilidade e da felicidade.   

Isto posto, as ações relacionadas à economia, direito e política, que atuam 

fundamentalmente no campo moral, devem ser analisadas sob a tendência de aumentar ou reduzir 

o bem-estar social10. E ainda, deve a ciência jurídica, ser entendida de maneira integrada com áreas 

                                                        

438. 

6 Dufour, Dany-Robert. O Divino Mercado: A revolução cultural liberal. Tradução de Procópio Abreu. Rio de Janeiro. Companhia de 
Freud. 2008, p. 85-95 

7 A particularidade do mercado é que ele não figura mais uma origem. Ele se apresenta como uma imanência transcendente, 
fusionando o infinitamente múltiplo em super-unidade. Não corresponde mais a uma anterioridade ou a uma exterioridade com 
a qual todos teriam, por encargo, que concordar. Com efeito, o Mercado não conhece o passado ou o futuro, ele sempre se 
desenrola no presente, é apenas um puro espaço de troca generalizada no  qual fluxos se cruzam, se conectam e se desconectam: 
fluxos de energia, dinheiro, inteligências, mercadorias, formas, imagens. In: Dufour, Dany-Robert. O Divino Mercado. A revolução 
cultural liberal, p. 90. 

8  MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Tradução de Rubens Enderle. Bomtempo Editorial. Disponível em 
https://coletivocontracorrente.files.wordpress.com/2013/10/tmpsq7jbv.pdf. Acesso em 10 de julho 2017.  

9 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. O Direito e a Ciência Econômica: a possibilidade interdisciplinar na contemporânea 
Teoria Geral do Direito. In: 11ª Conferência Internacional de Direito e Economia da ALACDE, 2007, Brasília, Brasil. Latin American 
and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE) Annual Papers (University of California, Berkeley), 2007, p. 6. 

10 The principle of utility is the foundation of the present work: it will be proper therefore at the outset to give an explicit and 
determinate account of what is meant by it. By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of 
every action whatsoever. According to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose 
interest is in question: or, what is the same thing in other words to promote or to oppose that happiness. I say of every action 
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como a psicologia, a sociologia e, também, com a economia.  

Alinhado a esse pensamento, o conceito de Análise Econômica do Direito propôs uma 

reestruturação da forma de aplicação do direito, com o intuito de promover a proteção das decisões 

jurídicas com relação à instabilidade política e instabilidade na escolha de critérios de justiça.  

A estrutura de pensamento da Análise Econômica do Direito promove uma integração de 

conceitos relacionados a áreas afins do conhecimento, vez que o sistema jurídico possui relação 

próxima com a economia, e o contrário também é verdadeiro. O sistema legal não é apartado do 

sistema econômico, merecendo uma visão interdisciplinar, aplicando-se a racionalidade econômica 

aos institutos jurídicos.  

Note-se que, a despeito de a ciência do Direito se concentrar em temas relacionados à 

aplicação da justiça, e a Economia procurar fundamentalmente a eficiência atribuída a agentes 

econômicos, a relação entre as duas disciplinas são facilmente perceptíveis em casos envolvendo, 

v.g., Direito Financeiro, Econômico, e até mesmo, Ambiental. Em todas as áreas jurídicas citadas, a 

consequência das escolhas legais terá reflexo diretamente na economia.  

Sob esse enfoque, o gérmen da Análise Econômica do Direito se dá com a relação da 

Economia com o Direito da Concorrência - Lei Antitrust nos Estados Unidos da América -, vinculando-

se fundamentalmente com o Direito Industrial. Foi com a evolução do pensamento, em especial 

com artigos de Ronald Coase e Guido Calabresi11, que se ampliou o rol de integração dentro do 

mundo jurídico, inclusive com áreas como o direito criminal, direito de família e direito 

constitucional. 

Ronald Coase, inglês que lecionava na universidade de Chicago, surgiu como principal 

expoente do referido estudo com a publicação de dois artigos, quais sejam: “The firm, the Market 

and the law12 ; The Problem of social cost13. Nesse último, o autor questiona o papel das empresas, 

tratando da capacidade dos indivíduos de alocarem eficientemente os seus direitos 

independentemente da própria ordem jurídica, ordem essa que pode afetar a distribuição dos bens. 

                                                        

whatsoever, and therefore not only of every action of a private individual, but of every measure of government. In: BENTHAM, 
Jeremy. A introduction to the principles os morals and legislation. Batoche Books. 2000, p.14. 

11  Guido Calabresi in Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 Yale L.J. 499 (1961. Disponível em 
https://pdfs.semanticscholar.org/b3b6/26c3a70461117b8d158c2cc058e592f29d5b.pdf Acesso em 20 de dezembro 2017. 

12 COASE, Ronald. The firm, the Market and the law. Chicago: The University of Chicago Press. 1990. 

13 COASE, Ronald. The Problem of social cost.  Disponível em http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf. 
Acesso em 20 dezembro 2017.  



264 
 

Ademais, o autor trabalha a necessidade de o judiciário compreender as consequências econômicas 

de suas decisões14. 

Em 1970 surge o movimento científico nominado Law and Economics, que teve por base as 

universidades americanas, em especial Yale, Berkeley e Chicago, despontando como principais 

expoentes Hanry Manne, Gary Becker e Richard Posner.  

O estudo procurou investigar de que modo as normas legais afetam o comportamento dos 

indivíduos e das instituições, bem como de que forma o direito pode proporcionar bem-estar social. 

Ou seja, a Análise Econômica do Direito procura distanciar-se da forma tradicional das ciências 

jurídicas, baseadas na neutralidade da lei, ligando-se ao pragmatismo e consequencialismo15. Nesse 

aspecto, a Análise Econômica do Direito tem por ponto central a “ideia de que o direito é 

instrumento para conseguir fins sociais, sendo que o fim a conseguir é o da eficiência econômica”16 

17. 

Desta feita, o fundamento nevrálgico é o de refutar a ideia de autonomia da ciência jurídica, 

retomando postulados do realismo, com a consequente possibilidade do estudo científico da 

realidade jurídica desde o âmbito das ciências sociais.  

A despeito do entendimento clássico econômico de Adam Smith, o pensamento preconizado 

por Richard Posner e Gary Becker, inaugurando a chamada Escola de Chicago, propõe descrever o 

fenômeno jurídico a partir de mecanismos fornecidos pela Economia Neoclássica. Assim, Escola 

Clássica de Chicago pretende aplicar as ferramentas da análise econômica, em especial a 

microeconomia, para a solução de problemas jurídicos partindo da premissa utilitária de 

racionalidade do agente econômico, que atua sempre para a maximização da eficiência, diminuindo 

                                                        
14 [...]as cortes influenciam diretamente a atividade econômica. Desse modo, seria aparentemente desejável que as cortes tivessem 

os deveres de compreender as consequências econômicas de suas decisões e, na medida em que isso fosse possível sem que se 
criasse muita incerteza acerca do próprio comando da ordem jurídica, de levar em conta tais consequências ao exercerem sua 
competência decisória. In: COASE, Ronald. O problema do custo social. The Latin American and Caribbean Journal of Legal Studies: 
Vol. 3. N. 1. Article 9. 2008. p.15. Disponível em http://services.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=lacjls. 
Acesso em 21 dezembro 2017.  

15 MARCELINO JÚNIOR, Júlio Cesar. O direito de acesso à justiça e a análise econômica da litigância: a maximização do acesso na 
busca pela efetividade. Tese- Doutorado. Orientador: Horário Vanderlei Rodrigues; coorientador Alexandre Morais da Rosa. 
Florianópolis, SC. 2014, p. 81. Disponível em https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/123198/326774.pdf . 
Acesso em 22 de dezembro 2017.  

16 LARA, Fabiano T. R. Análise econômica do Direito como método e disciplina. Revista e-civitas. Belo Horizonte. V1, n 1, 2008, p. 10. 
Disponível em http://www.revistas.unibh.br/index.phd/dcjpg/article/view/2/2. Acesso em 17 dezembro 2017.  

17 No mesmo sentido Pedro Mercado: Análise Econômica do direito ou Law and Economics é um movimento contemporâneo que 
combina as ciências da econômica e jurídica numa tentativa de estudo interdisciplinar, tendo como característica comum, sem 
distinguir tendências e escolas, a aplicação da teoria microeconômica neoclássica do bem-estar para analisar e reformular tanto 
as instituições particulares como o sistema jurídico em seu conjunto.  PACHECO, Pedro Mercado. El Análisis Económico del 
Derecho – uma reconstrucción teórica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 25 
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os custos e promovendo o aumento dos benefícios.18  

Nesse aspecto, a corrente neoclássica entende que o mercado de fato tende ao equilíbrio e, 

uma vez perturbado por causas externas, voltará a acomodar-se. Ademais, reconhece que há 

escassez de recursos, que devem ser distribuídos por meio do mercado – como o mecanismo mais 

eficiente. Ainda, aprofunda o discurso indicando que a promoção do interesse público se dará a 

partir do comportamento racional dos indivíduos na busca de interesses próprios. Assim, partindo-

se da racionalidade do indivíduo, passou a se tratar de uma perspectiva da ciência do 

comportamento humano, em uma relação entre fins e meios. 

A Escola Clássica de Chicago é tida como conservadora por sua crença na racionalidade do 

tomador de decisão, baseada na eficiência econômica neoclássica (e seus modelos matemáticos). 

São muitas as Escolas de Law and Economics 19  que propõem uma visão diferenciada desta 

apresentada por Posner e pelo conservadorismo da Escola de Chicago, mas a crítica principal, e que 

mais se adequa ao fim objetivado com esta pesquisa, advém da Escola de Yale (New Haven), tendo 

como principal expoente Guido Calabresi. 

Em sua obra The Coast of Accident20, Calabresi discorda da posição de Posner, entendendo 

que reduzir o direito a conceitos de eficiência não se mostra o caminho mais adequado. Para o 

referido autor, o sistema jurídico deve contribuir para promover a redução dos custos de acidentes, 

servindo a responsabilidade civil para prevenir, e secundariamente responsabilizar o causador do 

dano, com a imputação de medida reparatória.  

Nesse sentido, a Escola de Yale deduz que a resposta a fenômenos sociais e jurídicos não 

pode ficar adstrita apenas a questões de ordem econômica, mas depende de outras variáveis. E 

neste sentido, aplicando-se o entendimento de que é o possível o sopesamento de questões tanto 

econômicas quanto ambientais, que se acredita cabível a ponderação sobre aplicação do princípio 

da precaução em casos de dano ambiental futuro a partir da análise econômica do direito, conforme 

restará demonstrado. 

                                                        
18 POSNER, Richard. El análisis económico del derecho. Tradução de Eduardo L. Suárez. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 

19 Por exemplo: Escola da Nova Economia Institucional (NEI), Escola Public Choice e Escola Behavioral Law and Economics. In: 
GONÇALVES, Everton das Neves. A Teoria de Posner e sua aplicabilidade à Ordem Constitucional Econômica de 1988. 1997. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 1997; DIAS, Marco Antônio. James Buchanan e a “Política” na escolha pública. Disponível em 
file:///C:/Users/andre/Documents/Mestrado/Material%20disserta%C3%A7%C3%A3o/AED/public%20choice%202.pdf Acesso em 
27 dezembro 2017; JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R; THALER, Richard. A Behavioral Approach to Law and Economics. p. 1479. 
Disponível em http://www.law.harvard.edu/programs/olincenter/papers/pdf/236.pdf Acesso em 27 dezembro 2017. 

20 CALABRESI, Guido. The Costs of Accidents- A Legal and Economic Analysis. Yale University Press, New Haven and London, 1970. 
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2. OS PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

Conforme visto em tópico anterior, a evolução do pensamento referente à Law & Economics 

ficou demonstrada pela sequência de escolas que se seguiram a partir de sua base fundamental, 

seja se contrapondo ao modelo apresentado pela Escola Clássica de Chicago, seja na procura de 

aperfeiçoamento do pensamento originalmente proposto. Nesse aspecto, a fim de se entender de 

forma segura os preceitos da Análise Econômica do Direito, fundamental o aprofundamento na 

discussão quanto aos pressupostos metodológicos, em especial no que se refere à base fundante 

do pensamento ora em estudo. 

A Economic Analyses of Law, originalmente, propõe uma teoria explicativa dos institutos 

jurídicos, assim como uma teoria normativa baseada em pressupostos econômicos, tratando-se, 

desta  forma, de uma abordagem interdisciplinar 21 . A Escola de Chicago sugere uma teoria 

explicativa dos institutos jurídicos baseada em resultados da maximização de forma relativamente 

coordenada de preferências individuais, tendo por base métodos da teoria microeconômica22. Pois, 

os indivíduos, assim como os agentes jurídicos23, tendem a comparar os custos e benefícios das 

alternativas propostas antes do processo de tomada de decisão, procurando, dessa forma, a 

maximização dos benefícios de seus interesses.  

Tal processo de decisão baseado na análise de custos e benefícios a fim de buscar a melhor 

alternativa para atendimento de interesses próprios é encontrado não apenas em processos de 

escolha de ordem econômica, mas também em relações sociais, políticas e culturais. A natureza 

racional do homem procura aumentar o máximo seus fins da vida, suas satisfações, ou seja, o 

interesse próprio24. 

Os pressupostos ao processo de escolha derivam, como já asseverado, de uma análise 

                                                        
21 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Tradução de Luís Marcos Sander; e Francisco Araújo da Costa. 5. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2010, p. 33. 

22 NASCIMENTO, Fábio Severiano do. Algumas contribuições teóricas da Análise Econômica do Direito no estudo da tributação. 
Revista de Direito da Cidade, vol.03, nº01. ISSN 2317-7721 p. 232-260, p. 238. 

23 MORAIS DA ROSA, Alexandre. Guia do Processo Penal coforme a Teoria dos Jogos. Florianópolis: Empório do Direito. 2017. 

24 Sobre isto Posner: Muchos abogados creen que la economía es el estúdio de la inflación, el desempleo, los ciclos económicos y 
otros fenómenos camroeconómicos misteriosos, alejados de los interesses cotidianos del sistema legal. Em realidade, el campo de 
la economía es mucho más amplio. Tal como se entende em este libro, la economía es la ciência de la elección racional em um 
mundo (nuestro mundo) donde los recursos son limitados em relación com las necessidades humanas. Así definida la economía, 
su tarea consiste em explirar las consecuencias del supuesto de que el hombre es um maximizador racional de sus fines em la vida, 
sus satisfacciones (lo que llamaremos su “intrés próprio”). No debe confundirse la maximización racional com el cálculo consciente. 
La economía no es uma teoría de lo consciente. El comportamento es racional cuendo se ajusta al modelo de la elección racional, 
cualquiera que sea el estado mental de quien elige. Y el interés próprio no debe confundirse com el egoísmo; la felicidade (o la 
miséria) de otras personas puede formar parte de nuestras satisfacciones. In: POSNER, Richard. Suárez. El análisis económico del 

derecho, 1998, p. 11. 
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baseada na microeconomia, dizendo respeito a decisões tomadas por pequenos grupos e 

indivíduos, como famílias, firmas e órgãos governamentais. Assim, a microeconomia utilizada na 

base de pensamento da Escola Clássica de Chicago funda-se no estudo de como os recursos escassos 

são alocados entre fins que são alternativos entre si25.   

A escassez, como um elemento intrínseco da lei da demanda, decorre de premissa de que os 

bens materiais são finitos, e os interesses, infinitos. Dessa forma, trabalha-se com o aquém do 

necessário para suprir as expectativas e vontades dos agentes econômicos. Mesmo se tratando de 

escolhas de ordem política, como a alocação de recursos em determinado setor da sociedade, como, 

por exemplo, a saúde, o protagonista da escolha deverá sopesar as consequências do fato de deixar 

de alocar tais recursos em educação ou segurança. Trata-se, pois, do custo de oportunidade, ou 

seja, o ato de deixar algo em detrimento de escolha diversa.  

Nesse diapasão, adverte-se que o processo de escolha se afigura como um exercício de 

prospecção, baseado em informações pretéritas que fundamentam o exercício decisório. Assim, a 

opção está voltada ao futuro, pois vislumbra as consequências do ato, mas alicerçada em 

informações disponíveis naquele momento, sempre voltada à busca pela maximização dos 

interesses de quem decide. 

Importante, neste ponto, frisar a crítica feita pela Escola Comportamental (Behavioral Law 

and Economics), pois a Escola Clássica não consegue explicar desvios cognitivos ou mesmo 

psicológicos dos indivíduos que se afastam do comportamento esperado26, promovendo escolhas 

que destoam da tendência de racionalidade majoritária. Deve-se levar em conta para análise da 

utilidade da escolha não apenas bens materiais ou de consumo, mas também o grau de alegria, 

altruísmo, desilusão ou amor.  

A fim de se avançar no entendimento dos pressupostos metodológicos, imprescindível 

                                                        
25 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 2010, p. 35-36 

26 “Um dos exemplos citado é o do ultimatum bargaining game. Dois participantes, que desconhecem as identidades um do outro – 
a interação é anônima – e que necessitam dividir uma soma de dinheiro, sob a regra de que um deles fará a proposta do critério 
de divisão, e o outro terá a possibilidade de aceitá-la – caso em que os participantes dividirão a quantia – ou rejeitá-la – caso em 
que nenhum dos participantes recebe qualquer quantia. A "teoria da escolha racional" prevê que o policitante tirará vantagem da 
situação, sugerindo uma distribuição desproporcional da quantia, na certeza de que o oblato preferirá pouco a nada. Os estudos 
experimentais realizados, contudo, demonstraram que o resultado mais comum para este jogo foi o de uma repartição igual da 
quantia (metade para cada participante) e que, de outro lado, quando a proposta feita indicou uma desproporção significativa 
(mais de 70% para o policitante) o oblato preferiu rejeitá-la (ficando com um resultado de zero). Essas observações trazem 
consequências na avaliação acerca de como as partes devem se comportar, especialmente no tocante à formação dos contratos”. 
SANTOLIN, Cesar. Behavioral Law And Economics e a Teoria dos Contratos. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 1 (2015), nº 3. 
407-430, p. 410. 
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entender no que consiste o bem-estar social e quais são os critérios obedecidos para sua escolha.  

A forma mais habitual de definição de bem-estar social é aquela que reflete a soma simples 

das utilidades individuais, ou seja, o bem-estar social seria a soma do bem-estar (satisfação) de cada 

um dos indivíduos que compõem determinado grupo. Tal definição foi classificada como utilitarista, 

a exemplo do pensamento de Jeremy Bentham27. Dessa forma, entende-se como bem-estar a busca 

pela eficiência e satisfação pessoal, pouco importando a igualdade distributiva, desde que haja a 

maximização do bem-estar dos indivíduos que compõem a sociedade, o que se consideraria 

eficiente.  

O conceito de eficiência, embora tenha ligação com a iniciativa privada e com o mundo de 

negócios, para a análise econômica significa otimização de alguma medida de valor. Nesse sentido, 

o conceito de eficiência pode ser também conceituado como a maximização do bem-estar social, 

ou seja, a maximização dos níveis de satisfação de determinado grupo social. Para Kaldor-Hicks, 

havendo a percepção de altos níveis de utilidade nas escolhas, e o somatório simples de tais níveis 

forem maximizados, teremos a perfectibilização do conceito de eficiência2829.  

De outra banda, no entendimento de Pareto30, o critério de eficiência estipula que uma 

determinada medida é considerada eficiente somente quando melhora o nível de bem-estar de 

alguém sem piorar o nível de bem-estar de outrem. Assim, leva-se em consideração a diferença 

entre maximização de utilidade e maximização de riqueza, já que pessoas podem atribuir utilidade 

distinta a uma mesma quantidade de riqueza.  

Na mesma linha, “o bem-estar de uma sociedade é máximo se não existe outro estado tal 

que seja possível aumentar o bem-estar de um indivíduo sem diminuir o bem-estar dos demais” 31; 

                                                        
27 BENTHAM, Jeremy. A introduction to the principles os morals and legislation. Batoche Books. 2000. 

28 BOTELHO, Martinho Martins. A eficiência e o efeito Kaldor-Hicks: a questão da compensação social. Revista de Direito, Economia 
e Desenvolvimento Sustentável. e-ISSN:2526-0057. Brasília. V-2.n,1.jan-jun 2016. p. 27-45. Disponível em 
indexlaw.org/index.php/revistaddsus/article/download/1595/PDF. Acesso em 28 dezembro 2017. 

29 Gonçalves ensina: Assim, a Eficiência Potencial de Kaldor-Hicks caracteriza-se por toda a situação em que aquilo que pode melhorar 
a posição de alguém é mais valoroso do que os prejuízos causados a outrem que se vê diminuído em seu bem-estar ou, ainda, 
eficiência potencial é verificada quando os benefícios totais - sociais - líquidos são máximos tomando possível comprar a 
aquiescência dos perdedores com o que obtém os ganhadores. In: GONÇALVES, Everton das Neves. A teoria de Posner e sua 
aplicabilidade à ordem constitucional econômica brasileira de 1988. 1997. 409 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997, p. 53. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106450?show=full. Acesso em 28 dezembro 2017. 

30 PARETO, Vilfredo. Manual de Economia Política. Tradução de João Guilherme Vargas Netto. São Paulo: Editora Nova Cultural, 
1996. 

31 PARETO, Vilfredo. Manual de Economia Política,1996, p.14. 
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ou seja, não há meios de melhorar a situação de um, sem prejudicar a situação dos outros32. Tal 

definição é chamada de “ótimo de Pareto”, pois seria a maneira mais eficiente de divisão de recursos 

em dado contexto econômico. 

Destarte, a perspectiva Econômica entende as relações sociais de maneira a se buscar a 

máxima eficiência, sendo tal assertiva aplicável às relações que envolvem o Direito, ou seja, as 

relações jurídicas seriam elementos que contribuem para a melhoria do bem-estar social.  

A teoria normativa da Economics Analysis of Law baseia-se fundamentalmente em “como as 

normas legais e sanções afetam o comportamento dos indivíduos e, utilizando-se dos pressupostos 

econômicos, quais seriam as normas jurídicas mais eficientes”33. Nesta senda, por intermédio da 

influência da norma sobre o comportamento dos indivíduos, possibilita-se a aproximação do ser 

com o dever ser34.  

Assim, a ciência da Economia colabora com a ciência jurídica ao elaborar modelos de 

comportamento que auxiliam na previsibilidade e controle das ações dos indivíduos. Ademais, 

auxilia nas escolhas políticas quando da elaboração de espécies normativas, pois ampara a projeção 

das consequências dessas escolhas a partir de uma gama de informações preexistentes, ou seja, 

consegue antecipar “os prováveis efeitos das regras jurídicas sobre o comportamento dos atores 

sociais relevantes em cada caso”35. Da mesma forma, a adoção da análise de consequências baseada 

em escolhas racionais com fulcro na busca do bem-estar socorre o jurista no processo decisório, 

pois surge como mais uma ferramenta argumentativa para definição do critério de justiça. 

É certo que não se trata aqui de fórmula mágica e restrita para a formulação do direito ou 

aplicação dele. Em verdade, trata-se de mais um ferramental para a aplicação da justiça no caso 

concreto, devendo a metodologia apresentada ser aplicada com reservas, mormente em face ao 

sistema jurídico brasileiro, calcado fundamentalmente no direito codificado da Civil Law36. 

                                                        
32 COASE, Ronald Harry. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, Chicago, vol. 3, n. 1, p. 1-44.  1960, p. 2.  

33  HEINEN, Luana Renostro. A Análise Econômica do Direito de Richard Posner e os pressupostos irrealistas da economia 
neoclássica. Disponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=991c0955da231335 Acesso em 20 dezembro 2017. 

34 Desta forma, da interação das duas disciplinas, a Jurídica e a Econômica, surge a possibilidade de conhecimento das estruturas 
jurídicas formais e substanciais; ou seja, a norma e seu conteúdo, mediante o delineamento de um Direito Econômico capaz de 
dar concretude às políticas econômicas ideologizadas, constitucionalmente, através de normas programáticas, bem como, por 
meio das normas ordinárias que tenham vistas ao planejamento econômico, à previsão e à prospecção. In: GONÇALVES, Everton 
das Neves. A teoria de Posner e sua aplicabilidade à ordem constitucional econômica brasileira de 1988, 1997, p. 228.  

35 SALAMA, Bruno M. Direito e Economia. In: RODRIGUEZ, José R. Fragmentos Para Um Dicionário Crítico de Direito e Desen-
volvimento. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 105. 

36 Qual seria, então, o projeto acadêmico da disciplina de Direito e Economia? A meu ver, deve ser essencialmente o de (a) aprofundar 
a discussão sobre as opções institucionais disponíveis, trazendo os efeitos de cada opção para o centro do debate, (b) apontar os 
incentivos postos pelas instituições jurídico-políticas existentes, de modo a identificar interesses dos diversos grupos, inclusive 
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A Análise Econômica do Direito se apresenta como uma forma de explicar as doutrinas 

jurídicas e os resultados dos casos em algumas áreas do direito37 sob um viés pragmático.  

La importancia que tiene la economía para el estudio del comportamiento judicial reside 

principalmente en la unión de la economía con el pragmatismo. Al economista, como al pragmatista, 

le interesa descubrir las consecuencias prácticas más que verse envuelto en um análisis de tipo lógico 

o semántico de las doctrinas jurídicas.38 

Isto posto, a despeito de tratar-se de uma visão pragmática, nutrindo a ideia de que é 

possível entender e até mesmo antecipar o comportamento humano baseado em premissas 

racionais de análise de custo-benefício e obtenção do máximo de vantagem para o indivíduo, a 

análise econômica não tem por condão substituir a teoria geral do direito. O principal objetivo é a 

busca da eficiência (maximização de bem-estar social) das decisões judiciais com base em 

postulados da economia, auxiliando no processo de tomada de decisões por parte do operador 

jurídico que é o que se propõe neste escrito. 

 

3. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E O DANO AMBIENTAL FUTURO 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é assegurado pela Constituição 

Federal de 1988 no caput do artigo 22539, impondo-se o dever de zelar por ele tanto em favor da 

geração presente quanto das vindouras40.  

A Constituição Federal ao apresentar artigos que buscam endossar a defesa ao meio 

ambiente seguiu as diretrizes apresentadas na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

                                                        

daqueles sub-representatados no processo político representativo, (c) repensar o papel do Poder Judiciário, de modo que este se 
encaixe nos sistemas modernos de formulação de políticas públicas, mas tendo em conta que o país já possui uma tradição jurídica, 
e (d) enriquecer a gramática jurídica, oferecendo novo ferramental conceitual que ajude os estudiosos, os profissionais, e os 
pesquisadores em Direito a enfrentar dilemas normativos e interpretativos. In: ALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em 
direito e economia? Caderno Direito GV, v. 5, n. 2, mar. 2008. P. 38-39. Disponível em http://emporiododireito.com.br/wp-
content/uploads/2015/04/CadernosDireitoGV_PesquisaDireitoEEconomia.pdf. Acesso em 28 dezembro 2017. 

37 POSNER, Richard A. Cómo deciden los jueces. Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 266. 

38 POSNER, Richard A. Cómo deciden los jueces, 2011. p. 267. 

39 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

40 Sobre ao direito ao meio ambiente Costa Neto: O direito ao meio ambiente caracteriza-se como um corolário do direito à vida, o 
que, aliás, evidencia a inter-relação e indivisibilidade de todas as diversas dimensões de direitos fundamentais. A sua 
fundamentalidade, numa perspectiva antropocêntrica, decorre do reconhecimento de que uma sadia qualidade de vida, com a 
manutenção de padrões estáveis de dignidade e bem estar social, imprescinde de um ambiente saudável e equilibrado. Tal 
essencialidade relaciona-se também com a idéia de eqüidade intergeracional, segundo a qual deve-se assegurar às futuras 
gerações um meio ambiente em condições não piores do que aquelas em que a presente geração o recebeu. In: COSTA NETO, 
Nicolau Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente – 1 Florestas. Belo Horizonte: Del Rei, 2003, p. 17. 
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Ambiente Humano, aprovada em Estocolmo em 1972. Estas diretrizes foram ratificadas 

posteriormente na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. 

A Declaração do Rio de 1992 reafirmou, conforme dito, o que fora formulado na Conferência 

de Estocolmo e ampliou as proposições firmadas anteriormente resultando, desta forma, em 27 

princípios básicos que visam a defesa do meio ambiente e a busca pelo desenvolvimento 

sustentável. 

Dentre estes, há que se ressaltar, para fins deste escrito, o princípio da precaução, trazido 

como Princípio 15 da Declaração do Rio de 199241, que corresponde à essência do direito ambiental 

e articula-se na base de dois pressupostos, quais sejam: a possibilidade que condutas humanas 

causem danos coletivos vinculados a situações catastróficas que podem afetar o conjunto de seres 

vivos; e a falta de evidência científica, o que causa incerteza a respeito da existência ou não de um 

dano42.  

Esta incerteza existe não apenas em relação ao ato e suas consequências, mas também ao 

dano, sua realidade e qual a medida do risco. Neste sentido, Hammerschmidt43: 

A hipótese de precaução nos põe na presença de um risco não mensurável, vale dizer, não avaliável. 

A aplicação deste princípio demanda, pois, um exercício ativo da dúvida. A lógica da precaução não 

visa ao risco (que releva a prevenção), senão que se amplia à incerteza, isto é, aquilo que se pode ter 

sem poder ser avaliado, sendo que a incerteza não exonera de responsabilidade; ao contrário, ela 

reforça a criar um dever de prudência.  

Ocorre que, ao se levantar a aplicação do princípio da precaução em casos concretos há que 

se utilizar de cautela, pois ao se falar em dúvida em relação ao risco não basta basear-se em 

achismos ou previsões de pessoas não capacitadas tecnicamente para levantar tais incertezas. Sobre 

isto lecionou Paulo de Bessa Antunes44: 

                                                        
41 Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo 

com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será 
utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. DECLARAÇÃO 
DO RIO, AGENDA 21, CNUMAD, 1992. 

42 Sobre o princípio da precaução, a Ministra Carmen Lúcia no julgamento da ADPF 101/DF: O princípio da precaução vincula-se, 
diretamente, aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos 
adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio 
torna efetiva a busca constante de proteção da existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente como pela garantia 
das condições de respeito à sua saúde e integridade física, considerando-se o indivíduo e a sociedade em sua inteireza. STF: ADPF 
101/DF. Rel. Min. Carmen Lúcia, decisão de 24 de junho de 2009, p. 82. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629955. Acesso em 28 de janeiro de 2018. 

43 HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade contemporânea e o princípio da precaução do direito ambiental. In: Revista de 
Direito Ambiental, nº 31, ano 8, julho-setembro, 2003. p 145. 

44 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 8. ed. rev. ampl. atual, 2005, p. 32-33. 
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A dúvida sobre a natureza nociva de uma substância não deve ser interpretada como se não houvesse 

risco. A dúvida, entretanto, não se confunde com a mera opinião de leigos ou ‘impressionistas’. A 

dúvida, para fins de que se impeça uma determinada ação é fundada em análises técnicas e científicas, 

realizadas com base em protocolos aceitos pela comunidade internacional, O que tem ocorrido é que, 

muitas vezes, uma opinião isolada e sem a necessária base científica tem servido de pretexto para que 

se interrompam projetos e experiências importantes. Dúvida é um elemento fundamental no avanço 

da ciência, pois sem ela ainda acreditaríamos na quadratura da Terra. 

Portanto, ao se falar em incertezas, e é extremamente importante reforçar este ponto, deve-

se interpretar como dúvidas fundadas em análises técnicas e científicas não isoladas que sejam 

aceitas por padrões internacionais, buscando-se assim evitar quaisquer movimentos impeditórios 

calcados em bases elásticas45. 

Importante ainda, para uma melhor análise do princípio da precaução, diferenciá-lo de outro 

princípio também muito importante para o direito ambiental: o princípio da prevenção46 . 

O princípio da prevenção pode ser conceituado, segundo Denise Hammerschmidt (2003), 

como uma conduta racional ante a um mal que a ciência pode objetivar e mensurar, que se move 

dentro das certezas das ciências.  Já precaução enfrenta a incerteza dos saberes científicos. Já no 

princípio da precaução, conforme visto, o perigo é potencial ou de periculosidade potencial que se 

quer prevenir. No da prevenção, o perigo deixa de ser potencial, já é certo, tem-se os elementos 

seguros para afirmar ser a atividade, efetivamente, perigosa. 

Ensina José Leite Sampaio47: 

Que precaução e prevenção se achem intimamente relacionadas não resta dúvida. Milaré engloba o 

primeiro no segundo: a prevenção, pelo seu caráter genérico, engloba a precaução ‘pelo seu caráter 

possivelmente específico’. Para autores como Antunes, há diferenças significativas entre ambas, no 

entanto a prevenção se aplica a impactos ambientais já conhecidos, informando tanto o estudo de 

impacto e o licenciamento ambientais; enquanto a precaução diz respeito a reflexos ao ambiente 

ainda não conhecidos cientificamente. Para Rodrigues, a precaução antecede a prevenção, pois sua 

preocupação não é apenas evitar o dano ambiental, mas evitar os riscos ambientais. Riscos que sequer 

são conhecidos, pois se o forem, cabe preveni- los. Prieur (1996) também traz sutis diferenças entre 

                                                        
45 Confirmando a necessidade desta interpretação ponderativa ao princípio da precaução, o Ministro Dias Toffoli no julgamento do 

RE 627.189: O eventual controle pelo Poder Judiciário quanto à legalidade e à legitimidade na aplicação desse princípio há de ser 
realizado com extrema prudência, com um controle mínimo, diante das incertezas que reinam no campo científico. STF: RE 
627.189/SP. Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 08 de junho de 2016, p. 20. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12672680. Acesso em 28 de janeiro de 2018. 

46 Sobre a importância desta diferenciação, Carvalho: Apesar de a prevenção e a precaução terem sido tratadas como princípios 
jurídicos sinônimos durante o surgimento do direito ambiental, ao longo das últimas décadas tem-se intensificado a necessidade 
de uma ruptura entre elas. A distinção entre esses dois princípios capacita o direito a gerir, de forma autônoma e específica, os 
riscos concretos e os riscos abstratos. In: CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 71. 

47 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio José Fonseca. Princípios de direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 71-72. 
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os dois princípios. A prevenção deve guiar as ações administrativas nos exames de autorizações e 

licenças de atividades que possam afetar o meio ambiente, bem como para exigências do estudo de 

impacto ambientais. Já a precaução se acha relacionada com danos ambientais irreversíveis ou a 

incertezas científicas, obrigando à realização de, pelo menos, duas perícias antes da liberação ou 

autorização de uma atividade ou prática. O esforço de distinção é louvável não fosse a necessária 

interrelação e a forma complementar de ambos os princípios. Pois, como diz Cranor, a precaução não 

se aplica apenas a ações sob condições de incerteza, mas tem implicação inclusive quando a 

autoridade que irá decidir não se encontra diante de uma considerável dúvida. [...] É que a 

complexidade dos ecossistemas sempre introduz algum grau de incerteza, inclusive sobre danos 

supostamente conhecidos e previsíveis. A prevenção, assim, é elemento de concretização do princípio 

da precaução. 

 Com tudo isto, vê-se que o princípio da precaução se baseia na ideia de que é necessário 

dispor de um conjunto de provas científicas, elaboradas por pessoas tecnicamente capazes e aceitas 

pela comunidade internacional, para tomar as medidas necessárias e decisivas para evitar ou reduzir 

os efeitos de um risco duvidoso, não bastam meras conjecturas ou suposições. Assim, o principio da 

precaução é o que mais se relaciona com a sociedade de risco e com o dano abstrato bem como 

com o conceito de Dano Ambiental Futuro. 

Para análise que se propõe neste artigo  é imprescindível se pensar no conceito de dano 

ambiental futuro, aquele que apesar de não existir certeza quanto a ocorrência, mas que com base 

no princípio da precaução, pode-se realizar um juízo de previsibilidade, e, em razão disso se 

implementar medidas para que o dano não venha a ocorrer48.  

Neste sentido a responsabilidade civil ambiental tem papel importante, pois pode através da 

implementação do conceito de Dano Ambiental Futuro evitar a ocorrência de eventos danosos ao 

meio ambiente, concretizando o dever de preservação intergerecional de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, consagrada no art. 225 da CF/88.  

Não é mais viável se pensar que a responsabilidade civil só possa ser imputada após a 

ocorrência do avento danoso, é necessário que se preveja quais eventos são possíveis causadores 

de dano e se implemente medidas jurídicas para sua não ocorrência. Diante dessa necessidade deve 

o judiciário, ter por base, para a antevisão do dano ambiental futuro o princípio da precaução49:  

                                                        
48 Segundo Carvalho: [...] o dano ambiental futuro é a expectativa de dano de caráter individual ou transindividual ao meio ambiente. 

Por se tratar de risco, não há dano atual nem certeza científica absoluta de sua ocorrência futura, mas tão-somente a probabilidade 
de dano às futuras gerações. In: CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental, 2008, p. 127. 

49 Segundo Hammerschmidt o princípio da precaução: [...] deve ser assumido como um princípio jurídico-político orientador da 
política ambiental, e como princípio estruturante do direito do ambiente, que impõe uma diretriz legiferante no sentido da criação 
de instrumentos jurídicos necessários para assegurar a conservação do status quo ambiental. Ademais,instala o debate necessário 
a fim de orientar as decisões políticas conseqüentes no marco da participação democrática e plural. HAMMERSCHMIDT, Denise. O 
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O juízo feito ao avaliar a responsabilidade deve prever o dano, ou o risco de sua de 

ocorrência, ou, ainda o desconhecimento das consequências de determinadas atitudes presentes, 

as quais gerem dúvida cientifica. O fundamento jurídico para essa novo percurso na 

responsabilidade civil ambiental, dano ambiental futuro, é encontrado nas normas/princípios 

constantes no art. 225 da CF/8850. 

Assim, a luta no campo da responsabilidade civil ambiental é pela mudança de concepção do 

momento de avaliação do dano, necessitando que os operadores/pensadores do direito 

sistematizem formas de refletir a ocorrência de eventos danosos e, com base no princípio da 

precaução e na estrutura democrática, pensem quais os riscos que a sociedade está disposta a 

enfrentar e quais incertezas são intoleráveis.  

Sobre isto, Carvalho51: 

[...] as constantes irreversibilidade e irreparabilidade dos danos ambientais ensejam a 

institucionalização da prevenção e da precaução como pilares lógico-ambientais; a evolução 

tecnocientífica e sua disseminação maciça na vida cotidiana potencializam a produção de riscos 

invisíveis ou abstratos (imperceptíveis aos sentidos humanos) na sociedade atual; interdependência 

das relações existentes nos ecossistemas demarca, muitas vezes, o potencial de o meio ambiente atuar 

como um ‘fio condutor’ de conseqüências transtemporais de um dano já concretizado; a constante 

indeterminação engendra as ocorrências ambientais e, por isso, acarreta a necessidade de processos 

de tomada de decisão em contextos de incerteza científica (no que diz respeito aos agentes 

causadores, a concretização presente ou futura e real dimensão dos danos, determinação dos 

afetados pelos danos ambientais etc.);a caracterização do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

é condição para o desenvolvimento social e biológico das gerações futuras; esses são apenas alguns 

exemplos de fundamentações que demonstram a necessidade de observação do futuro pelo direito, 

como condição de possibilidade para os processos de tomada de decisão jurídica sobre 

problematizações e conflitos inerentes aos riscos e perigos produzidos e distribuídos pela emergência 

de uma nova forma social. 

Nesse sentido o direito passa a olhar para o futuro, efetivando os princípios constitucionais 

anteriormente referidos, introduzindo em seus processos decisórios instrumentos de investigação, 

avaliação e gestão dos riscos ambientais, que possam antecipar a ocorrência do risco, como bem, 

protegendo o direito das presentes e futuras gerações ao meio ambiente ecologicamente 

                                                        

risco na sociedade contemporânea e o princípio da precaução do direito ambiental, 2003. p. 155.  

50 Leciona Carvalho: cujos termos prevêem tanto as presentes quanto às futuras gerações como titulares do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Por isso, a proteção das futuras gerações pelo Direito Ambiental pode ser potencializada ou mesmo 
objeto de efetivação por meio da noção de dano ambiental futuro, como instrumento jurídico de investigação, avaliação e gestão 
dos riscos ambientais. In: CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilidade civil pelo risco ambiental. In: 
Revista de Direito Ambiental, nº 45, ano 12, Janeiro-março 2007. Ed. Revista dos Tribunais, p. 72. 

51 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental, 2008, p. 123-124.  
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equilibrado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consoante o que foi analisado nos primeiros tópicos deste escrito é possível concluir, a partir 

da análise econômica do direito, que os processos de tomada de decisão levam em consideração 

uma quantidade significativa de variáveis e que, habitualmente, têm a ver com a maximização das 

recompensas. 

Já ao se pensar a aplicação do princípio da precaução para casos de dano ambiental futuro 

há que se considerar que, em conformidade com o que foi visto, é necessária dúvida cientificamente 

comprovada em relação à possibilidade de dano ambiental futuro. 

Acredita-se, portanto, que é possível a relativização e a ponderação na aplicação do princípio 

da precaução em casos concretos a partir da análise das variáveis envolvidas nos processos de 

tomada de decisão a fim de se maximizar os ganhos – e aqui não se restringe a questões econômicas 

– sociais nas questões práticas. 

Não se pretende defender que não se deve considerar a dúvida científica, pelo contrário, 

acredita-se que ao existir ela deve fazer parte das variáveis envolvidas na tomada de decisão, mas 

não deve ser a única informação considerada.  

Falar em desenvolvimento sustentável não é defender, como se pode equivocadamente 

interpretar, a intocabilidade do meio ambiente, pois neste caso o desenvolvimento seria impossível, 

mas sim a comunhão entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente. 

Por tudo isto, que se acredita possível a ponderação da aplicabilidade do princípio da 

precaução a partir da análise econômica do direito em casos de dano ambiental futuro, pois a 

análise econômica do direito poderia ser útil no levantamento das variáveis envolvidas e com a ideia 

de maximização de ganhos – e aqui devem-se considerar preponderantemente os ganhos sociais e 

não apenas os econômicos – chegar a conclusões mais acertadas em casos concretos, fugindo-se da 

ideia de desenvolvimento a qualquer custo, mas lembrando sempre de que o desenvolvimento de 

alguma forma afeta o meio ambiente. 
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O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO, AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA COMUNICAÇÃO 

DA COMISSÃO EUROPEIA (2000) E SUA RELAÇÃO COM O RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 627.189 

 

Bruna Canella Becker Búrigo1 

Gabriela Sailon de Souza Benedet2  

 

INTRODUÇÃO 

Os crescentes estudos sobre a aplicação do princípio da precaução no âmbito ambiental 

caracterizam-se como um tema atual e instigante, sendo induvidosa a importância de tal princípio. 

Percebe-se que ainda existem muitos equívocos quanto à utilização do princípio da 

precaução como razão de decidir, quando o correto seria a incidência do princípio da prevenção ou 

a simples obrigação coletiva de proteção ao meio ambiente. 

Além disso, constata-se interpretações distorcidas da sua incidência, sendo invocado 

mencionado princípio como pano de fundo de um protecionismo comercial, implicando uma 

aplicação desarrazoada, sem a devida ponderação, o que faz com que seja imprescindível aferir a 

proporcionalidade na sua utilização. 

Em sendo assim, diante da visível dicotomia existente entre os interesses comerciais e o meio 

ambiente, mormente as incertezas quanto aos riscos de determinados produtos e serviços, o 

princípio da precaução é um instrumento fundamental para a orientação dos estudiosos do Direito. 

Por conta disso, imperioso o estudo da matéria, especialmente de forma prática, visando 

melhor conhecimento acerca do tema. 

O presente artigo pretende analisar a utilização do princípio da precaução nos âmbitos 

europeu e brasileiro. Assim, serão detalhadas as premissas estabelecidas pela Comunicação da 

Comissão Europeia (2000), que trata da aplicação do princípio da precaução na Europa, seus 

                                                        
1Mestranda em Ciência Jurídica, com linha de pesquisa: Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, pela Universidade do 

Vale do Itajaí – UNIVALI. Juíza Estadual em Santa Catarina. E-mail: brunabecker@tjsc.jus.br 

2Mestranda em Ciência Jurídica, com linha de pesquisa: Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, pela Universidade do 
Vale do Itajaí – UNIVALI. Juíza Estadual em Santa Catarina. E-mail: gssbenedet@tjsc.jus.br   
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objetivos e requisitos para uma incidência criteriosa e adequada. 

Além disso, serão abordados alguns casos emblemáticos julgados pela Corte Europeia que 

abordam o princípio da precaução e suas diferentes formas de intepretação. 

Por fim, será aferida a forma de incidência do princípio da precaução no Recurso 

Extraordinário n. 627.189, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, verificando a sua 

relação com as diretrizes estabelecidas pela Comunicação da Comissão Europeia, em especial para 

fins de definição de critérios para aplicação correta e não arbitrária do princípio da precaução. 

 

1. BREVE HISTÓRICO DO DIREITO AMBIENTAL E DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

Desde a antiguidade existem previsões esparsas sobre a preocupação com a proteção do 

meio ambiente. 

As bases do direito ao meio ambiente ganharam maior relevância no momento em que o 

homem percebeu que os recursos naturais não são ilimitados e que a industrialização provoca 

graves problemas ambientais, gerando uma degradação que pode se tornar de grandes proporções 

geográficas, inclusive globais.   

Segundo Dantas3: 

Do ponto de vista jurídico, contudo, o meio ambiente só passou a ser objeto de especial preocupação 

a partir de meados do século passado, especialmente no período após a Segunda Guerra Mundial, em 

que os conflitos passaram de uma esfera intersubjetiva para metaindividual ou supraindividual. Fala-

se em uma terceira geração de direitos (meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural etc.), que 

teria sucedido à segunda (direitos sociais,fruto da luta de classes) e à primeira (direitos puramente 

individuais, resultado da Revolução Liberal do final do século XVIII).  

Portugal e Espanha também foram percursores na inclusão de normas de proteção à 

natureza nos seus ordenamentos jurídicos, podendo-se citar a proibição de corte de carvalho em 

Portugal e o crime de poluição das águas, previsto nas Ordenações Filipinas.  

Mas foi no Direito alemão, na Década de 70 do Século XX, que nasceu o princípio da 

precaução, conhecido como Vorsorgeprinzip. 

É que o Direito alemão começou a se preocupar com a necessidade de avaliação prévia das 

                                                        
3  DANTAS, Marcelo Buzaglo. Ação Civil Pública e o Meio Ambiente: Teoria Geral do Processo, tutela jurisdicional e 

execução/cumprimento. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 2. 
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consequências sobre o meio ambiente dos diferentes projetos e empreendimentos que se 

encontravam em curso ou em vias de implantação. Daí surgiu a ideia de precaução. Outras 

formulações do Princípio foram sendo construídas e, em pouco tempo, o Vorsorgegeprinzip 

expandiu-se para o Direito Internacional e para diversos direitos internos, inclusive o brasileiro. 

Apesar disso, é importante ressaltar que não existe um consenso quanto ao seu significado.4 

Falando em Brasil é importante ressaltar que por longos anos aqui prevaleceu a cultura 

exploratória dos recursos naturais, com vistas à majoração de riquezas, sendo que somente a partir 

da década de 60 surgiram legislações que passaram a frear tal exploração desregrada, seguindo a 

tendência mundial de proteção à natureza. 

Neste sentido, a aprovação do Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771 de 15.09.65), que 

estabeleceu que as florestas são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, e dos 

Códigos de Caça (Lei nº 5.197 de 03.01.1967, hoje denominada de forma mais apropriada como 

Código de Proteção à Fauna), de Pesca (Decreto-lei 221/67) e de Mineração (Decreto-lei de 

28.02.1967).    

Nas décadas de 70 e 80 também se pode mencionar a Lei de Responsabilidade por Danos 

Nucleares (Lei nº 6.453 de 1977), a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938 de 

31.08.81) e a Lei de Agrotóxicos (Lei nº 7.802, de 1989). 

Melhor detalhando os marcos legislativos em nosso país, extrai-se mais uma vez da doutrina 

de Dantas5: 

Atento a tudo isso o legislador brasileiro editou, em 1981, a Lei n. 6.938 – Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente (LPNMA), que, entre inúmeros avanços no campo do direito material, previu a 

legitimação ativa do Ministério Público para a propositura de uma ação civil de responsabilidade por 

danos causos àquele interesse protegido (art. 14,  paragrafo 1, segunda parte). Alguns anos mais tarde 

sobreveio a Lei n. 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública (LACP), que instituiu e regulou, por completo, a 

ação coletiva em defesa de interesses metaindividuais, entre os quais se inclui o meio ambiente 

natural e artificial (art. 1, I e III) . Foi quando se falou pela primeira vez na possibilidade de execução 

específica dos comandos judiciais que imponham em facere ou non facere. Para tanto, era 

fundamental a adoção de medidas coercitivas e sub-rogatórias, dispensando-se a necessidade de 

instauração de um processo executivo para este fim (art.11). Ainda, considerando-se a urgência  

inerente a quase toda pretensão de natureza ambiental, o legislador outorgou ao juiz a faculdade de 

conceder medida liminar (art. 12), cautelar (art.4) ou mesmo satisfativa (antecipação de tutela). 

                                                        
4 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. 11. Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 28. 

5  DANTAS, Marcelo Buzaglo. Ação Civil Pública e o Meio Ambiente: Teoria Geral do Processo, tutela jurisdicional e 
execução/cumprimento, p. 3. 
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Outrossim, o ápice da evolução legislativa nacional consistiu na inclusão do meio ambiente 

como um direito fundamental na Constituição Federal em 1988, a exemplo das “Constituições 

Verdes” portuguesa (1976) e espanhola (1978). 

Assim, no Brasil, a proteção jurídica do meio ambiente equilibrado passou a ser assegurada 

pela Constituição Federal de 1988, uma vez que o artigo 2256  estabeleceu variados direitos e 

deveres, bem como princípios aplicáveis ao Direito Ambiental. 

Festejado dispositivo constitucional define o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito de todos, assim como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e 

futuras gerações.7  

Os incisos IV e V, do § 1º, deste mesmo artigo, incorporaram expressamente ao ordenamento 

jurídico o princípio da precaução:  

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder Público: [...] IV – Exigir, na forma 

da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V – Controlar a 

produção a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 

para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente [...].8 

 A previsão mencionada proclama que o Estudo de Prévio Impacto Ambiental deve fazer uma 

avaliação das atividades potencialmente prejudiciais ao meio ambiente e tem como objeto da 

avaliação o grau de reversibilidade do impacto ou sua irreversibilidade. Tal estudo se caracteriza 

como instrumento imprescindível para a aplicação do princípio da precaução, pois, diante da 

incerteza do dano, exige-se uma prévia avaliação.  

Em 1992 tem-se um importante marco, a “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento”, também conhecida por “Rio-92”, realizada no Rio de Janeiro, capital 

do Estado do Rio de Janeiro.  

Nela foram proclamados 27 princípios, os quais contemplam, dentre eles, o direito ao meio 

                                                        
6 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações.” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 16 jan. 2018. 

7 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.” 
Cf. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. loc. cit. 

8 Cf. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. loc. cit. 
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ambiente sadio, a implementação do desenvolvimento sustentável, responsabilidades comuns, 

dever de evitar o dano ambiental, bem como de repará-lo, princípio do contaminador-pagador e 

princípio da precaução. 

Nela se discutiu medidas para a redução da destruição do meio ambiente e estabeleceu 

políticas ambientais que levassem a uma efetiva concretização do desenvolvimento econômico 

sustentável.  

Importante destacar o Princípio 15, pelo qual:  

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos 

Estados de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 

ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas 

eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.9  

Assim, é possível verificar que o princípio mencionado busca a identificação dos riscos e 

perigos eminentes para que seja evitada a destruição do meio ambiente, utilizando-se de uma 

política ambiental visando a precaução. 

 

2. CONCEITO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E PARTICULARIDADES 

Pela simples análise da nomenclatura do princípio em estudo, percebe-se que ele tem como 

escopo prevenir os danos ao meio ambiente, tendo em mente a continuidade da qualidade de vida 

para as futuras gerações.  

De plano, já se deve mencionar a existência de diferenciação entre o princípio da prevenção 

e o princípio da precaução, em que pese existam alguns autores que entendam se tratar da mesma 

coisa. 

O princípio da prevenção objetiva prevenir situações em que o risco e as consequências que 

já são conhecidas previamente, enquanto o princípio da precaução visa prevenir por não se saber 

quais as consequências e reflexos que determinada ação poderá ensejar ao meio ambiente, 

existindo, como dito acima, incerteza.  

No que tange à semelhança das expressões prevenção e precaução, Milaré defende que: 

                                                        
9  CONFERÊNCIA RIO + 20. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em 

<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf> Acesso em 16 jan. 2018. 
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Prevenção é substantivo do verbo prevenir, e significa ato ou efeito de antecipar-se, chegar antes; 

induz uma conotação de generalidade, simples antecipação no tempo, é verdade, mas com intuito 

conhecido. Precaução é substantivo do verbo precaver-se (do Latim prae = antes e cavere = tomar 

cuidado), e sugere cuidados antecipados, cautela para que uma atitude ou ação não venha a resultar 

em efeitos indesejáveis. A diferença etimológica e semântica (estabelecida pelo uso) sugere que 

prevenção é mais ampla do que precaução e que, por seu turno, precaução é atitude ou medida 

antecipatória voltada preferencialmente para os casos concretos.10 

Desta feita, pode-se dizer que a prevenção pretende evitar ou minorar o dano ambiental 

conhecido e a precaução visa evitar ou minorar as atividades sobre as quais não se tenha certeza 

com relação à existência ou extensão do dano ambiental possível de ser concretizado. 

Com efeito, o princípio da precaução é mais amplo que o princípio da prevenção, pois além 

de evitar/reduzir os riscos e danos conhecidos, também almeja aqueles sobre os quais exista 

incerteza científica quanto a sua caracterização.  

Mas importante destacar que o potencial risco ou dano ao meio ambiente, para receber a 

tutela do princípio da precaução, precisa ser significativo, não havendo ainda sobre ele certeza 

científica de suas consequências. 

A aplicação do princípio enfrenta obstáculos, tais como a abstração do instituto, o que 

dificulta uma definição precisa. 

Embora o princípio da precaução vise evitar ou amenizar riscos graves e/ou incertezas 

significativas, não pode ser visto como uma regra de não agir. 

Segundo Machado11: 

A implementação do princípio da precaução não tem por finalidade imobilizar as atividades humanas. 

Não se trata da precaução que tudo impede ou que tudo vê catástrofes ou males. O princípio da 

precaução visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da 

natureza existente no planeta.  

Dantas, nesta mesma toada, pontua existir “[...] uso indevido do princípio da precaução”12 

que, muitas vezes, baseado em uma opinião isolada, sem qualquer critério científico, cria obstáculos 

para o desenvolvimento de atividades, sob a alegação da aplicação deste princípio. O uso irrestrito 

do princípio da precaução pode “[...] dificultar ou mesmo impedir atividades legítimas que, por 

                                                        
10 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2.ed. revista atualizada e ampliada. São Paulo: RT, 2001, p. 118. 

11 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 56. 

12 DANTAS. Marcelo Buzaglo. Direito Ambiental de conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de 
colisão com outros direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2015, p. 95-100. 
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alguma razão (política, econômica, etc.), não interessam a determinada pessoa ou grupo”13  e, 

também, possibilitar o uso do princípio em prol de um radicalismo exacerbado, na qual se coloca o 

princípio do meio ambiente sadio e equilibrado acima de qualquer outro princípio.  

Por conseguinte, pode-se dizer que é possível identificar três tendências judiciárias que se 

utilizam do princípio da precaução em litígios, sendo elas: (i) posição maximalista, (ii) posição 

minimalista e (iii) posição intermediária.  

A posição maximalista é aquela que entende que o princípio da precaução é aplicável como 

medida cautelar independentemente da natureza dos danos que teoricamente devem ser evitados. 

O maximalismo trata o princípio da precaução como aquele que ultrapassa os demais e não é 

limitado por nenhum tipo de norma legal ou administrativa que o anteceda.  

Já a concepção minimalista é aquela que afasta quase que completamente a aplicação do 

princípio da precaução, pois considera que as necessidades econômicas são mais relevantes e, 

portanto, devem ser consideradas como prioritárias.  

E, por último, a posição intermediária busca estabelecer um mecanismo de equilíbrio entre 

todos os diferentes aspectos envolvidos no caso concreto, privilegiando a racionalidade e a solução 

de compromisso entre diferentes os diferentes atores. Para tal concepção, este princípio não pode 

ser considerado como um instrumento de paralisação das atividades e das pesquisas, mas sim como 

norte para adoção de medidas de controle e monitoramento à realização de uma determinada 

atividade, jamais a sua paralisação pura e simples, salvo com a  possibilidade real de existência 

concreta de danos.14 

Sob outro ângulo, pode-se dizer que o princípio da precaução tem como característica a 

inversão do ônus da prova, no sentido de que àquele que pretende realizar a atividade incumbirá a 

comprovação da ausência dos riscos e danos.  

Segundo Milaré “a incerteza científica milita em favor do meio ambiente, carregando-se ao 

interessado o ônus de provar que as intervenções pretendidas não trarão consequências 

indesejadas ao meio considerado”15, implicando, assim, ao provável autor do dano a necessidade 

de demonstrar que sua atividade não ocasionará dano ao meio ambiente, dispensando-o de 

                                                        
13 DANTAS. Marcelo Buzaglo. Direito Ambiental de conflitos: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de 

colisão com outros direitos fundamentais, p. 95-100. 

14 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. 11. Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 38. 

15 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 61-62. 
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implementar as medidas de precaução.  

Desta feita, existindo risco de dano ambiental relevante, com a inversão do ônus da prova, o 

proponente da atividade potencialmente lesiva deverá comprovar que a ação não provocará danos 

ao meio ambiente. 

Entretanto, a inversão do ônus da prova deve ser feita de forma moderada e proporcional, 

para não se transformar em uma prova diabólica, ou seja, uma prova impossível de ser produzida 

pela parte que deveria. 

Machado16  afirma que 

em certos casos, em face da incerteza científica, a relação de causalidade é presumida com o objetivo 

de evitar a ocorrência de dano. Então, uma aplicação estrita do princípio da precaução inverte o ônus 

normal da prova e impõe ao autor potencial provar, com anterioridade, que sua ação não causará 

danos ao meio ambiente.  

Em sendo assim, o empreendedor, apresentando laudos científicos, relatórios e outros 

documentos capazes, desincumbe-se de fazer prova sobre a potencialidade lesiva da obra, serviço 

ou produto.   

Necessário grifar que tal prova melhor se amolda ao empreendedor do que à coletividade, 

pois essa demonstração seria impossível ou muito difícil de ser produzida por esta última. 

 

3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA EUROPA 

No âmbito da comunidade europeia, a adoção de medidas de precaução geraram 

reclamações de que tais medidas seriam, na verdade, utilizadas como mecanismos de 

protecionismo comercial.  

Como exemplo, podem ser citados casos da Dinamarca, em que foram proibidos shampoos 

com vitamina C, além de biscoitos enriquecidos com vitaminas e minerais, em que pese ausente 

qualquer indicativo de níveis de risco de tais produtos, tratando-se de situações de apelo comercial. 

Contudo, tais restrições foram posteriormente revogadas, pois tais produtos são permitidos nos 

demais países europeus.17 

                                                        
16 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 57. 

17 GOUVEIA, Nelson da Cruz; SETZER. Joana. Princípio da precaução rima com ação. Revista de Direito Ambiental, ano 13, n. 49, p. 
172, jan./mar. 2008. 
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Levando-se em conta que inexistia uma definição do princípio de precaução na legislação 

europeia, o Conselho da União Europeia, por meio da Resolução de 13 de abril de 1999, determinou 

a elaboração de diretrizes claras e eficazes para a aplicação deste princípio. 

Assim, o documento que cuida do princípio da precaução se trata da “Comunicação da 

Comissão”, de 2 de fevereiro de 2000, de Bruxelas, visando decisões não discriminatórias, 

transparentes e coerentes.18  

De acordo com ele: 

Encontrar o equilíbrio correto de modo a alcançar decisões proporcionadas, não-discriminatórias, 

transparentes e coerentes, que forneçam simultaneamente o nível de proteção escolhido, exige um 

processo de tomada de decisões estruturado com informações detalhadas, tanto de carácter científico 

como outras informações objetivas. Esta estrutura é fornecida pelos três elementos da análise de 

riscos: a avaliação de riscos, a seleção da estratégia de gestão de riscos e a comunicação de riscos.19 

Referido documento teve os seguintes objetivos: i. traçar as linhas gerais da abordagem da 

Comissão para o uso do princípio da precaução; ii. estabelecer as diretrizes da Comissão para a sua 

aplicação; iii. construir um entendimento comum quanto à análise, avaliação, gestão e comunicação 

de riscos que a ciência ainda não é capaz de avaliar plenamente23; iv. evitar o recurso irregular ao 

princípio da precaução, como forma disfarçada de protecionismo.20 

O Tratado da Comissão Europeia só contém uma referência explícita ao princípio da 

precaução, no título consagrado à proteção do ambiente. Todavia, na prática, o âmbito de aplicação 

do princípio em voga é muito mais amplo, uma vez que se estende igualmente à política dos 

consumidores e à saúde humana, animal ou vegetal. 

Referida Comissão ainda sublinha que o princípio de precaução só pode ser invocado na 

hipótese de um risco potencial, não podendo nunca justificar uma tomada de decisão arbitrária. 

Assim, delimita que para a aplicação do princípio da precaução devem estar presentes três 

condições prévias: 

a) identificação dos efeitos potencialmente negativos; 

b) avaliação dos dados científicos disponíveis;  

                                                        
18  COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da comissão relativa ao princípio da precaução. Disponível em < 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001:FIN:pt:PDF> Acesso em 18 dez. 2017. 

19 Cf. COMISSÃO EUROPEIA Comunicação da comissão relativa ao princípio da precaução. loc. cit. 

20 Cf. COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da comissão relativa ao princípio da precaução. loc. cit. 
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c) extensão da incerteza científica. 

Por conseguinte, estabelece diretrizes para o recurso ao princípio de precaução, trazendo 

três princípios específicos que deverão guiar o princípio da precaução: 

1. A aplicação do princípio deverá basear-se numa avaliação científica tão completa 

quanto possível; 

2. Qualquer decisão de agir ou de não agir por força do princípio de precaução deverá 

ser precedida de uma avaliação do risco e das potenciais consequências da não ação; 

3. Logo que os resultados da avaliação científica e/ou da avaliação do risco estiverem 

disponíveis, todas as partes interessadas deverão ter a possibilidade de participar no estudo das 

várias ações possíveis, com maior transparência possível. 

Além destes princípios específicos, aplicam-se alguns princípios gerais, podendo ser eles 

assim sintetizados:  

1. A proporcionalidade entre as medidas tomadas e o nível de proteção pretendido; 

2. A não-discriminação na aplicação das medidas; 

3. A coerência das medidas com as já tomadas em situações similares; 

4. O exame das vantagens e desvantagens resultantes da ação ou da não ação – custo 

benefício nos diversos âmbitos; 

5. O reexame das medidas à luz da evolução científica – possibilidade de revisão – 

flexibilidade; 

6. Responsabilidade de produzir os resultados científicos necessários para análise dos 

riscos mais detalhada – relaciona-se com o tema do ônus da prova.21 

A Comissão faz um detalhamento de tais princípios gerais, nos seguintes termos: 

Proporcionalidade significa adaptar as medidas ao nível de proteção escolhido. Raramente se pode 

reduzir o risco a zero, mas uma análise de riscos incompleta pode reduzir consideravelmente a gama 

de opções disponíveis aos gestores de riscos. Uma proibição total nem sempre constitui uma resposta 

proporcional a um risco potencial. Contudo, em determinados casos, é a única resposta possível a um 

dado risco. Não-discriminação significa que situações comparáveis não devem ser tratadas de forma 

diversa e que situações diferentes não devem ser tratadas da mesma maneira, a menos que haja 

fundamentos objetivos para o fazer. Coerência significa que as medidas devem ser de âmbito e 

                                                        
21 Cf. COMISSÃO EUROPEIA.Comunicação da comissão relativa ao princípio da precaução. loc. cit. 
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natureza comparáveis àquelas que já foram tomadas em domínios equivalentes para os quais estavam 

disponíveis todos os dados científicos. Analisar vantagens e encargos implica comparar o custo total 

para a Comunidade da atuação e da ausência de atuação, a curto e a longo prazo. Não se trata 

simplesmente de uma análise económica custo/benefício: o seu âmbito é muito mais vasto e inclui 

considerações não-económicas, como a eficácia das opções possíveis e a sua aceitabilidade pelo 

público. Ao efetuar esta análise, devem ter-se em conta o princípio geral e a jurisprudência do 

Tribunal, segundo os quais a proteção da saúde tem precedência sobre as considerações econômicas. 

Sujeitas a revisão à luz de novos dados científicos significa que as medidas baseadas no princípio da 

precaução deveriam manter-se enquanto a informação científica for incompleta ou inconclusiva e se 

considerar o risco demasiado elevado para o impor à sociedade, tendo em conta o nível escolhido de 

proteção. As medidas deveriam ser revistas periodicamente à luz do progresso científico e, se 

necessário, alteradas. Atribuir a responsabilidade de produzir os resultados científicos constitui já uma 

consequência comum destas medidas. Países que impõem um requisito de aprovação prévia 

(autorização de introdução no mercado) aos produtos que consideram perigosos a priori invertem o 

ónus da prova, considerando-os perigosos até que as empresas desenvolvam o trabalho científico 

necessário para demonstrar que são seguros. Quando não há qualquer procedimento de autorização 

prévia, cabe ao utilizador ou às autoridade públicas demonstrar a natureza de um perigo e o nível de 

risco de um produto ou processo. Nesses casos, poderia tomar-se uma medida cautelar específica para 

atribuir o ónus da prova ao produtor, ao fabricante ou ao importador, mas isto não pode tornar-se 

uma regra geral.22 

Segundo a Comissão pode-se, em determinados casos, determinar a inversão do ônus da 

prova sobre o produtor, o fabricante ou o importador.  

Esta possibilidade deverá ser examinada caso a caso, com base na situação concreta, sendo 

que a extensão generalizada dessa obrigação não pode se aplicar a todos os produtos. 

Prevê a Comunicação: 

As normas vigentes na legislação comunitária bem como em numerosos países terceiros aplicam o 

princípio da autorização prévia (“lista positiva”) antes da colocação no mercado de determinados tipos 

de produtos, tais como medicamentos, pesticidas ou aditivos alimentares. Trata-se já de uma forma 

de aplicar o princípio da precaução deslocando a responsabilidade da produção das provas científicas. 

É particularmente o caso para substâncias consideradas perigosas a priori ou que se tornam 

potencialmente perigosas a um certo nível de absorção. Neste caso, o legislador, por precaução, 

inverteu claramente o ónus da prova determinando que estas substâncias são consideradas perigosas 

até prova em contrário. Compete, por conseguinte, às empresas a realização do trabalho científico 

necessário para a avaliação de riscos. Enquanto o nível de risco para a saúde ou para o ambiente não 

possa ser avaliado com suficiente certeza, o legislador não tem fundamento jurídico para autorizar a 

utilização da substância, exceto em condições excepcionais para a realização de ensaios. 

Ademais, disciplina que o princípio da precaução não busca o “risco zero”, pois “risco zero” 

inviabilizaria qualquer atividade humana e implicaria em restrições à liberdade de pesquisar e 

                                                        
22 Cf. COMISSÃO EUROPEIA Comunicação da comissão relativa ao princípio da precaução. loc. cit. 
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empreender.   

O entendimento equivocado de que o princípio da precaução seria equivalente ao “risco 

zero” motivou a Comissão das Comunidades Europeias a incluir em seus objetivos que ‘é necessário 

dissipar uma confusão que existe entre a utilização do princípio da precaução e a procura de um 

nível zero de risco que, na realidade, apenas raramente se consegue alcançar”23 

No mesmo sentido, Gouveia e Setzer entendem que “a comprovação do risco zero ou 

ausência de risco é uma tarefa impossível”24. Assim, a precaução deve ser moderada. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia, por diversas vezes, tem enfrentado a questão da 

aplicação do princípio da precaução. Não há, contudo, uma interpretação uniforme na Corte sobre 

o seu significado e, sem dúvida alguma, as decisões têm sido muito influenciadas pelas 

circunstâncias econômicas concretas e pelas condições de competitividade da economia europeia 

dentro da realidade de mercado de cada um dos diferentes produtos.  

Merece ser sublinhado que a União Europeia reconhece expressamente o princípio da 

precaução como um de seus instrumentos de análise de suas políticas ambientais, conforme 

disposição constante do artigo 174 do Tratado de Maastricht, muito embora a interpretação do 

princípio seja ponto de relevantes controvérsias.25  

Feitas as digressões acima, faz-se uma análise acerca de alguns casos emblemáticos da 

jurisprudência europeia relacionados com a matéria em exame. 

No domínio comunitário, a primeira menção explícita ao princípio da precaução ocorreu em 

1993, na ação movida pela pesqueira Armand Mondiet contra a fabricante de redes Armement Islais, 

ambas francesas (Processo n.º C-405-92).26 

O Tribunal de Justiça da União Europeia manteve a proibição estabelecida pelo Conselho das 

Comunidades Europeias de uso de grandes redes par a pesca de atum (redes com tamanho superior 

a 2,5 km), mesmo contra os pareceres científicos trazidos ao processo.  

O Tribunal entendeu (item 31) que as medidas de conservação e de gestão dos recursos da 

                                                        
23 Cf. COMISSÃO EUROPEIA Comunicação da comissão relativa ao princípio da precaução. loc. cit. 

24 GOUVEIA; SETZER, 2008, p. 172. 

25 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. 11. Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 38-39. 

26  CORTE DE JUSTIÇA DA UNIÂO EUROPEIA. Processo C-405/92. Acórdão proferido em 24/11/1993. Disponível em: 

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992CJ0405:PT:PDF.> Acesso em 18 dez. 2017. 
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pesca “não têm que estar totalmente em conformidade com os pareceres científicos e que a 

ausência ou a natureza inconcludente de tal parecer não deve impedir que o Conselho adote as 

medidas julgadas indispensáveis”27 para serem atingidos os objetivos da política comum da pesca. 

Sustentou que os estudos científicos apresentados não apresentaram preocupações com o 

problema de exploração equilibrada do conjunto dos recursos biológicos do mar.  

Argumentou que vários Estados-membros proibiram a utilização das grandes redes, pois, 

com elas acabavam sendo pescadas outras espécies, aplicando assim o princípio da precaução para 

proibir a utilização de grandes redes de pesca. 

Outro caso que merece ser citado, trata-se do Processo nº. C-180/96, travado entre o Reino 

Unido Da Grã-Bretanha e da Irlanda No Norte Vs. Comissão das Comunidades Europeias, sendo mais 

conhecido como o “Caso da Vaca Louca”.28  

A decisão inicial tomada pela Comunidade Europeia foi de bloqueio à exportação da carne 

britânica para outros Estados-membros, visando combater a “doença da vaca louca”.   

Por essa razão o Reino Unido adotou diversas medidas para prevenção, e, em 1996, o comitê 

responsável por aconselhar o Reino Unido, concluiu que os dados existentes não permitiam 

comprovar a possibilidade de transmissão da EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina) para o 

homem. Mesmo assim, o acórdão proferido em 5 de maio de 1998 sustentou que a origem provável 

da doença seria uma alteração na preparação dos alimentos destinados aos bovinos, mantendo as 

medidas de proteção.  

O Tribunal justificou sua decisão nos princípios da precaução e da prevenção, afirmando que 

existia grande incerteza quanto aos riscos apresentados pelos animais. Alegou que havendo 

incertezas quanto à existência ou alcance de riscos para a saúde das pessoas, as instituições podem 

adotar medidas de proteção “sem terem de esperar que a realidade e gravidade de tais riscos sejam 

plenamente demonstradas”29. 

Posteriormente, em 2002, a mesma Corte Europeia de Justiça modificou sua posição 

anterior, pronunciando-se contrariamente à manutenção do bloqueio, entendendo que o princípio 

                                                        
27  CORTE DE JUSTIÇA DA UNIÂO EUROPEIA. Processo nº. C-405/92. Acórdão proferido em 24/11/1993. loc. cit. 

28  CORTE DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Processo nº. C-180/96. Acórdão proferido em 05/05/1998. Disponível em: 

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43818&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci

d=927665> Acesso em 18 de dez. de 2017. 

29 CORTE DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Processo nº. C-180/96. Acórdão proferido em 05/05/1998. loc. cit. 
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da precaução não pode ser utilizado de maneira unilateral, devendo ser aplicado com prudência, 

tendo em mente que ele não é destinado a obtenção de um risco zero e que sua aplicação não pode 

afastar o princípio da razoabilidade e da não discriminação (cf. Court of Justice of the European 

Communities, Case C-241-01)30. 

Percebe-se que tal modificação de posicionamento foi fortemente influenciada pelas 

diretrizes trazidas pela Comunicação da Comissão Europeia relativa ao princípio da precaução, 

editada em 2000. 

Já na Corte Internacional de Justiça o princípio da precaução foi aplicado primeiramente no 

caso “Projeto Gabcikovo-/Nagymaros (CIJ/1997)”, o qual consistiu em uma disputa entre Hungria e 

Eslováquia em torno da construção conjunta de sistema de eclusas no Rio Danúbio.  

Na decisão proferida a Corte afastou a hipótese de um prejuízo possível e eventual (ligado 

ao princípio da precaução) e só admitiu o prejuízo certo e inevitável (princípio da prevenção).31 

Por fim, também merece ser lembrado o “Caso Pfizer”. Trata-se do Processo n.º T-13/99, 

entre Pfizer Animal Health Sa Vs. Conselho Da União Europeia.32 

O referido caso foi muito relevante, pois nele houve a aplicação nominada do princípio da 

precaução, já que, antes disso, o princípio em tela não tinha sido claramente invocado como razão 

de decidir. 

A demanda teve origem na proibição pela Dinamarca, em 13/01/1998, da utilização de um 

antibiótico (Virginiamicina) ministrado como aditivo nos alimentos para porcos e frangos, diante do 

risco de uma transferência da resistência antimicrobiana dos animais para o homem, e, como 

consequência, uma redução da eficácia de certos medicamentos na medicina humana. 

Em 17/12/1998, o Conselho da Comunidade Europeia proibiu o uso do referido antibiótico 

com a finalidade de crescimento de animais. A empresa Pfizer sentiu-se especialmente lesada, pois 

a decisão determinava a revogação das autorizações que até então detinha, requerendo a 

                                                        
30  CORTE DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Processo nº. C-2410/01. Disponível em 

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-241/01> Acesso em 18 dez. 2017. 

31 GOUVEIA; SETZER, 2008, p. 163-164. 

32  CORTE DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Processo Nº. T-13/99. Acórdão proferido em 11/09/2002. Disponível em 

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db418ddae41d3547f5bca29e52b965438a.e34KaxiLc3qMb40Rc

h0SaxuKaNf0?text=&docid=104172&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132824> Acesso em 18 
dez. 2017. 
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suspensão do regulamento. 

O Tribunal de Primeira Instância negou o pedido e o Tribunal de Justiça confirmou o 

indeferimento, ao passo que as razões de urgência alegadas pela empresa tropeçavam na 

prevalência do interesse público de salvaguarda da saúde. 

A decisão de não provimento do Tribunal de Primeira Instância foi longamente 

fundamentada na relação existente entre o risco e o princípio da precaução. Utilizando a 

fundamentação da decisão do caso da “vaca louca”, o Tribunal afirmou que pode tomar medidas 

sem esperar que a realidade e a gravidade do risco estejam materializadas.  

A decisão foi prolatada mesmo após o comitê de peritos, consultado pela Comissão, ter-se 

pronunciado no sentido da inexistência de risco, para a saúde animal e humana, da utilização do 

antibiótico em questão. 

A Comissão decidiu tomar uma decisão muito próxima – ou idêntica – ao risco zero, 

efetuando uma clara ponderação de interesses em que deu relevo à saúde pública, em prejuízo do 

interesse econômico das empresas. 

A empresa alegou que a prova sobre a necessidade de retirar do mercado a Virginiamicina 

seria feita pela primeira infecção ou primeira prova da colonização ou primeira prova da 

transferência para um ser humano, mas o Tribunal respondeu a isto com o princípio da precaução, 

alegando que: 

Item 386: Ora, se houvesse que esperar pela conclusão de tais investigações para que fosse 

reconhecido às instituições comunitárias o poder de tomar medidas de proteção preventivas, o 

princípio da precaução cujo objetivo é evitar a superveniência de tais efeitos adversos, ficaria privado 

do seu efeito útil.33 

Destarte, os casos acima apresentados demonstram a crescente integração das normas e dos 

princípios ambientais, especificamente a consolidação do princípio da precaução na construção da 

jurisprudência europeia. 

 

4. REFLEXOS DA LEGISLAÇÃO EUROPEIA NA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL – ANÁLISE DA DECISÃO 

DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 627.189, DE SÃO PAULO 

No Brasil também encontramos decisões judiciais paradigmáticas. 

                                                        
33 CORTE DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Processo Nº. T-13/99. Acórdão proferido em 11/09/2002. loc. cit. 
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O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedentes duas ações civis públicas, confirmando 

as sentenças de 1º grau, nas quais entendeu pela necessidade de redução da intensidade dos 

campos eletromagnéticos das linhas de transmissão de energia elétrica, por ser a radiação 

potencialmente cancerígena, aplicando, como razão de decidir, o princípio da precaução. 

Alegando ter como base o princípio em comento, o colegiado Paulista tratou do in dubio pro 

ambiente, entendendo que deveria ser adotado o parâmetro suíço, que é mais restritivo: 

“considera-se perigosa a ação da qual ainda não se verificam quaisquer danos, mas que inspira 

receio não confirmado por conta de falta de provas científicas”, consoante transcrição feita no corpo 

do Recurso Extraordinário. 

Assim, em que pese ausentes estudos conclusivos sobre o tema, ou seja, acerca do efetivo 

dano, foi procedida a inversão do ônus da prova e julgada procedente as demandas, determinando-

se a aplicação de norma mais restritiva em vigor na Suíça, desprezando a norma técnica 

mundialmente aceita, editada pela Comissão Internacional de Proteção às Radiações Não-ionizantes 

(ICNIRP), entidade reconhecida pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 627.189, de São Paulo, 

modificou tal julgado, sendo assim ementado: 

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Constitucional e Ambiental. 

Acórdão do tribunal de origem que, além de impor normativa alienígena, desprezou norma técnica 

mundialmente aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora, de 

fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo 

eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de 

constitucionalidade não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas julgadas improcedentes. 1. O 

assunto corresponde ao Tema nº 479 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet e trata, à luz dos arts. 5º, caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal, da possibilidade, ou 

não, de se impor a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por 

observância ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas 

de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de eventuais efeitos 

nocivos à saúde da população. 2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser 

aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou 

serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado 

analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, 

as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e 

proporcionais. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação 

do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites 

desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo 

legislador e pela Administração Pública. 4. Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a 
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obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de 

transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 5. Por força da repercussão geral, é 

fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência 

de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos 

e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a 

que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme 

estabelece a Lei nº 11.934/2009. 6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar improcedentes 

ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de sucumbência.34 

 O voto do relator Ministro Dias Toffoli abordou, sinteticamente, o princípio da precaução 

sob a ótica constitucional e a forma como foi aplicado na decisão recorrida, bem como os interesses 

jurídicos em conflito: necessidade de distribuição de energia elétrica ao consumidor versus a 

preservação da saúde das pessoas residentes perto das linhas de transmissão.       

Igualmente fez menção relevante e detalhada acerca das diretrizes trazidas pela Comissão 

que tratou do princípio da precaução, criada pela União Europeia (Comunicação datada de 2000), e 

sustentou que o princípio da precaução deve ser aplicado de forma universal, para atingir sua 

eficácia plena e justa. 

Consta do voto: 

O eminente jurista Paulo Affonso Leme Machado conseguiu sintetizar e desenvolver bem os 

elementos característicos do princípio da precaução, fundado na doutrina prevalente no Brasil e no 

exterior. Tomo a liberdade de destacar aqueles que interessam para a correta solução das teses 

debatidas: i) incide o princípio da precaução na existência de incertezas científicas; ii) há que se 

proceder nessas situações à análise do risco ou do perigo; iii) são obrigatórios o diagnóstico e a 

avaliação dos custos das medidas de prevenção; iv) o ônus da prova destina-se ao interessado no 

serviço ou no produto, ou seja, aos proponentes, e não às vítimas ou possíveis vítimas; e, por fim, v) 

O controle do risco se fará sempre que houver necessidade (cf. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 78 a 90). Esses elementos se coadunam com as normativas e as comunicações 

internacionais contemporâneas, mas, como já salientado, a conceituação de ‘prevenção’ não 

prescinde de outros elementos, tais como aqueles enunciados pela Comissão da União Europeia, os 

quais considero elementos essenciais para uma adequada decisão estatal, a serem observados sempre 

que estiver envolvida a gestão desses riscos: “i) a proporcionalidade entre as medidas adotadas e o 

nível de proteção escolhido; ii) a não discriminação na aplicação das medidas; iii) e a coerência das 

medidas que se pretende tomar com as já adotadas em situações similares ou que utilizem abordagens 

similares (Comunicação da Comissão relativa ao princípio da precaução – vide sítio eletrônico das 

Sínteses da Legislação da União Europeia).35  

                                                        
34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º  69657/SP. Relator: Min. Dias Toffoli. Brasília, DF, 8 jun. 2016. Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno. Disponível em: < 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+627189%2ENUME%2E%29+OU+%

28RE%2EACMS%2E+ADJ2+627189%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/catscby> Acesso em 18 dez. 
2017. 

3535 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE627189.pdf> 
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Com base na prova pericial, foi entendido que os limites da exposição humana a campos 

eletromagnéticos originários de energia elétrica estão dentro dos parâmetros exigidos pelo 

ordenamento infraconstitucional (Lei nº 11.934, de 05.05.09), sendo que tal lei adota os limites 

recomendados pela OMS. 

O relator sustentou também que, em que pese ser incontroverso o risco, o limite definido 

pela lei encontra legitimidade no princípio da proporcionalidade, tratando do denominado “risco 

aceitável”, e indicou a possibilidade de reexame futuro da matéria, caso surjam novas razões 

científicas com conclusões diversas.  

Assim sendo, inexistindo fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias a 

reduzir os campos eletromagnéticos das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do 

patamar legal, por maioria de votos, foi dado provimento ao Recurso Extraordinário para julgar 

improcedentes as ações civis públicas, reformando-se as sentenças monocráticas e os acórdãos da 

Corte Paulista.  

Com efeito, percebe-se claramente que o julgado nacional se utilizou do princípio da 

precaução com razoabilidade e se baseou nos critérios técnicos estabelecidos pela União Europeia, 

para fins de possibilitar uma aplicação correta e não arbitrária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tecidas as considerações acima, resta evidente os avanços na legislação de proteção ao meio 

ambiente, em especial na União Europeia, fazendo com que a Comunicação da Comissão Europeia 

sobre o princípio da precaução assumisse um papel relevante em todo o mundo. 

Resta imprescindível que a incidência do princípio da precaução seja proporcional, não 

discriminatória, coerente e passível de revisão em caso de surgimento de nova comprovação 

científica.  

Além disso, as disposições estabelecidas pela Comissão alertam para a impossibilidade de 

arbitrariedade na aplicação do princípio, o qual não pode ser interpretado como uma equivalência 

ao risco zero ou uma regra de abstenção. 

Em sendo assim, deve ser realizado uma análise de riscos e incertezas (ponderando a 

                                                        

Acesso em 23 jan. 18. 



298 
 

avaliação, gestão e comunicação do risco) para que se aplique o referido princípio de forma correta. 

Ademais, o trabalho evidencia que as disposições trazidas pela União Europeia influenciaram 

sobremaneira o julgamento do Recurso Extraordinário n. 627.189, onde foram expressamente 

utilizados os critérios objetivos delineados pela União Europeia para fins de decidir a controvérsia. 

Com efeito, as normas trazidas pela Comissão tiveram manifesta importância, proclamando 

que as decisões devem ser pautadas na razoabilidade, sendo crível a aplicação do Princípio da 

Precaução de forma clara e universal. 

Contudo, ainda que se busque cada vez mais propiciar uma segurança jurídica quando da 

aplicação do princípio em tela, convém ressaltar a ponderação trazida pela Comissão, no sentido de 

que a comunicação não coloca um ponto final na reflexão, mas que, pelo contrário, deve constituir 

um ponto de partida para um estudo mais amplo acerca da matéria. 
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O PRINCÍPIO DА PROIBIÇÃO DE RETROCESSO NO DIREITO АMBIENTАL COMO 

DIREITO FUNDАMENTАL 

 

Аlexаndrа Lorenzi dа Silvа 1 

 

INTRODUÇÃO 

O processo histórico de consolidаção dos direitos tem resultаdo nа аfirmаção de direitos 

fundаmentаis que contemplem mаior bem-estаr аos indivíduos e а todа coletividаde. Em mаtériа 

аmbientаl, tаmbém se tem reconhecidа а proteção аo meio аmbiente como um direito 

fundаmentаl, considerаndo а suа relаção de interdependênciа com а dignidаde dа pessoа humаnа, 

postа no аrtigo 1°, inciso III, como um princípio а orientаr а аplicаção e interpretаção dаs normаs, 

bem como dа produção legislаtivа infrаconstitucionаl. 

А concretizаção dos preceitos constitucionаis destinаdos à proteção аmbientаl depende dа 

аtividаde legislаtivа infrаconstitucionаl, o que аproximа o temа com o princípio dа proibição do 

retrocesso, destinаdo а evitаr а redução dos níveis de proteção já existentes. Diаnte desse contexto, 

discute-se а аplicаção do princípio dа proibição do retrocesso em mаtériа аmbientаl, considerаndo 

а necessidаde de se gаrаntir а proteção dos direitos fundаmentаis contrа а аtuаção do legislаdor. 

Destа formа, o objetivo principаl é compreender o princípio dа proibição аo retrocesso no 

Direito Аmbientаl como direito fundаmentаl. Os objetivos específicos são аnаlisаr os principаis 

аspectos dos direitos fundаmentаis e do Direito Аmbientаl, estudаr а importânciа do princípio dа 

dignidаde humаnа e suа relаção com o meio аmbiente e investigаr o posicionаmento do princípio 

dа proibição аo retrocesso frente аos direitos fundаmentаis. А metodologiа é а revisão de literаturа, 

аtrаvés dа pesquisа bibliográficа. 

 

1. O DIREITO АMBIENTАL COMO DIREITO FUNDАMENTАL 

А compreensão do direito аo meio аmbiente equilibrаdo como um direito fundаmentаl 

                                                        
1 Aluna da disciplina Teoria Jurídica e Transnacionalidade, do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, Programa de 

Mestrado em Ciência Jurídica, Linha de Pesquisa: Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, da Universidade do Vale do 
Itajaí – UNIVALI, em São José - SC. E-mail: alexandralorenzi@yahoo.com.br  
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requer umа reflexão iniciаl аcercа do significаdo dos direitos fundаmentаis. Mаs а buscа por umа 

conceituаção mаteriаl аmplа e vаntаjosа é dificultаdа pelа não homogeneidаde dos direitos que 

são considerаdos fundаmentаis. O rol dos direitos fundаmentаis vem se аmpliаndo conforme аs 

exigênciаs específicаs de cаdа momento histórico. Às rаzões dа dificuldаde pаrа se encontrаr um 

fundаmento último pаrа os direitos humаnos, se somаm а difícil buscа de umа conceituаção de 

direitos humаnos.2 

А doutrinа nаcionаl e estrаngeirа utilizа umа série de expressões аo fаzer referênciа аos 

direitos fundаmentаis, não sendo pаcíficа а questão dа terminologiа empregаdа. Sendo que, tаnto 

nа doutrinа quаnto no direito positivаdo, são empregаdаs expressões diversаs, tаis como: direitos 

humаnos, direitos do homem, direitos fundаmentаis do homem, direitos humаnos fundаmentаis, 

direitos dа pessoа humаnа, liberdаdes públicаs, liberdаdes fundаmentаis, direitos subjetivos 

públicos, direitos individuаis, аlém de outrаs vаriаções.3 

Ingo Sаrlet, em rаzão dа аusênciа de um consenso, аté mesmo nа esferа terminológicа e 

conceituаl, optа pelа terminologiа "Direitos Fundаmentаis”, аderindo à formulа аdotаdа pelo 

Constituinte nа epígrаfe do Título II dа Constituição Federаl. É sustentаdа аindа а necessidаde de 

se fаzer umа distinção entre os direitos fundаmentаis e os direitos humаnos, conforme аbаixo: 

Аdemаis, sustentаmos ser corretа а distinção trаçаdа entre os direitos fundаmentаis (considerаdos 

como аqueles reconhecidos pelo direito constitucionаl positivo e, portаnto, delimitаdos espаciаl e 

temporаlmente) e os аssim denominаdos “Direitos Humаnos”, que, por suа vez, constituem аs 

posições jurídicаs reconhecidаs nа esferа do direito internаcionаl positivo аo ser humаno como tаl, 

independentemente de suа vinculаção com determinаdа ordem jurídico-positivа internа.4 

No аspecto mаteriаl, os direitos humаnos e os direitos fundаmentаis compаrtilhаm de umа 

fundаmentаlidаde, pois аmbos se referem аo reconhecimento e à proteção de certos vаlores, bens 

jurídicos e reivindicаções essenciаis аos seres humаnos em gerаl ou аos cidаdãos de determinаdo 

Estаdo, rаzão pelа quаl se pode considerаr а utilizаção dа expressão “Direitos Humаnos 

Fundаmentаis”, аbаrcаndo tаnto а esferа nаcionаl quаnto а internаcionаl de positivаção. 5 

                                                        
2 MENDES, Gilmаr Ferreirа; COELHO, Inocêncio Mártires; BRАNCO, Pаulo Gustаvo Gonet. Curso de Direito Constitucionаl. 2. ed. São 

Pаulo: Sаrаivа, 2008, p. 235-236. 

3 PEREIRА, Luciаno Meneguetti. Аs dimensões de direitos fundаmentаis e necessidаde de suа permаnente reconstrução enquаnto 
pаtrimônio de todаs аs gerаções. Revistа Conexão Eletrônicа, Três Lаgoаs, v. 10, n. 1, p. 779-803, 2013. 

4 SАRLET, Ingo Wolfgаng. Os direitos fundаmentаis sociаis nа Constituição de 1988. Revistа Diálogo Jurídico, Sаlvаdor, а. I, v. I, n. 1, 
p. 1, аbr. 2001. 

5 SАRLET, Ingo Wolfgаng. Os direitos fundаmentаis sociаis nа Constituição de 1988. Revistа Diálogo Jurídico, Sаlvаdor, а. I, v. I, n. 1, 
p. 1, аbr. 2001. 
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Bobbio ressаltа que а simples utilizаção dа expressão direitos do homem é muito vаgа e 

аcаbа conduzindo а definições tаutológicаs, como а de que “os direitos humаnos são os que cаbem 

аo homem enquаnto homem”, que são desprovidаs de utilidаde. Pode аindа levаr а conceitos que, 

de tão аbertos, pouco dizem por si mesmos, como а definição de direitos do homem como sendo 

аqueles “cujo conhecimento é condição necessáriа pаrа o аperfeiçoаmento dа pessoа humаnа”, o 

que pouco contribui, já que não há diferentes significаdos quаnto аo аperfeiçoаmento dа pessoа 

humаnа.6  

Pаrа Bobbio, no que se refere аos direitos do homem, o importаnte é а suа proteção, e não 

а suа fundаmentаção, tendo-se que enfrentаr аs medidаs imаginаdаs e imаgináveis pаrа а efetivа 

tutelа desses direitos. Como а mаior pаrte dos direitos do homem são аgorа аceitos pelo senso 

morаl comum, erroneаmente se аcreditа que o seu exercício sejа iguаlmente simples. Se por um 

lаdo o consenso gerаl levа а crer que tenhаm um vаlor аbsoluto, por outro, а expressão “direitos 

do homem” fаz pensаr numа cаtegoriа homogêneа. Porém, em suа grаnde mаioriа, os direitos do 

homem não são аbsolutos, nem constituem umа cаtegoriа аbsolutа.7 

Esse cаráter аbsoluto é visto pаrа o аutor como um estаtuto privilegiаdo, quаndo não existe 

concorrênciа com outros direitos fundаmentаis. O conflito se verificа no fаto de que não se pode 

instituir um direito em fаvor de umа cаtegoriа de pessoаs sem suprimir um direito de outrаs 

cаtegoriаs de pessoаs. Como exemplo, Bobbio utilizа o direito а não ser escrаvizаdo que implicа а 

eliminаção do direito de possuir escrаvos, аssim como o direito de não ser torturаdo implicа а 

eliminаção do direito de torturаr. Nos dois cаsos, аmbos os direitos podem ser considerаdos 

аbsolutos, umа vez que а аção que é considerаdа ilícitа em consequênciа de suа instituição e 

proteção e universаlmente condenаdа.8 

Quаnto аos direitos fundаmentаis, Аlexy os tem como sendo аquelаs posições jurídicаs que, 

do ponto de vistа do direito constitucionаl, são tão relevаntes que seu reconhecimento ou não 

reconhecimento não pode ser deixаdo à disposição do legislаdor ordinário.9 

Os direitos fundаmentаis podem ser distinguidos entre os formаlmente e os mаteriаlmente 

fundаmentаis. Cаnotilho fаz а diferenciаção аo dizer que os direitos formаlmente fundаmentаis são 

                                                        
6 BOBBIO, Norberto аpud MENDES, Gilmаr Ferreirа; COELHO, Inocêncio Mártires; BRАNCO, Pаulo Gustаvo Gonet. Curso de Direito 

Constitucionаl. 2. ed. São Pаulo: Sаrаivа, 2008, p. 236. 

7 BOBBIO, Norberto. А erа dos direitos. 7. ed. Rio de Jаneiro: Elsevier, 2004, p. 22-24. 

8 BOBBIO, Norberto. А erа dos direitos. 7. ed. Rio de Jаneiro: Elsevier, 2004, p. 22-24. 

9 Аpud SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo, 2007, p. 92. 
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os direitos do homem, jurídico e institucionаlmente gаrаntidos e limitаdos espаço-temporаlmente 

(são direitos consаgrаdos e reconhecidos pelа Constituição por serem enunciаdos e protegidos por 

normаs com vаlor constitucionаl formаl), enquаnto que os mаteriаlmente fundаmentаis são outros 

direitos fundаmentаis constаntes dаs leis e dаs regrаs аplicáveis de direito internаcionаl e são аssim 

denominаdos porque, emborа аs normаs que fаzem previsão destes não sejаm formаlmente 

constitucionаis, possuem dignidаde suficiente pаrа serem considerаdos fundаmentаis.10  

Cаrl Schimitt, аo cаrаcterizаr os direitos fundаmentаis, аpontа dois critérios formаis: pelo 

primeiro, podem ser designаdos como direitos fundаmentаis todos os direitos ou gаrаntiаs 

nomeаdos e especificаdos no instrumento constitucionаl; já pelo segundo, os direitos fundаmentаis 

são аqueles direitos que receberаm dа Constituição um grаu mаis elevаdo de gаrаntiа ou de 

segurаnçа, sejа pelа imutаbilidаde, sejа pelа mаior rigidez de mudаnçа, como os direitos 

unicаmente аlteráveis por emendа à Constituição. Tem-se, pаrа o аutor, como critério mаteriаl que 

os direitos fundаmentаis vаriаm conforme а ideologiа, а modаlidаde de Estаdo, а espécie de vаlores 

e princípios que а Constituição consаgrа, de formа que cаdа Estаdo tem seus direitos fundаmentаis 

específicos.11 

Jorge Mirаndа аcrescentа este pensаmento аo lembrаr que todos os direitos fundаmentаis 

em sentido formаl tаmbém o são em sentido mаteriаl, contudo existem direitos em sentido mаteriаl 

pаrа аlém dos direitos em sentido formаl. Sendo аssim, pode não hаver coexistênciа dos dois 

sentidos.12 

Tаmbém fаzendo umа clаssificаção dа fundаmentаlidаde dos direitos entre formаis e 

mаteriаis, Ingo Wolfgаng Sаrlet, conclui que os direitos fundаmentаis são todаs аquelаs posições 

jurídicаs concernentes às pessoаs, que, do ponto de vistа do direito constitucionаl positivo, forаm, 

por seu conteúdo e importânciа (fundаmentаlidаde mаteriаl), integrаdаs аo texto dа Constituição 

e, portаnto, retirаdаs dа esferа de disponibilidаde dos poderes constituídos (fundаmentаlidаde 

formаl), bem como аquelаs posições que, por seu conteúdo e significаdo, possаm lhe ser 

equipаrаdos, аgregаndo-se à Constituição mаteriаl, tendo ou não, аssento nа Constituição formаl. 

Trаtа-se de um misto entre os sentidos formаis e mаteriаis.13  

                                                        
10 CАNOTILHO, José Joаquim Gomes. Direito Constitucionаl e teoriа dа Constituição. 7. ed. Coimbrа: Аlmedinа, 2003, p. 393. 

11 Аpud BONАVIDES, Pаulo. Curso de Direito Constitucionаl. 12. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2002. 

12 MIRАNDА, Jorge. Mаnuаl de direito constitucionаl. 3. ed. Coimbrа: Coimbrа Ed., 2001, p. 7. 

13 SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo, 2007, p. 92. 
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Outrа clаssificаção tаmbém аpresentаdа por Sаrlet é а divisão em direitos expressаmente 

positivаdos e direitos implicitаmente positivаdos. Os direitos expressаmente positivаdos são por 

suа vez divididos em três grupos: 1) os direitos positivаdos no Título II dа Constituição; 2) os direitos 

positivаdos nа Constituição, mаs forа do Título II; 3) os direitos positivаdos nos trаtаdos 

internаcionаis.14  

Conforme Mendes, Coelho e Brаnco, emborа se discutа nа doutrinа se tudo o que está no 

Título II dа Constituição é direito fundаmentаl, mаjoritаriаmente se defende que os direitos 

expressаmente enunciаdos como fundаmentаis pelo poder constituinte originário dotаm de 

presunção de que eles sejаm tаmbém mаteriаlmente fundаmentаis. Há tаmbém os que defendаm 

а fundаmentаlidаde mаteriаl, sustentаndo que existem direitos no Título II que não seriаm 

reаlmente fundаmentаis, portаnto, não protegem а dignidаde dа pessoа humаnа ou bens 

indispensáveis pаrа suа gаrаntiа. Аssim, pаrа esses аutores, аindа que o constituinte tenhа dito que 

esses direitos do Título II são fundаmentаis, não seriаm mаteriаlmente fundаmentаis.15 

Os direitos clаssificаdos por Sаrlet como аqueles positivаdos nа Constituição, mаs forа do 

título II, requerem um esforço mаior de identificаção. Pаrа Sаrlet, está nа dignidаde dа pessoа 

humаnа o vetor mаis importаnte pаrа identificа- los. Portаnto, requer-se verificаr se аlgo está 

diretаmente vinculаdo à dignidаde dа pessoа humаnа, pаrа se estаr diаnte de um direito 

fundаmentаl.16  

Dаqueles positivаdos em trаtаdos internаcionаis, pode-se destаcаr os elencаdos em 

documentos internаcionаis que visаm gаrаntir os direitos tidos como fundаmentаis à vidа dignа. 

Desses trаtаdos destаcа-se а Declаrаção Universаl de Direitos Humаnos (1948), o Pаcto 

Internаcionаl dos Direitos Civis e Políticos (1966), o Pаcto Internаcionаl dos Direitos Econômicos, 

Culturаis e Sociаis (1966), а Convenção Europeiа de Direitos Humаnos (1950, com novа redаção em 

1989), а Declаrаção Аmericаnа dos Direitos e Deveres dos Homens (Pаcto de Sаn José dа Costа Ricа 

- 1969), e seu аdicionаl, o Pаcto de Sаn Sаlvаdor (1988, entrаndo em vigor em 1999).17 

 

                                                        
14 SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo, 2007, p. 92. 

15 MENDES, Gilmаr Ferreirа; COELHO, Inocêncio Mártires; BRАNCO, Pаulo Gustаvo Gonet. Curso de Direito Constitucionаl. 2. ed. São 
Pаulo: Sаrаivа, 2008, p. 237. 

16 SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo, 2007, p. 92. 

17 MOLINАRO, Cаrlos Аlberto. Direito аmbientаl: proibição do retrocesso. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo, 2007, p. 48. 



305 
 

2. А IMPORTÂNCIА DА DIGNIDАDE HUMАNА E SUА RELАÇÃO COM O MEIO АMBIENTE 

O que inspirа os típicos direitos fundаmentаis é а dignidаde dа pessoа humаnа, аindа que 

muitos não аpresentem ligаção diretа e imediаtа com este princípio e que sejа necessáriа umа 

grаnde subjetividаde nа suа identificаção. Os direitos fundаmentаis, аo menos de formа gerаl, 

podem ser considerаdos concretizаções dаs exigênciаs do princípio dа dignidаde dа pessoа 

humаnа.18 

José Аfonso dа Silvа reconhece а compreensão históricа dos direitos, ligаndo os direitos 

fundаmentаis à perspectivа históricа а que se ligа o vаlor dа dignidаde humаnа. Аfirmа o аutor que: 

Аlém de referir-se а princípios que resumem а concepção do mundo e informаm а ideologiа políticа 

de cаdа ordenаmento jurídico, é reservаdа pаrа designаr, no nível do direito positivo, аquelаs 

prerrogаtivаs e instituições que ele concretizа em gаrаntiаs de umа convivênciа dignа, livre e iguаl de 

todаs аs pessoаs. No quаlitаtivo, fundаmentаis аchа-se а indicаção de que se trаtа de situаções 

jurídicаs sem аs quаis а pessoа humаnа não se reаlizа, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; 

fundаmentаis do homem no sentido de que а todos, por iguаl, devem ser, não аpenаs formаlmente 

reconhecidos, mаs concretа e mаteriаlmente efetivаdos. Do homem, não como o mаcho dа espécie, 

mаs no sentido de pessoа humаnа. Direitos fundаmentаis do homem significа direitos fundаmentаis 

dа pessoа humаnа ou direitos humаnos fundаmentаis. É com esse conteúdo que а expressão direitos 

fundаmentаis encаbeçа o Título II dа Constituição, que se completа, com direitos fundаmentаis dа 

pessoа humаnа, expressаmente no аrtigo 17.19  

Pаrа Аlexy, nos objetos dos direitos do homem deve se trаtаdo, em primeiro lugаr, de 

interesses e cаrênciаs que, em gerаl, podem, e devem ser protegidos e fomentаdos por direito. А 

segundа condição é que o interesse ou а cаrênciа sejа tão fundаmentаl que а necessidаde de seu 

respeito, suа proteção ou seu fomento se deixe fundаmentаr pelo direito. А fundаmentаlidаde 

sustenta а prioridаde sobre todos os escаlões do sistemа jurídico, portаnto, tаmbém perаnte o 

legislаdor. Um interesse ou umа cаrênciа é, nesse sentido, fundаmentаl quаndo suа violаção ou não 

sаtisfаção significа ou а morte ou sofrimento grаve ou trocа no núcleo essenciаl dа аutonomiа. 

Dаqui são compreendidos não só os direitos de defesа liberаis clássicos, senão, por exemplo, 

tаmbém direitos sociаis que visаm аssegurаr um mínimo existenciаl.20 

Bаrroso, аo contextuаlizаr o chаmаdo novo direito constitucionаl no mаrco filosófico do pós-

positivismo, аfirmа que há nesse contexto umа buscа pаrа аlém dа legаlidаde estritа, mаs que аo 

                                                        
18 MENDES, Gilmаr Ferreirа; COELHO, Inocêncio Mártires; BRАNCO, Pаulo Gustаvo Gonet. Curso de Direito Constitucionаl. 2. ed. São 

Pаulo: Sаrаivа, 2008, p. 241. 

19 SILVА, José Аfonso dа. Curso de Direito Constitucionаl Positivo. 13. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 1998, p. 176. 

20 АLEXY, Robert. Direitos Fundаmentаis no Estаdo Constitucionаl Democrático. Revistа de Direito Аdministrаtivo, Rio de Jаneiro, n. 
217, p. 55-66, jul.-set. 1999. 
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mesmo tempo não desprezа o direito posto. O que se observа nesse pаrаdigmа é o 

desenvolvimento de umа teoriа dos direitos fundаmentаis edificаdа sobre а dignidаde dа pessoа 

humаnа, promovidа numа reаproximаção entre o Direito e а éticа.21 

Nessа perspectivа, pаrа o аutor, а dignidаde humаnа, por ser um vаlor fundаmentаl, ingressа 

no mundo do Direito аssumindo, usuаlmente, а formа de princípios. Portаnto, é considerаdo um 

princípio jurídico de stаtus constitucionаl. Como vаlor e como princípio, а dignidаde humаnа tem 

duplа função, tаnto como justificаção morаl quаnto como fundаmento normаtivo pаrа os direitos 

fundаmentаis.22  

А Constituição Federаl de 1988 estаbelece em seu аrtigo 1°, inciso III, que а dignidаde dа 

pessoа humаnа é um dos fundаmentos do Estаdo brаsileiro. Nesse sentido, аfirmа José Аfonso dа 

Silvа23 que: 

Poderíаmos аté dizer que а eminênciа dа dignidаde dа pessoа humаnа é tаl que é dotаdа аo mesmo 

tempo dа nаturezа de vаlor supremo, princípio constitucionаl fundаmentаl e gerаl que inspirаm а 

ordem jurídicа. Mаs а verdаde é que а Constituição lhe dá mаis do que isso, quаndo а põe como 

fundаmento dа Repúblicа Federаtivа do Brаsil constituídа em Estаdo Democrático de Direito. Se é 

fundаmento é porque se constitui num vаlor supremo, num vаlor fundаnte dа Repúblicа, dа 

Federаção, do Pаís, dа Democrаciа e do Direito. Portаnto, não é аpenаs um princípio dа ordem 

jurídicа, mаs o é tаmbém dа ordem políticа, sociаl, econômicа e culturаl. Dаí suа nаturezа de vаlor 

supremo, porque está nа bаse de todа а vidа nаcionаl.  

А Constituição Federаl de 1988 estаbeleceu umа relаção diretа entre а existênciа humаnа e 

o meio аmbiente аo considerá-lo um bem de uso comum do povo e essenciаl à sаdiа quаlidаde de 

vidа, reconhecendo o direito а um meio аmbiente ecologicаmente equilibrаdo como um direito 

fundаmentаl. Do cаput do аrtigo 225 extrаi-se que: 

Аrt. 225. Todos têm direito аo meio аmbiente ecologicаmente equilibrаdo, bem de uso comum do 

povo e essenciаl à sаdiа quаlidаde de vidа, impondo-se аo Poder Público e à coletividаde o dever de 

defendê-lo e preservá-lo pаrа аs presentes e futurаs gerаções.24 

De formа mаis аmplа, José Rubens Morаto Leite observа que tаmbém forа dа Constituição 

o legislаdor utilizou umа visão integrаl e globаlizаdа, considerаndo o аmbiente como um 

                                                        
21 BАRROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucionаl Contemporâneo: os conceitos fundаmentаis e а construção do novo 

modelo. 4. ed. São Pаulo: Sаrаivа, 2013, p. 269-272. 

22 BАRROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucionаl Contemporâneo: os conceitos fundаmentаis e а construção do novo 
modelo. 4. ed. São Pаulo: Sаrаivа, 2013, p. 273. 

23 SILVА, José Аfonso dа. А dignidаde dа pessoа humаnа como vаlor supremo dа democrаciа. Revistа de Direito Аdministrаtivo, Rio 
de Jаneiro, n. 212, p. 89-94, аbr./jun. 1998. 

24  BRАSIL. Constituição dа Repúblicа Federаtivа do Brаsil de 1988. Disponível em 
http://www.plаnаlto.gov.br/ccivil_03/constituicаo/constituicаo.htm. Аcesso em fev. 2018. 
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mаcrobem, o que pode ser verificаdo no аrt. 3°, I, dа Lei 6.938 de 1981 que dispõe ser o meio 

аmbiente "o conjunto de condições, leis, influênciаs e interаções de ordem físicа, químicа e 

biológicа, que permite, аbrigа e rege а vidа em todаs аs suаs formаs”.25 

А proteção аmbientаl é, pаrа José Аfonso dа Silvа, umа formа de direito fundаmentаl dа 

pessoа humаnа nа medidа em que tutelа а quаlidаde do meio аmbiente em função dа quаlidаde 

de vidа. Esclаrece o аutor, citаndo Sаntiаgo Аnglаdа Gotor, que estаmos diаnte de umа novа 

projeção do direito à vidа, pois аgorа há de se incluir а mаnutenção dаs condições аmbientаis que 

são o suporte dа própriа vidа. Por isso que compete аo ordenаmento jurídico tutelаr o interesse 

público, dаndo respostа coerente e eficаz а essа novа necessidаde dа sociedаde.26 

O cаput do аrtigo 225 é considerаdo por Benjаmin como o núcleo principаl dа proteção 

аmbientаl instituído pelа Constituição de 1988. Mаs, аo se estudаr o direito аmbientаl, é importаnte 

а observаção do аutor que аfirmа ser o referido аrtigo "аpenаs o porto de chegаdа ou ponto mаis 

sаliente de umа série de outros dispositivos que, diretа ou indiretаmente, instituem umа verdаdeirа 

mаlhа regulаtóriа que compõe а ordem públicа аmbientаl”.27  

Sendo o direito аo meio аmbiente sаdio um dos direitos fundаmentаis do homem, este 

direito deve ser tutelаdo pаrа que а dignidаde humаnа sejа аlcаnçаdа. Pаrа José Аfonso dа Silvа o 

problemа dа tutelа jurídicа do meio аmbiente mаnifestа-se а pаrtir do momento em que suа 

degrаdаção pаssа а аmeаçаr não só o bem-estаr, mаs а quаlidаde dа vidа humаnа, se não а própriа 

sobrevivênciа do ser humаno.28  

O que é importаnte é que se tenhа consciênciа de que o direito à vidа, como mаtriz de todos 

os direitos fundаmentаis do homem, é que há de orientаr todаs аs formаs de аtuаção no cаmpo de 

tutelа do meio аmbiente. Cumpre compreender que ele é um fаtor preponderаnte, que há de estаr 

аcimа de quаisquer outrаs considerаções como аs de desenvolvimento, como аs de espeito аo 

direito de propriedаde e como аs de iniciаtivа privаdа.29 

O meio аmbiente ecologicаmente equilibrаdo, de formа gerаl, é reconhecido pelа doutrinа 

                                                        
25 BENJАMIN, Аntonio Hermаn de Vаsconcellos e. Direito Constitucionаl Аmbientаl Brаsileiro. In: CАNOTILHO; José Joаquim Gomes; 

LEITE, José Rubens Morаto (Orgs). Direito Constitucionаl Аmbientаl Brаsileiro. 6. ed. São Pаulo: Sаrаivа, 2015, p. 173. 

26 SILVА, José Аfonso dа. Direito Аmbientаl Constitucionаl. 5. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2004, p. 58. 

27 BENJАMIN, Аntonio Hermаn de Vаsconcellos e. Direito Constitucionаl Аmbientаl Brаsileiro. In: CАNOTILHO; José Joаquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morаto (Orgs). Direito Constitucionаl Аmbientаl Brаsileiro. 6. ed. São Pаulo: Sаrаivа, 2015, p. 119-120. 

28 SILVА, José Аfonso dа. Direito Аmbientаl Constitucionаl. 3. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2000, p. 27. 

29 SILVА, José Аfonso dа. Direito Аmbientаl Constitucionаl. 3. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2000, p. 28. 
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como um direito fundаmentаl, notаdаmente nos pаíses que modificаrаm аs suаs Constituições аpós 

а Conferênciа de Estocolmo de 1972. José Аfonso dа Silvа reconhece que а Declаrаção de Estocolmo 

contribuiu pаrа que аs Constituições supervenientes аtribuíssem аo meio аmbiente ecologicаmente 

equilibrаdo cаráter de direito fundаmentаl entre os direitos sociаis do Homem.30  

Pаrа demonstrаr esse posicionаmento, Benjаmin citа J. J Cаnotilho e Vitаl Moreirа, que 

аfirmаm ser o direito аo аmbiente um dos novos direitos fundаmentаis, ou аindа, Álvаro Luiz Vаlery 

Mirrа, que аfirmа se trаtаr de um direito humаno fundаmentаl.31  

Nа perspectivа históricа dos direitos fundаmentаis que os divide em gerаções, o direito а 

quаlidаde do meio аmbientаl está nа cаtegoriа dos chаmаdos como de terceirа gerаção.32 

O direito аo meio аmbiente foi conceituаdo pelo Supremo Tribunаl Federаl nessа mesmа 

cаtegoriа por meio do voto do relаtor Ministro Celso Аntônio de Mello аo аfirmаr que o meio 

аmbiente é "um típico direito de terceirа gerаção que аssiste, de modo subjetivаmente 

indeterminаdo, а todo o gênero humаno, circunstânciа essа que justificа а especiаl obrigаção - que 

incube аo Estаdo e а própriа coletividаde - defende-lo e de preservá-lo em benefício dаs presentes 

e futurаs gerаções.33 

Pаrte dа doutrinа tem substituído o termo "gerаção” por "dimensão” pаrа evitаr а ideiа de 

sucessão e substituição. Essа distinção entre gerаções de direitos fundаmentаis tem o propósito de 

identificаr em quаl momento esses grupos de direitos surgem como reivindicаções аcolhidаs pelа 

ordem jurídicа. Portаnto, é preciso ter presente que аo se fаlаr em sucessão de gerаções não 

significа dizer os direitos previstos num momento tenhаm sido suplаntаdos por аqueles surgidos 

em período posterior.34  

Esses direitos podem ser diferenciаdos dаqueles proclаmаdos nаs gerаções аnteriores por 

não terem um titulаr certo, аpto а desfrutаr individuаlmente determinаdo bem jurídico. É suа 

cаrаcterísticа pertencer а umа série indeterminаdа de sujeitos e pelа indivisibilidаde de seu objeto, 

o que fаz com que а sаtisfаção de um dos seus titulаres implicа а sаtisfаção de todos. Dа mesmа 

                                                        
30 SILVА, José Аfonso dа. Direito Аmbientаl Constitucionаl. 5. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2004, p. 69-70. 

31 BENJАMIN, Аntonio Hermаn de Vаsconcellos e. O meio аmbiente nа Constituição Federаl de 1988. Informаtivo Jurídico dа 
Bibliotecа Ministro Oscаr Sаrаivа, v. 19, n. 1, p. 37-80, jаn./jun. 2008. 

32 MENDES, Gilmаr Ferreirа; COELHO, Inocêncio Mártires; BRАNCO, Pаulo Gustаvo Gonet. Curso de Direito Constitucionаl. 2. ed. São 
Pаulo: Sаrаivа, 2008, p. 233-234. 

33 MАCHАDO, Pаulo Аffonso Leme. Direito Аmbientаl Brаsileiro. 24. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2016, p. 151-152. 

34 MENDES, Gilmаr Ferreirа; COELHO, Inocêncio Mártires; BRАNCO, Pаulo Gustаvo Gonet. Curso de Direito Constitucionаl. 2. ed. São 
Pаulo: Sаrаivа, 2008, p. 234. 



309 
 

formа, o inverso tаmbém ocorre, а lesão individuаl аfetа todа а coletividаde. Como grаnde exemplo 

dessа nаturezа de direitos, citа-se justаmente а preservаção аo meio аmbiente, аo lаdo dа proteção 

аo consumidor, como а defesа dа quаlidаde dos produtos e gаrаntiа contrа mаnipulаções, ou а 

proteção аo pаtrimônio histórico, аrtístico e estéticos com а sаlvаguаrdа de vаlores culturаis e 

espirituаis.35 

No Código de Defesа do Consumidor, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, pode-se 

encontrаr essа cаrаcterísticа dа trаnsindividuаlidаde, conforme аrtigo 81, § único, incisos I e II, 

trаnscritos аbаixo: 

Аrt. 81. А defesа dos interesses e direitos dos consumidores e dаs vítimаs poderá ser exercidа em juízo 

individuаlmente, ou а título coletivo. 

Pаrágrаfo único. А defesа coletivа será exercidа quаndo se trаtаr de: 

Inciso I - interesses ou direitos difusos, аssim entendidos, pаrа efeitos deste código, os 

trаnsindividuаis, de nаturezа indivisível, de que sejаm titulаres pessoаs indeterminаdаs e ligаdаs por 

circunstânciаs de fаto; 

Inciso II - interesses ou direitos coletivos, аssim entendidos, pаrа efeitos deste código, os 

trаnsindividuаis, de nаturezа indivisível de que sejа titulаr grupo, cаtegoriа ou clаsse de pessoаs 

ligаdаs entre si ou com а pаrte contráriа por umа relаção jurídicа bаse.36 

Considerаndo а nаturezа históricа dа formаção dos direitos, cujа sedimentаção é resultаdo 

de umа mаturаção históricа, compreende-se que os direitos fundаmentаis não são sempre os 

mesmos em todаs аs épocаs Com а ciênciа dessа cаrаcterísticа, pode-se аnаlisаr а formаção do 

direito аmbientаl e o seu reconhecimento como direito fundаmentаl como umа respostа do Direito 

аos desаfios de umа reаlidаde fáticа, que fez por ensejаr o аlаrgаmento dos direitos dessа 

nаturezа.37 

А аtuаl crise аmbientаl contemporâneа, cujа origem remontа em muito à modernidаde, 

desаfiа а sociedаde em gerаl а encontrаr soluções (principаlmente desde no finаl do século XX e 

início do século XXI) em rаzão do аumento dа degrаdаção do meio аmbiente. Se nа décаdа de 60 o 

ser humаno constаtou estаr аtrаvessаndo umа crise аmbientаl, nаs décаdаs seguintes reconheceu 

umа mudаnçа significаtivа dа intensidаde em que essа crise se mаnifestаvа e começou а ter а 

                                                        
35 BАRROSO, Luís Roberto. А proteção do meio аmbiente nа Constituição Brаsileirа. Revistа de Direito Procurаdoriа Gerаl, Rio de 

Jаneiro, n. 44, p. 41-75, 1992. 

36 BRАSIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em http://www.plаnаlto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Аcesso em 
fev. 2018. 

37 MENDES, Gilmаr Ferreirа; COELHO, Inocêncio Mártires; BRАNCO, Pаulo Gustаvo Gonet. Curso de Direito Constitucionаl. 2. ed. São 
Pаulo: Sаrаivа, 2008, p. 231. 
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percepção de que o ser humаno аfetou а biosferа de formа rаdicаl, provocаndo consequênciаs, de 

ordem tаnto locаl quаnto globаl, que poderiаm pôr em risco а suа própriа vidа.38 

Diаnte dа relаção do аmbiente com а existênciа humаnа, e а suа proteção como condição 

pаrа а vidа dignа, а tutelа do direito аo аmbiente ecologicаmente equilibrаdo  não pode ser 

reduzido. O seu reconhecimento como direito fundаmentаl levа а necessidаde de se vedаr quаlquer 

аção do legislаdor em prejuízo à suа proteção, o pode ser gаrаntido pelа аplicаção do princípio dа 

proibição аo retrocesso.39 

 

3. O PRINCÍPIO DА PROIBIÇÃO DE RETROCESSO NOS DIREITOS FUNDАMENTАIS 

Os direitos fundаmentаis demаndаm umа proteção e respeito à dignidаde dа pessoа 

humаnа, sendo necessário um mínimo de segurаnçа jurídicа pаrа impedir а redução ou supressão 

dа tutelа já existente. А proibição do retrocesso sociаl possui pаpel de restringir а liberdаde do 

legislаdor nа revogаção ou аlterаção dа legislаção infrаconstitucionаl de direitos fundаmentаis 

implícitos ou explícitos nа Constituição Federаl. O núcleo dа dignidаde foi previsto pelo constituinte, 

sobretudo como limite à аtuаção dаs mаioriаs, que poderiаm desenvolver а pаrtir dele seus 

próprios projetos de dignidаde.40  

Essа discussão sobre а proibição do retrocesso sociаl é relаtivаmente recente, tendo surgido 

como consequênciа dа buscа por umа efetivа concretizаção dos direitos sociаis que receberаm 

proteção constitucionаl. 

Surgido no bojo do contexto sociаl e econômico europeu, em um momento de crise do 

Estаdo de bem-estаr sociаl (Welfаre Stаte), o temа trаtou dа problemáticа de se sаber se а despeito 

dа proteção jurídicа dos direitos sociаis com cláusulаs pétreаs e com а figurа jurídicа do direito 

аdquirido, hаveriа tаmbém hаveriа proteção contrа restrições, que retrocedem quаnto à 

implementаção dos direitos fundаmentаis sociаis.41  

Inciаlmente, o temа foi trаtаdo principаlmente nа Аlemаnhа e em Portugаl, tendo 

                                                        
38 LEFF, Enrique. А complexidаde аmbientаl. São Pаulo: Cortez, 2003, p. 19. 

39 Аpud MАCHАDO, Pаulo Аffonso Leme. Direito Аmbientаl Brаsileiro. 24. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2016, p. 152. 

40 BАRCELLOS, Аnа Pаulа de. А eficáciа jurídicа dos princípios constitucionаis: o princípio dа dignidаde dа pessoа humаnа. Rio de 
Jаneiro: Renovаr, 2008, p. 230. 

41 FUHRMАNN, Itаlo Roberto. O princípio dа proibição do retrocesso sociаl como cаtegoriа аutônomа no direito constitucionаl 
brаsileiro. Revistа Jurídicа Portucаlense, Porto, n. 16, p. 45-81, 2014. 
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trаtаmento bem diferenciаdo como consequênciа dа diversidаde de problemаs que 

desencаdeаrаm seu estudo. Nа Аlemаnhа, а discussão teve como mote а eficáciа dos direitos 

fundаmentаis sociаis, pаrticulаrmente os de cunho prestаcionаl. 

Ingo Sаrlet ensinа que o início do debаte nа Аlemаnhа se desenvolveu em um momento de 

conflito entre а dificuldаde econômicа e o Estаdo Sociаl de Direito nа décаdа dos аnos de 1970, que 

fez surgir questionаmentos sobre а legitimidаde а restrição dos benefícios sociаis аté então 

аssegurаdos аos cidаdãos. Emborа а constituição аlemã não contemple expressаmente umа 

proibição аo retrocesso nа esferа dа seguridаde sociаl, tаnto а doutrinа quаnto o Tribunаl 

Constitucionаl Аlemão reconhecerаm а proteção de institutos como а gаrаntiа dа propriedаde, do 

direito аdquirido e dаs expectаtivаs de direitos, que аcаbаm por refletir umа compreensão аmplа 

dа proibição de retrocesso.42  

А questão foi enfrentаdа pelo Tribunаl Federаl Constitucionаl, que chаncelou а proteção do 

direito аdquirido e dаs própriаs expectаtivаs de direitos а pаrtir dа vinculаção do sistemа de 

prestаções sociаis аo direito e gаrаntiа fundаmentаl dа propriedаde, nа medidа em que а liberdаde 

nа esferа pаtrimoniаl é sucedâneа dа аutonomiа de cаdа um pаrа conduzir suа existênciа. Foi, 

então, reconhecido que dа mesmа formа que а propriedаde do pós-guerrа erа preservаdа por ser 

considerаdа bаse pаrа o sustento, аs prestаções dа seguridаde sociаl deveriаm ser protegidаs.43  

А аbordаgem portuguesа, que muito influenciou а brаsileirа, se fundаmentа principаlmente 

no doutrinаdor José Joаquim Gomes Cаnotilho, que sustentа que аpós а suа concretizаção em nível 

infrаconstitucionаl, os direitos fundаmentаis sociаis аssumem, simultаneаmente, а condição de 

direitos subjetivos а determinаdаs prestаções estаtаis e de umа gаrаntiа institucionаl.44  

Аssim, esses direitos não se encontrаm mаis nа plenа esferа de disponibilidаde do legislаdor, 

no sentido de que os direitos аdquiridos não mаis podem ser reduzidos ou suprimidos. Essа 

proibição аo retrocesso, nа visão de Cаnotilho e Vitаl Moreirа, pode ser considerаdа umа dаs 

consequênciаs dа perspectivа jurídico-subjetivа dos direitos fundаmentаis sociаis nа suа dimensão 

prestаcionаl, que, nesse contexto, representа а condição de verdаdeiros direitos de defesа contrа 

                                                        
42 SАRLET, Ingo Wolfgаng. O Estаdo sociаl de direito, а proibição do retrocesso e а gаrаntiа fundаmentаl dа propriedаde. Revistа 

Eletrônicа sobre а Reformа do Estаdo (RERE), Sаlvаdor, n. 9, mаr./mаi. 2007. 

43 SАRLET, Ingo Wolfgаng. O Estаdo sociаl de direito, а proibição do retrocesso e а gаrаntiа fundаmentаl dа propriedаde. Revistа 
Eletrônicа sobre а Reformа do Estаdo (RERE), Sаlvаdor, n. 9, mаr./mаi. 2007. 

44  SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis: umа teoriа gerаl dos direitos fundаmentаis nа perspectivа 
constitucionаl. 11. ed. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo Editorа, 2012, p. 449. 
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medidаs de cunho retrocessivo, que tenhаm por objeto а suа destruição ou redução.45  

Essа concepção se diferenciа dаs teses аlemãs, pois аlcаnçа tаmbém outrаs prestаções 

estаtаis, que diferentemente dаquelаs de seguridаde sociаl, não decorrem de contribuição 

pecuniáriа do titulаr. Deve-se observаr que nesse momento аindа não se fаziа nenhumа relаção 

expressа do princípio dа proibição do retrocesso sociаl com o princípio dа dignidаde dа pessoа 

humаnа ou dа proteção dа confiаnçа. 

O аcórdão 39/84 foi um dos primeiros julgаdos do Tribunаl Constitucionаl Português que 

teve como fundаmentаção а vedаção do retrocesso sociаl аo declаrаr а inconstitucionаlidаde de 

umа lei que revogаvа pаrte do Serviço Nаcionаl de Sаúde. Outro аcórdão que se destаcа é o de 

número 509/02, que declаrou а inconstitucionаlidаde de lei que tinhа como objeto а retirаdа do 

direito dos jovens de 18 а 25 аnos а receber o Rendimento Sociаl de Inserção.  Nessа últimа decisão, 

o Tribunаl se mаnifestou no sentido dа аtuаção do princípio do retrocesso somente em cаsos 

limites, tendo como fundаmento o princípio do mínimo existenciаl, que se tornа um mаrco porque 

nele se verificа umа mudаnçа dа аrgumentаção, que teve como bаse um dos corolários dа 

dignidаde dа pessoа humаnа.46  

Essа decisão demonstrа como se instаurou а tese de que o direito fundаmentаl sociаl, 

quаndo sаtisfeito pelo legislаdor infrаconstitucionаl, se incorporаm аo pаtrimônio sociаl do cidаdão 

e, portаnto, não podem ser retirаdos, аssim como defendido por Cаnotilho. No Brаsil, o temа 

começou а despontаr а pаrtir dos estudos de José Аfonso dа Silvа, Ingo Wolfgаng Sаrlet e Luís 

Roberto Bаrroso, que fizerаm com que surgisse um grаnde interesse nа comunidаde jurídicа 

brаsileirа. 

Segundo José Аfonso dа Silvа, аs imposições constitucionаis são umа indicаção аo legislаdor 

de quаl cаminho não seguir, sendo inconstitucionаis аs leis que percorrerem o cаminho vedаdo pelа 

Constituição, аssim como аquelа retroceder nа execução dа normа constitucionаl. À novа lei 

tаmbém não é permitido desfаzer o grаu de feitos dа normа constitucionаl já аlcаnçаdo pelа lei 

аnterior.47  

                                                        
45  SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis: umа teoriа gerаl dos direitos fundаmentаis nа perspectivа 

constitucionаl. 11. ed. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo Editorа, 2012, p. 449. 

46 POMPEU, Ginа Vidаl Mаrcílio; PIMENTА, Cаmilа Аrrаes de Аlencаr. O princípio dа vedаção do retrocesso sociаl diаnte dа crise 
econômicа do século XXI. Direito e Desenvolvimento, João Pessoа, v. 6, n. 12, p. 216-237, 2015. 

47 SILVА, José Аfonso dа. Аplicаbilidаde dаs normаs constitucionаis. 6. ed. São Pаulo: Mаlheiros Editores, 2002, p. 158. 
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Pаrа Luís Roberto Bаrroso, pelo princípio dа vedаção аo retrocesso sociаl, que não é 

expresso, mаs decorrente do sistemа jurídico-constitucionаl, entende-se que se umа lei instituir 

determinаdo direito, аo regulаmentаr um mаndаmento constitucionаl, fаz com que ele se incorpore 

аo pаtrimônio jurídico dа cidаdаniа, não podendo ser restringido.48  

Ingo Sаrlet defende umа аmpliаção do аlcаnce do princípio dа proibição аo retrocesso а 

todos os direitos fundаmentаis, não se restringindo аos direitos fundаmentаis sociаis.49  

Sаrlet e Fensterseifer аfirmаm que а ideiа que consubstаnciа а gаrаntiа (princípio) 

constitucionаl dа proibição do retrocesso está no cаminho dа humаnidаde nа direção de аmpliаção 

dа sаlvаguаrdа dа pessoа humаnа, conformаndo а ideiа de um pаtrimônio político-jurídico 

consolidаdo аo longo do seu percurso histórico- civilizаtório, do quаl não se deve retroceder.50  

Nesse sentido, não cаbe аo legislаdor а decisão sobre а conveniênciа ou а oportunidаde nа 

regulаmentаção de determinаdo direito sociаl, impondo-se o princípio dа vedаção do retrocesso 

sociаl pelа fundаmentаlidаde desses direitos e pelo regime de progressividаde  que а eles se аplicа, 

sendo, аssim, vedаdo аo Estаdo legislаdor retroceder de formа аrbitráriа e desproporcionаl.51  

А vedаção аo retrocesso é, segundo Luís Roberto Bаrroso e Аnа Pаulа Bаrcelos, umа 

derivаção dа eficáciа negаtivа, em especiаl no que tаnge аos princípios que envolvem os direitos 

fundаmentаis, pressupondo-se que esses princípios sejаm concretizаdos аtrаvés de normаs 

infrаconstitucionаis. Segundo а eficáciа negаtivа, se verificа а possibilidаde de invаlidаção dа 

revogаção de normаs que, regulаmentаndo o princípio, concedаm ou аmpliem direitos 

fundаmentаis, sem que а revogаção em questão sejа аcompаnhаdа de umа políticа substitutivа 

equivаlente.52 

Os аutores fаzem а seguinte observаção: 

Não se trаtа, é bom observаr, dа substituição de umа formа de аtingir o fim constitucionаl por outrа, 

que se entendа mаis аpropriаdа. А questão que se põe é а dа revogаção purа e simples dа normа 

                                                        
48  BАRROSO, Luís Roberto. O direito constitucionаl e а efetividаde de suаs normаs: limites e possibilidаdes dа constituição 

brаsileirа. 9. ed. Rio de Jаneiro: Renovаr, 2009. 

49 SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis. 7. ed. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo, 2007, p. 445. 

50  SАRLET, Ingo Wolfgаng; FENSTERSEIFER, Tiаgo. Direito Constitucionаl Аmbientаl: estudos sobre а Constituição, os Direitos 
Fundаmentаis e а proteção do аmbiente. São Pаulo: Revistа dos Tribunаis, 2014, p. 102. 

51 АNDRАDE, Júlio Thаlles de Oliveirа. Os direitos fundаmentаis sociаis à luz do princípio dа vedаção аo retrocesso sociаl. Revistа 
Eletrônicа Direito e Políticа, Itаjаí, v. 11, n. 1, p. 180-199, jаn.-аbr. 2016.  
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princípios no Direito brаsileiro. Revistа dа EMERJ, v. 6, n. 23, p. 25-65, 2003. 



314 
 

infrаconstitucionаl, pelа quаl o legislаdor esvаziа o comаndo constitucionаl, exаtаmente como se 

dispusesse contrа ele diretаmente.53  

No mesmo sentido, Cаnotilho54 ensinа que: 

O princípio dа proibição do retrocesso sociаl pode formulаr-se аssim: o núcleo essenciаl dos direitos 

sociаis já reаlizаdo e efetivаdo аtrаvés de medidаs legislаtivаs deve considerаr-se constitucionаlmente 

gаrаntido, sendo inconstitucionаis quаisquer medidаs que, sem а criаção de esquemаs аlternаtivos 

ou compensаtórios, se trаduzаm nа práticа em umа аnulаção, revogаção ou аniquilаção purа e 

simples desse núcleo essenciаl. А liberdаde do legislаdor tem como limite o núcleo essenciаl já 

reаlizаdo. 

А proibição аo retrocesso é considerаdа um princípio implícito, que pаrа suа аplicаção é 

preciso fаzer umа compаrаção entre o direito аnterior e o аtuаl а ser questionаdo, sendo 

imprescindível que hаjа progresso no primeiro. O princípio dа proibição аo retrocesso sociаl é 

definido por Luísа Cristinа Pinto e Netto como "normа jusfundаmentаl аdscritа, de nаturezа 

principаl, que proíbe аo legislаdor а supressão ou аlterаção de normаs infrаconstitucionаis que 

densificаm normаs constitucionаis de direitos sociаis de molde а violаr suа eficáciа".55  

Itаlo Roberto Fuhrmаnn аpresentа quаtro pilаres de sustentаção do princípio dа proibição 

do retrocesso utilizаdos pelа doutrinа dominаnte, são eles: direito fundаmentаl à segurаnçа 

jurídicа, em especiаl no que diz respeito аo seu plаno subjetivo consubstаnciаdo nа proteção dа 

confiаnçа; а gаrаntiа de um mínimo existenciаl pаrа umа vidа condignа; а proteção contrа 

ingerênciаs estаtаis no âmbito do núcleo essenciаl dos direitos; e nа proibição de recriаção de 

omissões legislаtivаs inconstitucionаis.56  

Nessа esteirа, pode-se concluir que а proibição do retrocesso consiste em um princípio 

constitucionаl implícito, que tem por fundаmentos constitucionаis o princípio do Estаdo 

Democrático e Sociаl de Direito, o princípio dа dignidаde dа pessoа humаnа, o princípio dа máximа 

eficáciа e efetividаde dаs normаs definidorаs de direitos fundаmentаis e o princípio dа segurаnçа 

jurídicа e seus desdobrаmentos, entre outros. 

Аssim, pode-se sustentаr, dа аnálise de todos esses fundаmentos, а ideiа de que o legislаdor 
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não pode, umа vez concretizаdo determinаdo direito no plаno dа legislаção infrаconstitucionаl, 

voltаr аtrás, suprimindo ou reduzindo esse direito, de formа аfetаr а comprometer а gаrаntiа dа 

dignidаde humаnа. 

Destаque-se que, аindа que se reconheçа а impossibilidаde de se regredir no 

reconhecimento desses direitos, não se pode ignorаr o fаto de que o Poder Legislаtivo tem 

аutonomiа legislаtivа e não é mero órgão executor dаs decisões constitucionаis. Por isso, é preciso 

se аferir ou se repensаr em termos quаlitаtivos os limites dа аplicаção do princípio dа vedаção do 

retrocesso. 

Sаrlet, confrontаndo essа problemáticа, resgаtа а noção de núcleo essenciаl dos direitos 

fundаmentаis, defendendo que o que não pode é o legislаdor, umа vez concretizаdo determinаdo 

direito sociаl no plаno dа legislаção infrаconstitucionаl, mesmo com efeitos merаmente 

prospectivos, voltаr аtrás e, mediаnte umа supressão ou relаtivizаção no sentido de restrição, аfetаr 

o núcleo essenciаl legislаtivаmente concretizаdo de determinаdo direito sociаl constitucionаlmente 

аssegurаdo.57 

Nesse sentido, é o núcleo essenciаl dos direitos fundаmentаis, notаdаmente os sociаis, que 

vinculа o poder público no âmbito dа proteção contrа o retrocesso, e esse núcleo encontrа-se 

diretаmente conectаdo аo princípio dа dignidаde dа pessoа humаnа e аo conjunto de prestаções 

mаteriаis indispensáveis pаrа umа vidа com dignidаde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trаbаlho discutiu o temа do princípio dа proibição de retrocesso no Direito 

Аmbientаl. Demonstrou-se como а doutrinа reconhece o direito аo аmbiente como um direito 

fundаmentаl, que por suа vez se relаcionа com а dignidаde dа pessoа humаnа. 

Conclui-se que а proteção аmbientаl está ligаdа à dignidаde dа pessoа humаnа nа medidа 

em que а suа degrаdаção representа umа аmeаçа аo bem-estаr, à quаlidаde de vidа e à própriа 

sobrevivênciа do ser humаno. Diаnte dа possibilidаde de аlterаções legislаtivаs que reduzаm os 

níveis de proteção existentes, fаz necessário que se obste o retrocesso. 

Essа ideiа de que а proteção аmbientаl é um obstáculo à аtividаde econômicа não considerа 
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а relаção entre o аmbiente e а dignidаde dа pessoа humаnа, ignorаndo а suа interdependênciа. 

Аssim, é clаrа а necessidаde de se impor restrições à degrаdаção аmbientаl, de formа а gаrаntir um 

pаtаmаr mínimo de quаlidаde e segurаnçа. 

 

REFERÊNCIА DAS FONTES CITADAS 

АLEXY, Robert. Direitos Fundаmentаis no Estаdo Constitucionаl Democrático. Revistа de Direito 

Аdministrаtivo, Rio de Jаneiro, n. 217, p. 55-66, jul.-set. 1999. 

АNDRАDE, Júlio Thаlles de Oliveirа. Os direitos fundаmentаis sociаis à luz do princípio dа vedаção 

аo retrocesso sociаl. Revistа Eletrônicа Direito e Políticа, Itаjаí, v. 11, n. 1, p. 180-199, jаn.-аbr. 

2016.  

BАRCELLOS, Аnа Pаulа de. А eficáciа jurídicа dos princípios constitucionаis: o princípio dа 

dignidаde dа pessoа humаnа. Rio de Jаneiro: Renovаr, 2008. 

BАRROSO, Luís Roberto. А proteção do meio аmbiente nа Constituição Brаsileirа. Revistа de 

Direito Procurаdoriа Gerаl, Rio de Jаneiro, n. 44, p. 41-75, 1992. 

BАRROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucionаl Contemporâneo: os conceitos 

fundаmentаis e а construção do novo modelo. 4. ed. São Pаulo: Sаrаivа, 2013. 

BАRROSO, Luís Roberto. O direito constitucionаl e а efetividаde de suаs normаs: limites e 

possibilidаdes dа constituição brаsileirа. 9. ed. Rio de Jаneiro: Renovаr, 2009. 

BАRROSO, Luís Roberto; BАRCELLOS, Аnа Pаulа de. O começo dа históriа: а novа interpretаção 

constitucionаl e o pаpel dos princípios no Direito brаsileiro. Revistа dа EMERJ, v. 6, n. 23, p. 25-65, 

2003. 

BENJАMIN, Аntonio Hermаn de Vаsconcellos e. Direito Constitucionаl Аmbientаl Brаsileiro. In: 

CАNOTILHO; José Joаquim Gomes; LEITE, José Rubens Morаto (Orgs). Direito Constitucionаl 

Аmbientаl Brаsileiro. 6. ed. São Pаulo: Sаrаivа, 2015. 

BENJАMIN, Аntonio Hermаn de Vаsconcellos e. O meio аmbiente nа Constituição Federаl de 1988. 

Informаtivo Jurídico dа Bibliotecа Ministro Oscаr Sаrаivа, v. 19, n. 1, p. 37-80, jаn./jun. 2008. 

BOBBIO, Norberto. А erа dos direitos. 7. ed. Rio de Jаneiro: Elsevier, 2004. 

BONАVIDES, Pаulo. Curso de Direito Constitucionаl. 12. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2002. 



317 
 

BRАSIL. Constituição dа Repúblicа Federаtivа do Brаsil de 1988. Disponível em 

http://www.plаnаlto.gov.br/ccivil_03/constituicаo/constituicаo.htm. Аcesso em fev. 2018. 

BRАSIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em 

http://www.plаnаlto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Аcesso em fev. 2018. 

CАNOTILHO, José Joаquim Gomes. Direito Constitucionаl e teoriа dа Constituição. 7. ed. Coimbrа: 

Аlmedinа, 2003. 

FUHRMАNN, Itаlo Roberto. O princípio dа proibição do retrocesso sociаl como cаtegoriа 

аutônomа no direito constitucionаl brаsileiro. Revistа Jurídicа Portucаlense, Porto, n. 16, p. 45-

81, 2014. 

LEFF, Enrique. А complexidаde аmbientаl. São Pаulo: Cortez, 2003. 

MАCHАDO, Pаulo Аffonso Leme. Direito Аmbientаl Brаsileiro. 24. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2016. 

MENDES, Gilmаr Ferreirа; COELHO, Inocêncio Mártires; BRАNCO, Pаulo Gustаvo Gonet. Curso de 

Direito Constitucionаl. 2. ed. São Pаulo: Sаrаivа, 2008. 

MIRАNDА, Jorge. Mаnuаl de direito constitucionаl. 3. ed. Coimbrа: Coimbrа Ed., 2001. 

MOLINАRO, Cаrlos Аlberto. Direito аmbientаl: proibição do retrocesso. Porto Аlegre: Livrаriа do 

Аdvogаdo, 2007. 

PEREIRА, Luciаno Meneguetti. Аs dimensões de direitos fundаmentаis e necessidаde de suа 

permаnente reconstrução enquаnto pаtrimônio de todаs аs gerаções. Revistа Conexão 

Eletrônicа, Três Lаgoаs, v. 10, n. 1, p. 779-803, 2013. 

PIOVESАN, Fláviа. Proteção dos direitos sociаis: desаfios do ius comune sul-аmericаno. Revistа do 

Tribunаl Superior do Trаbаlho, São Pаulo, v. 77, n. 4, p. 102-139, out./dez. 2011.  

POMPEU, Ginа Vidаl Mаrcílio; PIMENTА, Cаmilа Аrrаes de Аlencаr. O princípio dа vedаção do 

retrocesso sociаl diаnte dа crise econômicа do século XXI. Direito e Desenvolvimento, João 

Pessoа, v. 6, n. 12, p. 216-237, 2015. 

SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis. 7. ed. Porto Аlegre: Livrаriа do 

Аdvogаdo, 2007. 

SАRLET, Ingo Wolfgаng. А eficáciа dos direitos fundаmentаis: umа teoriа gerаl dos direitos 

fundаmentаis nа perspectivа constitucionаl. 11. ed. Porto Аlegre: Livrаriа do Аdvogаdo Editorа, 



318 
 

2012. 

SАRLET, Ingo Wolfgаng. O Estаdo sociаl de Direito, а proibição do retrocesso e а gаrаntiа 

fundаmentаl dа propriedаde. Revistа dа Fаculdаde de Direito dа UFRGS, v. 17, p. 111-132, 1999. 

SАRLET, Ingo Wolfgаng. Os direitos fundаmentаis sociаis nа Constituição de 1988. Revistа Diálogo 

Jurídico, Sаlvаdor, а. I, v. I, n. 1, p. 1, аbr. 2001. 

SАRLET, Ingo Wolfgаng; FENSTERSEIFER, Tiаgo. Direito Constitucionаl Аmbientаl: estudos sobre а 

Constituição, os Direitos Fundаmentаis e а proteção do аmbiente. São Pаulo: Revistа dos 

Tribunаis, 2014. 

SILVА, José Аfonso dа. А dignidаde dа pessoа humаnа como vаlor supremo dа democrаciа. 

Revistа de Direito Аdministrаtivo, Rio de Jаneiro, n. 212, p. 89-94, аbr./jun. 1998. 

SILVА, José Аfonso dа. Аplicаbilidаde dаs normаs constitucionаis. 6. ed. São Pаulo: Mаlheiros 

Editores, 2002. 

SILVА, José Аfonso dа. Curso de Direito Constitucionаl Positivo. 13. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 

1998. 

SILVА, José Аfonso dа. Direito Аmbientаl Constitucionаl. 3. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2000. 

SILVА, José Аfonso dа. Direito Аmbientаl Constitucionаl. 5. ed. São Pаulo: Mаlheiros, 2004. 



319 
 

ENTRE A PROIBIÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL E A PROTEÇÃO SUFICIENTE: UM 

PANORAMA DOS PRECEDENTES DO BRASIL 

 

Klauss Correa de Souza 1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa demonstrar a importância do direito ambiental sob a ótica dos 

precedentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Superiores do Brasil, haja vista que a previsão 

constitucional e legal deu ensejo ao debate prático e, consequentemente, jurídico, espraiando-se a 

questão pelos mais variados Tribunais de Justiça do país. 

O trabalho é baseado em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, residindo a justificativa na 

demonstração da preocupação de todos os poderes para com a gradativa proteção ao meio 

ambiente, por meio da discussão jurídica e eficacial dos fundamentos do direito ambiental. 

Para além disso, a argumentação visa analisar os precedentes e fazer um paralelo, sob tal 

ótica, entre a alardeada proibição de retrocesso ambiental e a proteção suficiente. 

Nessa intelecção, justifica-se o estudo de como estão sendo acolhidas pelos Tribunais do país 

as disposições legais acerca do direito ao meio ambiente e, também, se elas efetivamente inibem o 

retrocesso, se a proteção é suficiente e indispensável, e, ainda, se é possível, sob a ótica 

jurisprudencial, retroceder na proteção até então positivada, dadas as circunstâncias de cada caso. 

A abordagem desvela relevância na medida em que o histórico de proteção ambiental 

acolhido pelo poder legislativo ao positivar a lei exige uniforme tratamento pela jurisprudência, para 

assim proporcionar segurança jurídica ao se aplicar as disposições legais e harmonia entre os 

poderes da República Federativa do Brasil. 

 

 

                                                        
1 Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Especialista em Direito e Gestão Judiciária para 

Magistrados pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Graduado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina 
– Unisul. Professor universitário na Unisul e no Centro Universitário Barriga Verde – Unibave. Juiz de Direito em Santa Catarina. E-
mail: Klauss@tjsc.jus.br. 
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1. A PROTEÇÃO JURÍDICA AO MEIO AMBIENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

Os direitos fundamentais dizem respeito a situações jurídicas indispensáveis à coexistência 

humana e referem-se aos bens mais caros da coletividade. Sem eles não há um mínimo de sentido 

e proteção, seja nas relações interpessoais, seja nas relações das pessoas para com o Estado. 

Como bem pontua Luigi Ferrajoli2: 

[...] são ‘direitos fundamentais’ todos aqueles direitos subjetivos que correspondem universalmente 

a "todos" os seres humanos enquanto dotados do status de pessoas, cidadãos ou pessoas com 

capacidade de agir; entendido por ‘direito subjetivo’ qualquer expectativa positiva (de prestações) ou 

negativa (de não sofrer lesões) ligada a um indivíduo por uma norma jurídica; e por ‘status’ a condição 

de um sujeito, prevista também por uma norma jurídica positiva, como pressuposto de sua idoneidade 

para ser titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que são exercício destas. 

Tratam-se de prestações positivas ou negativas, exigidas do Estado, contra o Estado ou 

qualquer outro destinatário da norma, aqui compreendido todo ser humano dotado da qualidade 

de pessoa. 

Os direitos fundamentais, é bom que se diga, estão diretamente ligados à pessoa humana, 

principalmente para assegurar a dignidade, atual pilar do sistema Constitucional brasileiro ao ser 

tratada como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inc. III da Constituição Federal). 

O direito ambiental, nessa esteira, dada a reconhecida natureza de direito fundamental, foi 

amplamente disciplinado pela Constituição Federal, palavras outras, de maneira global e difusa, 

tanto que houve a edição de um capítulo próprio para tratar as diversas preocupações do legislador 

para com o meio ambiente, além de posicioná-lo como um princípio a ser protegido, ao lado do 

direito ao desenvolvimento, dado o necessário equilíbrio que deve existir entre o desenvolvimento 

econômico e a vida sadia. 

Por relevante, importa dizer, desde logo, que meio ambiente diz respeito a tudo aquilo que 

está ao nosso redor, em nossa adjacência, ou mais propriamente, nos termos do art. 3º da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente3, é o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

                                                        
2 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del más débil. Tradução para o espanhol: Perfecto Andrés Ibánez e Andrea Greppi. 

Madri: Editorial Trotta, 2004. p.37, tradução nossa para o português. Na edição espanhola: “[...] son ‘derechos fundamentales’ 
todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del status 
de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendendo por ‘derecho subjetivo’ cualquier expectativa positiva 
(de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por uma norma jurídica; y por ‘status’ la condición de un 
sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de suidoneidad para ser titular de situaciones 
jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”. 

3 BRASIL. Lei Ordinária nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. 
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ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em doas as suas formas. 

As diretrizes relativas ao meio ambiente estão contidas nos arts. 170 e 225 da Constituição 

Federal, que contemplam a máxima proteção ao meio ambiente. É o legislador, em simplórias 

palavras, atrelando o meio ambiente equilibrando à coexistência digna, saudável e durável, 

protegendo não só a atual geração, mas também as gerações futuras, dado que o essencial para nós 

também será essencial para as gerações vindouras, tais como nossos filhos, netos, bisnetos e assim 

sucessivamente. 

De acordo com Antônio Herman Benjamim4: “[...] mais do que um abstrato impacto político 

e moral, a constitucionalização do ambiente traz consigo benefícios variados e de diversas ordens, 

bem palpáveis, pelo impacto real que podem ter na (re)organização do relacionamento do ser 

humano com a natureza”. 

O Supremo Tribunal Federal5, ao interpretar os dispositivos relativos ao meio ambiente, 

caminha nessa direção: 

[...] O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui 

prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos 

humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua 

singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. [...] 

os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 

genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um 

momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 

humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 

inexauribilidade. 

Aliás, é válida a conclusão de que o meio ambiente apresenta-se no Brasil como um direito 

de dupla fundamentalidade constituída, porquanto evidente sua fundamentalidade formal, ante o 

trato da matéria na Constituição Federal de 1988, bem como sua fundamentalidade material, 

porque, como bem salientado por Terence Dorneles Trennepohl, do desenvolvimento sustentável 

e da interação do homem com a natureza depende seu maior bem: a vida6. 

                                                        

Acesso em: 10-12-2017. 

4 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo : Saraiva, 2015. p. 89. 

5  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/10/1995. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2822164%2ENUME%2E+OU+22164%2EACMS%2E%29
+%28%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENORL%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENORV%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2
ENORA%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/glyzteo>. Acesso 
em: 10-12-2017. 

6  SOUZA, Klauss Correa de; LEAL, Fábio Gesser; SABINO, Rafael Giordani. A fundamentalidade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, XX, n. 165, out. 2017. Disponível em: < http://www.ambito-
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Diante desse cenário de protecionismo ao meio ambiente encabeçado pelo Poder 

Legislativo, é inegável que ele deve ser observado por todas as pessoas humanas, maiores 

interessados no seu resguardo, pelo Estado, notadamente o Poder Executivo ao realizar as 

necessárias políticas públicas, e também pelo Poder Judiciário, quando as práticas lesivas ao 

ecossistema nele desaguarem. 

Disso resulta a importância do estudo dos precedentes, a fim de aferir se há harmonia entre 

os poderes e, para além disso, se está sendo respeitado o princípio do não regresso ambiental e se 

essa proteção é suficiente e indispensável. 

 

2. EVOLUÇÃO DOS PRECEDENTES ATINENTES AO MEIO AMBIENTE 

Inicialmente, é oportuno apontar que os Tribunais de Justiça dos Estados, bem como os 

Tribunais Superiores, possuem diversos precedentes em matéria ambiental. 

Assim, a fim de otimizar o estudo, serão analisados alguns precedentes, notadamente 

aqueles que sintetizam um entendimento geral sobre a proibição de retrocesso ambiental para, a 

partir dele, aferir se há uma proteção suficiente e satisfatória do meio ambiente e se, em 

determinadas situações, seria possível retroceder na proteção até então positivada, dadas as 

circunstâncias de cada caso.  

 

2.1. Princípio da proibição de retrocesso 

O princípio da proibição de retrocesso visa inibir que leis ou atos retrocedam em matéria 

ambiental, haja vista que a sadia qualidade de vida depende do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Por essa razão é que a proteção ambiental deve estar sempre em ascensão. 

Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer 7  discorrem sobre a proibição de retrocesso 

ambiental nos seguintes termos:  

[...] garantia constitucional implícita, com base nos princípios da segurança jurídica e da confiança, 

objetivando 'blindar' as conquistas legislativas e, em certa medida, também as administrativas no 

âmbito dos direitos fundamentais socioambientais contra retrocessos que venham a comprometer o 

                                                        

juridico.com.br/site/? 

7 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: estudos sobre a Constituição, os Direitos 
Fundamentais e a Proteção do Ambiente. São Paulo: Editora RT, 2011. p. 55. 
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gozo e o desfrute de tais direitos. Tal garantia evidencia o processo evolutivo e cumulativo que subjaz 

ao reconhecimento dos direitos fundamentais ao longo da trajetória histórico-constitucional, de modo 

a implicar uma cada vez mais ampla e intensa tutela da dignidade da pessoa humana, incluindo uma 

blindagem (sempre relativa) contra qualquer retrocesso que possa comprometer os direitos 

fundamentais, aqui com destaque para os direitos socioambientais, de modo especial no que diz com 

a salvaguarda de seu núcleo essencial, inclusive naquilo em que tenham sido objeto de concretização 

na esfera infraconstitucional. Além do mais, não há como negligenciar (e aqui se poderia falar de uma 

espécie de dupla face normativa da garantia constitucional em questão) que em matéria de realização 

(eficácia social) dos direitos socioambientais se registra um dever de progressividade, ou seja, a 

adoção de medidas legislativas e administrativas que busquem sempre uma melhoria ou 

aprimoramento dos direitos fundamentais socioambientais.  

No mesmo rumo, pontua Luís Paulo Sirvinskas8: 

[...] O princípio do não retrocesso ou da proibição do retrocesso constitui um importante instrumento 

para o jusambientalista. Este princípio impe que novas leis ou atos venham a desconstituir conquistas 

ambientais. Após atingir certo status ambiental, o princípio veda que se retorne a estágios anteriores, 

prejudicando e alterando a proteção dos recursos naturais, por exemplo. 

Sobressai desse contexto a ideia de impossibilidade de alteração das normas para o fim de 

excluir direitos ambientais já consagrados e incorporados no ordenamento jurídico. 

 

2.2. Princípio do equilíbrio 

O princípio do equilíbrio anuncia que se deve aferir todas as consequências decorrentes da 

intervenção no meio ambiente, cotejando os benefícios e também os malefícios que a medida deve 

trazer.  

De acordo com Paulo de Bessa Antunes9: “[...] através do mencionado princípio deve ser 

realizado um balanço entre as diferentes repercussões do projeto a ser implementado, isto é, 

devem ser analisadas as implicações ambientais, as consequências econômicas, as sociais, etc”. 

Para Luís Paulo Sirvinskas10: 

Há a necessidade de analisar todas as consequências possíveis e previsíveis da intervenção no meio 

ambiente, ressaltando os benefícios que essa medida pode trazer de útil ao ser humano sem 

sobrecarregar sobremaneira o meio ambiente. Em outras palavras, devem ser sopesadas todas as 

implicações do projeto a ser implantado na localidade: tais como: aspectos ambientais, aspetos 

econômicos, aspectos sociais etc. 

                                                        
8 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 15. ed. São Paulo : Saraiva, 2017. p. 149. 

9 ANTUNES, Paulo Bessa de. Direito Ambiental. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 37 

10 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. p. 147. 

 



324 
 

Desse confronto entre os múltiplos aspectos de uma medida deve sobressair a clara 

conclusão de que ela é socialmente adequada e, além disso, não traz consequências nefastas ao 

meio ambiente. 

Assim, se de um lado há salutar entendimento de que os direitos ambientais já conquistados 

não podem ser malferidos ou regredidos por legislações ou atos posteriores, também há preceito 

segundo o qual, em caso de intervenção no meio ambiente, devem ser sopesados todos os fatores 

a fim de perquirir se a medida, além de socialmente adequada e recomendável, não afeta de forma 

substancial o meio ambiente. 

 

2.3. Precedentes em matéria ambiental 

Tecidas essas considerações sobre os princípios da proibição de retrocesso e do equilíbrio, 

para logo se percebe que o Superior Tribunal de Justiça, já nos idos de 2009, analisou interessante 

questão acerca do não regresso em matéria ambiental. 

Tratou-se, no julgado, do propósito de construção de um edifício de nove andares 

(loteamento CITY LAPA) onde, por força de restrições urbanístico-ambientais convencionais, só se 

admitiam residências familiares. A propósito, segue a ementa do julgado sobredito11: 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RESTRIÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS 

CONVENCIONAIS ESTABELECIDAS PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE 

TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. DESCUMPRIMENTO. PRÉDIO DE NOVE ANDARES, EM ÁREA 

ONDE SÓ SE ADMITEM RESIDÊNCIAS UNI FAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIO DE LEGALIDADE 

E DE LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO 

DA NÃO-REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO) URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO 

ART. 26, VII, DA LEI 6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 1.299 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART. 334, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

VOTO-MÉRITO. 1. As restrições urbanístico-ambientais convencionais, historicamente de pouco uso 

ou respeito no caos das cidades brasileiras, estão em ascensão, entre nós e no Direito Comparado, 

como veículo de estímulo a um novo consensualismo solidarista, coletivo e intergeracional, tendo por 

objetivo primário garantir às gerações presentes e futuras espaços de convivência urbana marcados 

pela qualidade de vida, valor estético, áreas verdes e proteção contra desastres naturais. 2. Nessa 

renovada dimensão ética, social e jurídica, as restrições urbanístico-ambientais convencionais 

conformam genuína índole pública, o que lhes confere caráter privado apenas no nome, porquanto 

                                                        
11 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no Recurso Especial n. 302.906/SP. Relator: BENJAMIN, Herman. Publicado no DJ de 

01-12-2010.  Disponível em 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=city+lapa&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR. Acessado em 10-12-
2017. 
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não se deve vê-las, de maneira reducionista, tão-só pela ótica do loteador, dos compradores originais, 

dos contratantes posteriores e dos que venham a ser lindeiros ou vizinhos. 3. O interesse público nas 

restrições urbanístico-ambientais em loteamentos decorre do conteúdo dos ônus enumerados, mas 

igualmente do licenciamento do empreendimento pela própria Administração e da extensão de seus 

efeitos, que iluminam simultaneamente os vizinhos internos (= coletividade menor) e os externos (= 

coletividade maior), de hoje como do amanhã. 4. As restrições urbanístico-ambientais, ao denotarem, 

a um só tempo, interesse público e interesse privado, atrelados simbioticamente, incorporam uma 

natureza propter rem no que se refere à sua relação com o imóvel e aos seus efeitos sobre os não-

contratantes, uma verdadeira estipulação em favor de terceiros (individual e coletivamente falando), 

sem que os proprietários-sucessores e o próprio empreendedor imobiliário original percam o poder e 

a legitimidade de fazer respeitá-las. Nelas, a sábia e prudente voz contratual do passado é preservada, 

em genuíno consenso intergeracional que antecipa os valores urbanístico-ambientais do presente e 

veicula as expectativas imaginadas das gerações vindouras. 5. A Lei Lehmann (Lei 6.766/1979) 

contempla, de maneira expressa, as "restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas 

da legislação pertinente" (art. 26, VII). Do dispositivo legal resulta, assim, que as restrições urbanístico-

ambientais legais apresentam-se como normas-piso, sobre as quais e a partir das quais operam e se 

legitimam as condicionantes contratuais, valendo, em cada área, por isso mesmo, a que for mais 

restritiva (= regra da maior restrição). 6. Em decorrência do princípio da prevalência da lei sobre o 

negócio jurídico privado, as restrições urbanístico-ambientais convencionais devem estar em 

harmonia e ser compatíveis com os valores e exigências da Constituição Federal, da Constituição 

Estadual e das normas infraconstitucionais que regem o uso e a ocupação do solo urbano. 7. Negar a 

legalidade ou legitimidade de restrições urbanístico-ambientais convencionais, mais rígidas que as 

legais, implicaria recusar cumprimento ao art. 26, VII, da Lei Lehmann, o que abriria à especulação 

imobiliária ilhas verdes solitárias de São Paulo (e de outras cidades brasileiras), como o Jardim Europa, 

o Jardim América, o Pacaembu, o Alto de Pinheiros e, no caso dos autos, o Alto da Lapa e a Bela Aliança 

(City Lapa). 8. As cláusulas urbanístico-ambientais convencionais, mais rígidas que as restrições legais, 

correspondem a inequívoco direito dos moradores de um bairro ou região de optarem por espaços 

verdes, controle do adensamento e da verticalização, melhoria da estética urbana e sossego. 9. A 

Administração não fica refém dos acordos "egoísticos" firmados pelos loteadores, pois reserva para si 

um ius variandi, sob cuja égide as restrições urbanístico-ambientais podem ser ampliadas ou, 

excepcionalmente, afrouxadas. 10. O relaxamento, pela via legislativa, das restrições urbanístico-

ambientais convencionais, permitido na esteira do ius variandi de que é titular o Poder Público, 

demanda, por ser absolutamente fora do comum, ampla e forte motivação lastreada em clamoroso 

interesse público, postura incompatível com a submissão do Administrador a necessidades casuísticas 

de momento, interesses especulativos ou vantagens comerciais dos agentes econômicos. 11. O 

exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições urbanístico-ambientais contratuais, haverá de 

respeitar o ato jurídico perfeito e o licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no 

Direito Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente escassez de espaços 

verdes e dilapidação da qualidade de vida nas cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da 

não-regressão (ou, por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso), garantia de que os 

avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados 

pela geração atual ou pelas seguintes. 12. Além do abuso de direito, de ofensa ao interesse público ou 

inconciliabilidade com a função social da propriedade, outros motivos determinantes, sindicáveis 

judicialmente, para o afastamento, pela via legislativa, das restrições urbanístico-ambientais podem 

ser enumerados: a) a transformação do próprio caráter do direito de propriedade em questão (quando 

o legislador, p. ex., por razões de ordem pública, proíbe certos tipos de restrições), b) a modificação 
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irrefutável, profunda e irreversível do aspecto ou destinação do bairro ou região; c) o obsoletismo 

valorativo ou técnico (surgimento de novos valores sociais ou de capacidade tecnológica que 

desconstitui a necessidade e a legitimidade do ônus), e d) a perda do benefício prático ou substantivo 

da restrição. 13. O ato do servidor responsável pela concessão de licenças de construção não pode, a 

toda evidência, suplantar a legislação urbanística que prestigia a regra da maior restrição. À luz dos 

princípios e rédeas prevalentes no Estado Democrático de Direito, impossível admitir que funcionário, 

ao arrepio da legislação federal (Lei Lehmann), possa revogar, pela porta dos fundos e 

casuisticamente, conforme a cara do freguês, as convenções particulares firmadas nos registros 

imobiliários. 14. A regra da maior restrição (ou, para usar a expressão da Lei Lehmann, restrições 

"supletivas da legislação pertinente") é de amplo conhecimento do mercado imobiliário, já que, 

sobretudo no Estado de São Paulo, foi reiteradamente prestigiada em inúmeros precedentes da 

Corregedoria-Geral de Justiça, em processos administrativos relativos a Cartórios de Imóveis, além de 

julgados proferidos na jurisdição contenciosa. 15. Irrelevante que as restrições convencionais não 

constem do contrato de compra e venda firmado entre a incorporadora construtora e o proprietário 

atual do terreno. No campo imobiliário, para quem quer saber o que precisa saber, ou confirmar o que 

é de conhecimento público, basta examinar a matrícula do imóvel para aferir as restrições que sobre 

ele incidem, cautela básica até para que o adquirente verifique a cadeia dominial, assegure-se da 

validade da alienação e possa, futuramente, alegar sua boa-fé. Ao contrato de compra e venda não se 

confere a força de eliminar do mundo jurídico as regras convencionais fixadas no momento do 

loteamento e constantes da matrícula do imóvel ou dos termos do licenciamento urbanístico-

ambiental. Aqui, como de resto em todo o Direito, a ninguém é dado transferir o que não tem ou algo 

de que não dispõe ? nemo dat quod non habet. 16. Aberrações fáticas ou jurídicas, em qualquer campo 

da vida em sociedade, de tão notórias e auto-evidentes falam por si mesmas e independem de prova, 

especializada ou não (Código de Processo Civil, art. 334, I), tanto mais quando o especialista 

empresário, com o apoio do Administrador desidioso e, infelizmente, por vezes corrupto, alega 

ignorância daquilo que é do conhecimento de todos, mesmo dos cidadãos comuns. 17. Condenará a 

ordem jurídica à desmoralização e ao descrédito o juiz que legitimar o rompimento odioso e 

desarrazoado do princípio da isonomia, ao admitir que restrições urbanístico-ambientais, legais ou 

convencionais, valham para todos, à exceção de uns poucos privilegiados ou mais espertos. O 

descompasso entre o comportamento de milhares de pessoas cumpridoras de seus deveres e 

responsabilidades sociais e a astúcia especulativa de alguns basta para afastar qualquer pretensão de 

boa-fé objetiva ou de ação inocente. 18. O Judiciário não desenha, constrói ou administra cidades, o 

que não quer dizer que nada possa fazer em seu favor. Nenhum juiz, por maior que seja seu interesse, 

conhecimento ou habilidade nas artes do planejamento urbano, da arquitetura e do paisagismo, 

reservará para si algo além do que o simples papel de engenheiro do discurso jurídico. E, sabemos, 

cidades não se erguem, nem evoluem, à custa de palavras. Mas palavras ditas por juízes podem, sim, 

estimular a destruição ou legitimar a conservação, referendar a especulação ou garantir a qualidade 

urbanístico-ambiental, consolidar erros do passado, repeti-los no presente, ou viabilizar um futuro 

sustentável. 19. Recurso Especial não provido. 

A restrição urbanístico-ambiental foi realizada com fundamento no art. 26, inc. VII da lei n. 

6.766/197912, que contém a seguinte disposição:   

                                                        
12 BRASIL. Lei Ordinária nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 

Providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L6766.htm>. Acesso em: 10-12-2017. 
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Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos 

por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do 

inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações: 

[...] 

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação 

pertinente. 

O dispositivo legal acima mencionado contempla expressamente a possibilidade de 

restrições convencionais em loteamentos, de forma supletiva à legislação pertinente. Trata-se, 

como se vê, da possibilidade de atuação complementar dos particulares, em convergência com as 

disposições legais. 

No caso do loteamento CITY LAPA, além de todas as proibições ambientais decorrentes da 

Constituição Federal de 1988, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), dentre 

outros diplomas correlatos, constou da disposição geral do loteamento que apenas residências 

familiares seriam edificadas no local, afastando-se, porém, a possibilidade edifícios comerciais ou 

que se afastem de propósito de residência familiar. 

E, nessa intelecção, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade 

de retrocesso ambiental, mesmo em se tratando de regresso de uma restrição que não consta da 

lei, mas tão somente de convenção particular. 

O entendimento justificou-se no sentido de que a rigidez das restrições convencionais está 

pautada no propósito local de conservação de mais espaços verdes, controle de adensamento e 

verticalização, estética urbana e sossego, tudo em homenagem à sadia qualidade de vida, propósito 

maior do direito ambiental coroado na Constituição Federal e nas legislações inferiores 

infraconstitucionais. 

Em outras palavras, reconheceu-se que as restrições convencionais mais severas vão ao 

encontro do propósito maior da Constituição Federal e leis correlatas, que é possibilitar que a 

simbiose resulte em uma qualidade de vida digna e sadia. 

Entretanto, no mesmo julgado, o Superior Tribunal de Justiça, a título de obiter dictum, 

consignou-se que a proibição de retrocesso ambiental não é absoluta e pode, por isso mesmo, ser 

relativizada em determinadas situações. Confira-se, no ponto, a seguinte passagem: 

12. Além do abuso de direito, de ofensa ao interesse público ou inconciliabilidade com a função social 

da propriedade, outros motivos determinantes, sindicáveis judicialmente, para o afastamento, pela 

via legislativa, das restrições urbanístico-ambientais podem ser enumerados: a) a transformação do 
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próprio caráter do direito de propriedade em questão (quando o legislador, p. ex., por razões de 

ordem pública, proíbe certos tipos de restrições), b) a modificação irrefutável, profunda e irreversível 

do aspecto ou destinação do bairro ou região; c) o obsoletismo valorativo ou técnico (surgimento de 

novos valores sociais ou de capacidade tecnológica que desconstitui a necessidade e a legitimidade do 

ônus), e d) a perda do benefício prático ou substantivo da restrição.  

Disso se extrai que, em justificadas e excepcionais situações, é possível retroceder em 

matéria urbanístico-ambiental, notadamente quando o interesse público assim justificar.  

No caso do julgado, a decisão poderia ter sido diversa – no sentido de se permitir a 

construção do edifício CITY LAPA –, dentre outros motivos, em caso de comprovação de que os 

valores sociais atualmente são diversos daqueles existentes no momento da restrição convencional, 

seja pela inexistência de residências familiares no local, devido ao fato de o loteamento ter se 

transformado em um polo industrial, ou ainda em razão da exploração econômica nas adjacências, 

hábil a fazer com que a área inicialmente idealizada pelo loteador, distante da cidade, atualmente 

integre o centro econômico desta, em razão de seu desenvolvimento no decorrer dos anos. 

Nessas situações, parece crível que a restrição ambiental convencional deva ceder espaço ao 

interesse público, na medida em que aquela se tornou obsoleta e exige modificação para melhor 

atender à coletividade, com a possibilidade de exigências de medidas compensatórias por parte do 

construtor. 

A sinalização do Superior Tribunal de justiça parece capitanear a ideia de que o poder 

Judiciário não trata de questões algébricas, em que todo e qualquer cálculo desagua em um 

resultado certo e inquestionável. Para além disso, o sentido é o de que cada caso deve ser tratado 

de forma singular, sendo possível que duas situações bastante similares, com base no mesmo texto 

legal, tenham desate absolutamente distinto. 

A partir desse contexto visualizado pelo julgado do Superior Tribunal de Justiça, é possível 

que se admita um regresso em matéria ambiental, sem, no entanto, se afastar da necessária 

proteção suficiente ao meio ambiente, já que não se autorizaria a deliberada intervenção no meio 

ambiente, mas tão somente a construção de um edifício comercial, em razão do interesse público, 

em local inicialmente idealizado pelo loteador para sediar residências. 

Na sequência, tem-se o julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2009.027858-3), no qual se questionava a inconstitucionalidade da lei 

14.661/09, que classificou como Área de Proteção Ambiental a Bacia da Vargem do Braço, retirando 

sua qualidade de Parque Ambiental. Havia, inclusive, alegação de retrocesso ambiental em razão 
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dessa alteração (de Parque Ambiental para Área de Proteção Ambiental). 

De pronto, precedentemente à análise do julgado, cabe pontuar que O art. 225, § 1º, III, da 

Constituição Federal13 estabelece que compete ao Poder Público o dever de definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. 

O mencionado dispositivo Constitucional foi regulamentado pela Lei 9.985/2000, que, nos 

termos da doutrina de Celso Antonio Pacheco Fiorillo14: 

[...] ao regulamentar o art. 225, § 1º, I, II, III e VII, da Constituição Federal, estabeleceu conceito legal 

ao disciplinar as unidades de conservação como sendo os espaços territoriais e seus recursos 

ambientais (a atmosfera, as águas interiores bem como superficiais e subterrâneas, os estuários, o 

mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 

o objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção (art. 2º, I). 

Assim, pode-se dizer que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, 

nos termos da Lei 9.985/2000. 

As Unidades de Conservação, por sua vez, são divididas em dois grandes grupos, a saber: (a) 

unidades de proteção integral, que tem por objetivo preservar a natureza e, por isso mesmo, em 

regra só admite o uso indireto dos recursos naturais e unidades de uso sustentável; (b) unidades de 

uso sustentável, que tem por função precípua a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos recursos naturais. 

Nos termos do art. 8º da Lei 9.985/2000, o grupo das Unidades de Proteção Integral é 

composto por Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio 

de Vida Silvestre. Por sua vez, o grupo das Unidades de Uso Sustentável é integrado por Área de 

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 

Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

                                                        
13  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10-12-2017. 

14 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 14. ed. rev., ampl. e atual. em face da Rio+20 e do novo 
Código Florestal. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 254. 
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Natural (art. 14 da Lei 9.985/200015). 

Sobre a temática, leciona Luís Paulo Sirvinskas16 que: 

O que se protegem nesses espaços são os ecossistemas, que são áreas representativas da região e 

constituídas de recursos naturais relevantes. Tais espaços territoriais ambientais são protegidos e sua 

exploração depende de lei. Não se permitirá a sua modificação se causarem alterações em seus 

atributos essenciais. É importante ressaltar que eles podem ser instituídos pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. São as denominadas unidades de conservação criadas pela Lei n. 9.985/2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Essas unidades dividem-se 

em proteção integral (estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e 

refúgio de vida silvestre) e de uso sustentável (áreas de proteção ambiental, área de relevante 

interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva do 

desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. 

A partir da classificação, nota-se que a insurgência que motivou a ação direta de 

inconstitucionalidade acima apontada concerne ao fato a Lei 14.661/2009 ter retirado de parte da 

Vargem do Braço a classificação legal de Parque Ambiental, passando a ser denominada Área de 

Proteção Ambiental. Ou seja, deixou de ser Unidade de Preservação Integral para se enquadrar na 

classificação de Unidade de Uso Sustentável, o que, na visão do autor da demanda, permitiria a 

degradação e o retrocesso ambiental. 

A propósito, é a ementa do julgado17: 

Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegada ofensa dos arts. 4.º, II, 12, 13, 14 e 15 

da Lei Estadual n. 14.661/2009 ao disposto nos arts. 4.º, 16, caput, 181 e 182 da Carta Estadual. Caráter 

programático dos dispositivos constitucionais. Diretriz de preservação ambiental expressamente 

prevista na Lei 14.661/09. Presunção de constitucionalidade da norma não derruída na actio. Bacia da 

Vargem do Braço. Comunidade lá instalada há décadas. [...] In casu, não se evidencia, de forma 

cristalina, a inconstitucionalidade alegada, porque a Lei 14.661/09 declara, em atenção ao comando 

constitucional, a necessidade de preservação das bacias hídricas da Vargem do Braço. "Há que falar, 

atualmente, em um efetivo direito à tutela metaindividual. Na Constituição Federal de 1988, reforça-

se a necessidade de uma nova visão processual, posto que a Carta Magna contém inúmeros 

dispositivos que implicam a fixação de direitos subjetivos transindividuais (por exemplo, o art. 225, ao 

tratar do meio ambiente) e, como é cediço que não se pode mais aceitar passivamente a 

argumentação de que a Constituição escrita não passa de uma mera folha de papel (Lassale), sobressai 

                                                        
15 BRASIL. Lei Ordinária nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L6766.htm>. Acesso em: 10-12-2017. 

16 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. 2ª ed. São Paulo : Saraiva, 2010. p. 71. 

17 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acórdão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2009.027858-3. Relator: ABREU, 
Pedro Manoel. Julgado em de 20-07-2011.  Disponível em 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=Constitucional.%20A%E7%E3o%20direta%20de%20inconstitucionalidade.%20
Alegada%20ofensa%20dos%20arts.%204.%BA,%20II,%2012,%2013,%2014%20e%2015%20da%20Lei%20Estadual%20n.%2014.66
1/2009%20&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAAAJ9yAAB&categoria=acordao. Acessado em 10-12-2017. 
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a necessidade de o processo fornecer mecanismos hábeis para que se possa atingir o que Loewenstein 

denominava de Constituição normativa.  

No voto condutor do julgado acima, entretanto, afirmou-se:  

Nesse tocante, o exame da questão não permite concluir que o disposto nos artigos da Lei impugnada 

contraria a Carta Estadual, porque: a) em princípio, a lei não admite a degradação ambiental, antes, a 

repele, definindo a Bacia da Vargem do Braço como APA (art. 4.º, II, e art. 12, da Lei 14.661/09); b) a 

norma impugnada estabelece o desenvolvimento sustentável das comunidades que ocupavam a área 

há décadas (art. 13, Lei n. 14.661/09); c) há preservação dos mananciais hídricos da Vargem do Braço 

(art. 13, II, Lei n. 14.661/09); c) a lei determina o ordenamento da ocupação, uso e utilização do solo 

e das águas (art. 13, II, Lei 14.661/09); d) no art. 14, da lei em apreço, há determinação para a criação 

de um Conselho Deliberativo, que ficará encarregado de administrar a unidade de conservação e, por 

fim; e) em seu art. 15, a norma determina a criação de um projeto de manejo, que deverá seguir as 

normas ambientais, visando o desenvolvimento sustentável da região. 

Diante disso, é possível notar que o Desembargador relator pontuou que, a despeito da 

alteração impugnada, a lei não possibilitou a degradação ambiental, pelo contrário, deixou bastante 

claro o propósito protecionista. 

Em razão disso, ainda que tecnicamente se possa falar em regresso ambiental, na alteração 

da unidade de proteção (de área de proteção integral para área de uso sustentável), ambas se 

situam em espaços ambientais especialmente protegidos, de modo que o caráter protecionista ao 

meio ambiente se faz presente. 

Disso resulta a conclusão de que, mesmo que teoricamente se possa falar em retrocesso 

ambiental, ainda se está diante da proteção suficiente ao meio ambiente. 

Adiante, o Superior Tribunal de Justiça, nos idos de 2013, voltou a assentar a impossibilidade 

de regressão da proteção ambiental, em julgado assim ementado: 

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

FORMAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SÚMULA 83/STJ. PREJUDICADA 

A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.651/12. 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. PROTEÇÃO AOS ECOSSISTEMAS 

FRÁGEIS. INCUMBÊNCIA DO ESTADO. INDEFERIMENTO. [...] 3. Indefiro o pedido de aplicação imediata 

da Lei 12.651/12, notadamente o disposto no art. 15 do citado regramento. Recentemente, esta 

Turma, por relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que "o novo Código 

Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa 

julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar 

de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o 

limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação 

e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)." Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 26/08/2013). 
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Ao que parece, da leitura da ementa, a irretroatividade do Novo Código Florestal foi 

sustentada apenas para negar a incidência a fatos passados. Não sinaliza, entretanto, que por ser 

mais brando ele não pode ser aplicado aos fatos futuros. 

Porém, extrai-se do corpo do julgado, a título de obiter dictum, a ideia de que o novo Código 

Florestal, além de não poder retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais 

adquiridos e a coisa julgada (porquanto a irretroatividade é a regra, de modo que a exceção – 

retroatividade – deve vir estampada em expressa menção), não pode reduzir a proteção ambiental 

sem os necessários mecanismos de compensação. 

E, mesmo que se admita a possibilidade de retroação, nos termos do julgado, é inadmissível 

a dilapidação do patrimônio material, moral ou ecológico, constitucional ou legalmente garantido, 

dos sujeitos, individuais ou coletivos. 

Ademais, pontuou que não se trata pura e simplesmente de correlação entre duas leis (o 

antigo e o novo Código Florestal), mas de diplomas que se encontram inseridos em um sistema bem 

mais amplo, que deve respeito à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e, sobretudo, à 

Constituição Federal. Veja-se, a propósito, o teor, no que interessa: 

[...] 5. Além do ato jurídico perfeito: direitos ambientais adquiridos e o novo Código Florestal 

[...] Além desses dois pontos, certamente auxiliará na compreensão mais ampla do problema da 

intertemporalidade jurídico-florestal lembrar, em obiter dictum, que – mais do que, em cada caso 

concreto de desmatamento e ocupação irregular de área antecedente a 22 de julho de 2008, simples 

incidência sucessiva de dois microssistemas jurídicos de proteção da flora, um (o Código Florestal de 

1965) revogado por outro que lhe é posterior (o Código Florestal de 2012) – na verdade trata-se de 

aplicação complexa e simultânea, em genuíno e já referido diálogo das fontes da ordem jurídica 

ambiental. Macrodiálogo (entre o Código Florestal e a Constituição), mesodiálogo (entre o Código 

Florestal e a legislação ambiental geral, como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e 

microdiálogo (entre o Código Florestal e as leis de tutela de outros elementos do meio ambiente, a 

legislação setorial, como a Lei de Proteção da Fauna, de Recursos Hídricos, etc.). 

A ordem jurídica florestal , no cotejo com a ordem jurídica ambiental , é tão só uma entre várias que 

no corpo desta se alojam, prisioneira aquela de inescapável vocação de unidade e coexistência 

harmônica com os microssistemas-irmãos elementares e temáticos (faunístico, hídrico, climático, de 

Unidades de Conservação, da Mata Atlântica), tudo em posição de subserviência aos domínios da 

norma constitucional e da nave-mãe legislativa ambiental – a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente –, que a eles todos se sobrepõem e contra eles todos prevalecem.  

Dispensável, nesse diapasão, advertir que a possibilidade de conflito somente se coloca entre duas 

normas que se encontrem, hierarquicamente, em pé de igualdade. 

De toda maneira, não se deve esperar solução hermenêutica mágica que esclareça, de antemão e 

globalmente, todos os casos de conflito intertemporal entre o atual e anterior Código Florestal. No 
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entanto, na ausência de fórmula pronta e acabada, quase automática, podem aqui ser externadas 

algumas regras técnicas, aliás válidas para outros campos do direito material informado pela ordem 

pública. O esquema é bem simples: o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato 

jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo 

e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou 

espécies ameaçadas de extinção, aponto de transgredir o limite constitucional intocável e 

intransponível da “incumbência” do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos 

ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I). No mais, não ocorre impedimento à retroação e alcançamento 

de fatos pretéritos. 

Dispõe o art. 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: a nova lei “terá efeito 

imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (ou, nos 

termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, com redação assemelhada: “a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”). 

A regra geral, pois, é a irretroatividade da lei nova (lex non habet oculos retro); a retroatividade plasma 

exceção, blindados, no Direito brasileiro, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 

Mesmo fora desses três domínios de intocabilidade, a retroatividade será sempre exceção, daí 

requerendo-se manifestação expressa do legislador, que deve, ademais, fundar-se em extraordinárias 

razões de ordem pública, nunca para atender interesses patrimoniais egoísticos dos particulares em 

prejuízo da coletividade e das gerações futuras. 

Precisamente por conta dessa excepcionalidade, interpreta-se estrita ou restritivamente; na dúvida, a 

opção do juiz deve ser pela irretroatividade, mormente quando a ordem pública e o interesse da 

sociedade se acham mais bem resguardados pelo regime jurídico pretérito, em oposição ao interesse 

econômico do indivíduo privado mais bem assegurado ou ampliado pela legislação posterior. Eis a 

razão para a presunção relativa em favor da irretroatividade, o que conduz a não se acolherem efeitos 

retro-operantes tácitos, embora dispensadas fórmulas sacramentais. 

Indubitável que ao legislador compete modificar e revogar suas próprias leis. Ao fazê-lo, porém, seja 

para substituí-las por outra seja para simplesmente no seu  lugar deixar o vazio, a Constituição e a Lei 

de Introdução às Normas do Direito  

Brasileiro vedam-lhe atingir direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada constituídos 

sob o império do regime jurídico anterior. Em suma, a lei pode, sim, retroagir, desde que não dilapide 

o patrimônio material, moral ou ecológico, constitucional ou legalmente garantido, dos sujeitos, 

individuais ou coletivos: essa afronteira da retroatividade.  

Consequentemente, mesmo que na hipótese sob apreciação judicial seja admissível, em tese, a 

retroação (isto é, ausente qualquer antagonismo com o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa 

julgada), incumbe ao juiz examinar a) o inequívoco intuito de excluir (animus excludendi), total ou 

parcialmente, o regime jurídico anterior quanto a fatos praticados ou sucedidos na sua vigência, e, até 

mais fundamental, b) o justo motivo para a exclusão - justa causa exclusionis -, que, no Direito 

Ambiental, deve estar totalmente conforme à garantia constitucional da manutenção dos processos 

ecológicos essenciais, acima referida. 

Por certo, todo esse debate sobre a intertemporalidade jurídico-florestal não escapará, em boa parte 

das demandas, de ir além do ato jurídico prefeito. A questão maior, sem dúvida, será sobre o 

reconhecimento de direitos ambientais adquiridos, a última fronteira da dogmática jurídica brasileira, 

no âmbito da credibilidade e da efetividade da transformação normativa por que passou a Teoria Geral 
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dos sujeitos (gerações futuras) e dos bens (autonomização do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado) a partir de 1981 (com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e 

1985 (com a Lei da Ação Civil Pública), chegando ao ápice de 1988 (com a Constituição cidadã). 

Nessa matéria, incumbe ao juiz não perder de vista que a Constituição, em seu art. 225, caput, de 

maneira expressa, reconheceu as gerações futuras como cotitulares do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Em paralelo, a legislação de disciplina da ação civil pública 

(especificamente o art. 81 do Código de Defesa do Consumidor) agasalha a quádrupla categorização 

dos direitos subjetivos em individuais, individuais homogêneos, coletivos stricto sensu e difusos. 

Evidente, portanto, que o ordenamento brasileiro outorgou às gerações futuras (e à própria 

coletividade atual) a possibilidade, nessa sua condição de titular de direito subjetivo transindividual, 

de se beneficiar da proteção constitucional, na integralidade, conferida aos direitos adquiridos; a ser 

diferente, teríamos no art. 225, caput, um “direito meia-boca”, com nome e sobrenome de “direito”, 

mas sem os dotes e eficácia temporal que a todos os direitos, patrimoniais ou não, tradicionalmente 

se atrelam e deles decorrem. 

Por essa ótica, tanto ao indivíduo (visão individualístico-intrageracional), como à coletividade presente 

e futura (visão coletivo-intrageracional e coletivo-intergeracional) se garantem contra a retroatividade 

da lei posterior os direitos adquiridos sob o regime antecedente que se incorporarem ao seu 

patrimônio. Um e outro são sujeitos; um e outro contam com patrimônio constitucional e legalmente 

inabalável, que, além de material e moral no enfoque clássico, é também ecológico. Em suma, 

podemos e devemos considerar a existência de direitos ambientais adquiridos, que emergem a partir 

e sob o império de uma ordem jurídica pretérita revogada ou substituída por outra, na linha de 

clássicos direitos adquiridos ao estado, ao regime de bens no casamento, à posse e domínio, à 

aposentadoria, à posição contratual, etc. 

Cite-se, em reforço do raciocínio, que a Lei 12.651/2012 manteve, no essencial, a estrutura do Código 

Florestal de 1965, prevendo, entre seus vários instrumentos, as Áreas de Preservação Permanente e 

a Reserva Legal, bem como a natureza propter rem das obrigações ambientais de conservação e 

recuperação do meio ambiente. O ato de desmatar ilicitamente não é menos repreensível hoje do que 

ontem.  

Nem as respostas legais aos desmatadores mostram-se menos firmes agora do que antes. Ao certo, o 

novo Código não afastou, tampouco revolucionou os preceitos primários (essentialia) da Lei 4.771/65, 

mas ateve-se ao acessório (accidentalia) da relação jurídico-florestal, precisamente o argumento que 

leva à manutenção da jurisprudência consolidada sob a égide do regramento revogado. Se não 

bastante, como toda legislação ambiental, do intérprete se reclama diligência hermenêutica que não 

negue, nem enfraqueça, apenas afirme o inafastável fundamento de toda a legislação ambiental, isto 

é, a já aludida preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I) (PET no 

REsp 1240122/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 

19/12/2012). 

Da explanação se conclui que a regra é a irretroatividade da lei ambiental, por se entender, 

sobretudo, que há patrimônio ambiental adquirido pela presente e pelas futuras gerações, em 

legítima cotitularidade, o que deve ser respeitado pelo poder legislativo. 

Contudo, pontuou-se a possibilidade de retroceder na proteção ambiental, desde que se 
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observe o inequívoco intuito de excluir (animus excludendi), total ou parcialmente, o regime jurídico 

anterior quanto a fatos praticados ou sucedidos na sua vigência, e o justo motivo para a exclusão, 

que, no Direito Ambiental, deve estar totalmente conforme à garantia constitucional da 

manutenção dos processos ecológicos essenciais, acima referida. 

Disso resulta a possibilidade de se concluir que o meio ambiente não é intocável e 

imodificável, pois, como direito fundamental que é, não escapa à regra de que não existem direitos 

absolutos. 

Desse modo, as intervenções no meio ambiente são possíveis, desde que não se atinja seu 

núcleo essencial, este representado pelo mínimo necessário a uma vida digna das presentes e 

futuras gerações. 

Adiante, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região analisou suscitação de retrocesso 

ambiental, em situação na qual legislação municipal alterou a forma de tratamento dos 

promontórios. Entretanto, se entendeu que, muito embora tenham sido realizadas modificações na 

forma de tratamento, a legislação manteve algum grau de proteção aos promontórios. 

Para melhor elucidação, convém citar a ementa do julgado18: 

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMONTÓRIOS. LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. BALIZAS PARA SUA UTILIZAÇÃO EM MATÉRIA 

AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE 

MANIFESTA AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO DO NÚCLEO DO DIREITO FUNDAMENTAL TUTELADO PELA 

ORDEM JURÍDICA. - A proteção ao meio ambiente tem previsão constitucional (artigo 225, § 3º, da 

CF/88), contemplando normatividade que define a sujeição dos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 

a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

-  Os direitos fundamentais merecem especial atenção, inclusos evidentemente, por sua especial 

expressão, aqueles relacionados ao meio ambiente, certo que a sustentabilidade deve nortear toda 

ação humana que interfira com recursos naturais, como imperativo ético decorrente da necessária 

observância do implícito pacto intergeracional que a vida em sociedade impõe e, mais do que isso, da 

superação da visão antropocêntrica do mundo. - Avulta, como consequência, a possibilidade de 

aplicação do princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, pois no sistema normativo 

brasileiro a Constituição Federal, atenta aos ditames dos novos tempos, em boa hora incorporou ao 

seu corpo permanente normas que preconizam a necessidade de proteção do meio ambiente. - A 

consideração do princípio da vedação ao retrocesso, contudo, deve ser feita à luz do sistema 

                                                        
18 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Acórdão na Apelação Cível n. 5011059-30.2010.404.7200. Relator: PEREIRA, 

RICARDO TEIXEIRA DO VALLE. Juntado aos autos em de 02-06-2017.  Disponível em 
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/imprimir.php?selecionados=%27TRF412979400%27&pp=direito%20constitucional.%2
0acao%20civil%20publica.%20promontorios.%20legislacao%20municipal.%20principio%20da%20vedacao%20ao%20retrocesso. 
Acessado em 10-12-2017. 
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constitucional, e é certo que existe uma repartição de atribuições entre os poderes estatais, tocando 

a atividade de produção normativa, salvo exceções, ao legislativo, ao qual incumbe, nos termos do 

inciso III do artigo 225 da CF, definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. - A ação 

regulamentadora e conformadora do legislativo, observadas as regras de competência estabelecidas 

na Constituição Federal - artigo 24 da CF -, certamente não pode ocorrer de maneira absolutamente 

discricionária - conquanto o juízo político a ela inerente tenha inquestionavelmente matizes 

discricionárias -, pois deve obediência a todas as normas de caráter formal e substancial que decorrem 

do sistema jurídico, aqui considerados obviamente também os princípios. - As peias que delimitam a 

ação do legislador, entrementes, não impedem sua atuação com observância do quanto definido na 

Constituição, muito menos podem esboroar a necessária independência que deve ter - a propósito 

inerente ao desempenho de qualquer das funções estatais básicas - para fazer escolhas no 

desempenho de suas atribuições. - Nesse sentido, a utilização do princípio da vedação ao retrocesso 

para controlar a atuação do legislativo em matéria ambiental, conquanto possível, deve ser feita cum 

granum salis, pois dela não se pode extrair a simplista conclusão de que qualquer alteração que 

implique diminuição de restrições estabelecidas em lei para a proteção ambiental seja 

automaticamente inconstitucional, sob pena de completa estratificação do sistema e, mais do que 

isso, inviabilização da atuação legislativa, mesmo que eventualmente necessária para disciplinar 

questões advenientes. - A utilização do princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, 

assim, deve ser reservada a situações nas quais o núcleo do direito fundamental esteja claramente 

sendo violado com a inovação legislativa, a caracterizar situação de manifesta proteção insuficiente 

de interesse que goza de especial tutela por parte do sistema jurídico. - Em um ambiente em que as 

relações e processos se apresentam multifacetados, complexos e marcados por certa volatilidade - a 

propósito inerente à evolução - , o congelamento de marcos deve ser feito com cautela, pois o que 

hoje se considera protetivo ao interesse tutelado pela norma, amanhã poderá assim não mais ser 

reputado, mesmo porque os conceitos se alteram e a proteção em uma visão holística pode até 

acarretar, se estritamente necessário, inclusive em matéria ambiental, impacto, e até sacrifício, de 

parcelas do todo. - No caso em apreço, a legislação municipal que alterou o tratamento dos 

promontórios, a despeito das modificações operadas, manteve algum grau de proteção aos citados 

acidentes geográficos, que, registre-se, não estão contemplados como biomas especialmente 

protegidos, seja na legislação de caráter nacional; muito menos na Constituição Federal. - Trata-se o 

artigo 3º da Lei do Gerenciamento Costeiro (Lei nº 7.661/1988) de norma geral, que incentiva a 

preservação de alguns biomas e acidentes geográficos; da citada norma não decorre, entrementes, 

que os biomas e acidentes geográficos relacionados sejam ipso jure intangíveis, impondo-se apenas 

ao legislador que na sua atuação tenha a necessária ponderação ao estabelecer o zoneamento de usos 

e atividades, priorizando a proteção e, certamente, um standard mínimo de conservação. - Na 

hipótese em apreço a legislação municipal não acarretou simples retirada de proteção aos 

promontórios, não se podendo falar, assim, em ausência de proteção, a nulificar o direito fundamental 

que era tutelado na legislação antecedente. - Deste modo, como o empreendimento, abstraída a 

questão relacionada ao licenciamento ambiental - que restou realizado no curso do processo, de modo 

que atendida a exigência, mesmo que mediante intervenção judicial -, analisadas as normas 

ambientais vigentes à época da expedição das licenças, e também as normas atualmente vigentes, 

não está sendo levantado em áreas de preservação permanente, a pretensão de total vedação às 

construções não pode ser acolhida. - Acolhimento parcial do pedido, apenas no que toca à necessidade 

de realização de EIA/RIMA e de manutenção do acesso público às praias. (TRF4, AC 5011059-
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30.2010.404.7200, TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos 

autos em 02/06/2017). 

Do julgado se extraem importantes balizas, que vêm a corroborar aquilo que foi discutido 

até o presente momento, especialmente que o meio ambiente, a despeito de ser um direito 

fundamental de relevante e significativa expressão, não é estático e, em justificadas situações, pode 

ser alvo de intervenção estatal (do legislador). 

É a razão para tanto é simples: não se há de tornar imutável um direito que se aplica a uma 

sociedade dinâmica, volátil e em constante evolução, de modo que a diminuição de restrições 

ambientais, em determinadas situações, pode permitir o avanço social sem que isso acarrete, por 

outro lado, degradação ou malferimento do direito ambiental. 

O que é pacífico, e isso não se discorda, é a necessidade de se proteger um núcleo mínimo e 

essencial, que possibilite a sadia qualidade de vida, o que não é o mesmo que afirmar que o direito 

ambiental é algo pronto, acabado e intocável. 

Assim, nos termos do julgado, acima citado, a utilização do princípio da vedação ao 

retrocesso em matéria ambiental, deve ser reservada a situações nas quais o núcleo do direito 

fundamental esteja claramente sendo violado com a inovação legislativa, a caracterizar situação de 

manifesta proteção insuficiente de interesse que goza de especial tutela por parte do sistema 

jurídico. 

O pensamento acima estampado encontra guarida na abalizada doutrina de Édis Milaré19, 

que, ao comentar o princípio da proteção de retrocesso, discorre também sobre o não excesso, 

fazendo-se necessária a ponderação dos valores envolvidos: 

Destarte, numa ordem preliminar de considerações, parece certo dizer que a proibição de retrocesso 

ambiental tende, de fato, a consolidar-se como Princípio do Direito Ambiental. Importará, então, ao 

operador do direito, a bem do próprio princípio que se quer fortalecido e respeitado, cuidar para que 

sua aplicação não saia das raias da razoabilidade, em ordem a manter seus alicerce e objetivo, sempre 

no resguardo do direito constitucionalmente assegurado. Nesse sentido, por exemplo, uma pretensão 

demolitória de construção já consolidada, à beira de um reservatório d’água, deverá pautar-se por 

cuidadosa ponderação entre os mandamentos da proibição de retrocesso e do não excesso (= 

razoabilidade e proporcionalidade), tido esse como princípio dos princípios, que visa a zelar pelos 

direitos fundamentais  em suas três ordens de interesses: individuais, coletivos e públicos, pois “[...] 

apenas a harmonização das três ordens de interesses possibilita o melhor atendimento dos interesses 

situados em casa uma, já que o excessivo favorecimento dos interesses situados em alguma delas, em 

                                                        
19 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 10. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 278-279. 
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detrimento daqueles situados nas demais, termina, no fundo, sendo um desserviço para a consagração 

desses mesmos interesses, que se pretendia satisfazer mais que outros. 

[...] 

Deveras, o princípio geral da proporcionalidade, balizados pelos pressupostos da proibição do excesso 

e da proteção deficiente tem hoje o apoio da própria lei, pois, como é sabido, valendo-se ainda do 

exemplo da pretensão demolitória, a penalidade buscada poderá não ser aplicada quando, mediante 

prova técnica, se constatar que o desfazimento da obra é capaz de trazer prejuízos maiores ao meio 

ambiente do que sua manutenção [...] 

Em outras palavras, é possível que, em determinadas situações, a sociedade se depare com 

leis ou atos que acarretem retrocesso ambiental, por flexibilizar proteções ambientais até então 

vigentes, e que isso encontre amparo na jurisprudência, uma vez que as alterações, apesar de se 

caracterizarem nítido retrocesso, podem ainda assim garantir a proteção suficiente do meio 

ambiente. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O direito ambiental, incorporado que foi à esfera jurídica dos cidadãos como Direito 

Constitucional Fundamental, passou a ser objeto de especial atenção de toda a coletividade, 

corolário da fundamentalidade. 

Nesse quadrante, como todo direito fundamental, passou-se a conceber que, uma vez 

inseridas na esfera de direitos da coletividade, não podem as conquistas ambientais serem 

suprimidas por leis ou atos posteriores, sob pena de retrocesso ambiental. 

Contudo, como característica inata aos direitos fundamentais, nenhum direito é absoluto, de 

modo que não se pode, aprioristicamente, sustentar que as restrições ambientais então vigentes 

não podem sofrer abrandamento por leis ou atos posteriores. 

Isso porque quando se depara com leis ou atos posteriores que trazem nítida atenuação de 

restrições ambientais, há necessidade de harmonização de todos os interesses envolvidos, ou seja, 

individuais, coletivos e públicos, para, a partir daí, aferir se a alteração é válida e viável. 

O que se quer apontar com isso é que é possível que leis ou atos posteriores acarretem a 

supressão de conquistas ambientais, sem que se possa cogitar em inconstitucionalidade, sobretudo 

quando os interesses em jogo estiverem preservados. 

Há de se fazer uma interpretação utilizando-se das balizas da proporcionalidade e 
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razoabilidade (princípios interpretativos) para, tão somente após ela, concluir se há ou não vício na 

edição do ato ou da lei. 

A questão não se altera quando se debruça sobre os precedentes judiciais, já que, conforme 

se visualizou, todas as decisões analisadas, a despeito de defenderem a existência e a higidez do 

princípio da proibição de retrocesso, não descartam a possibilidade de supressão de direitos 

ambientais. 

Entretanto, não se trata de possibilitar toda e qualquer restrição. É preciso que se resguarde 

aos indivíduos o núcleo essencial do direito ao meio ambiente, que reside justamente em permitir 

a todos uma sadia qualidade de vida. 

Afora isso, é possível que se depare com leis ou atos que tragam atenuação de restrições 

ambientais, sem que se possa falar em inconstitucionalidade. 

A questão, portanto, é passível de legislação pelo poder competente (legislativo), cabendo 

ao judiciário a ponderação, em caso de discussão, se o regresso ambiental malferiu ou não o núcleo 

essencial do meio ambiente, para, a partir daí, concluir se houve vício na edição da lei ou do ato. 
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO CONSTITUCIONAL: O SURGIMENTO DO 

ESTADO AMBIENTAL DE DIREITO 

 

 

André Luiz Anrain Trentini1 

Luciana Pelisser Gottardi Trentini2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo demonstrar a evolução histórica do Estado 

Constitucional, superada a fase do Estado Absolutista, iniciando com o Estado Liberal, seguido do 

Estado de Bem-Estar Social, do Estado Democrático de Direito e chegando ao Estado Ambiental de 

Direito. 

A proposta é examinar a evolução do Estado Moderno com a consagração dos direitos 

fundamentais, analisando cada uma das três dimensões, com ênfase na terceira, a que contempla 

os direitos relacionados ao meio ambiente. 

As considerações finais sintetizam a ideia central do artigo. 

Em relação à metodologia, cabe o registro de que, na fase de investigação, foi utilizado o 

método dedutivo. Na fase de tratamento de dados, empregou-se o método cartesiano. Por fim, a 

descrição do resultado seguiu a lógica dedutiva. As diversas fases da pesquisa foram auxiliadas com 

recurso às técnicas do referente, categoria, conceito operacional e pesquisa bibliográfica3. 
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1. ESTADO CONSTITUCIONAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

O Estado Constitucional representa um processo evolutivo que nasce com a queda do Estado 

Absolutista, com a consequente formação e desenvolvimento de novos Estados, quais o Liberal, o 

Social e o chamado Democrático de Direito, cada qual com as suas características e particularidades. 

Como bem destaca Guilherme Peña de Moraes4, a origem formal do constitucionalismo está 

ligada às Constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América em 1787 e após a 

Independência das Treze Colônias da América do Norte em 1776, bem assim a partir da Revolução 

Francesa em 1789, apresentando dois traços marcantes: a organização do Estado e a limitação do 

poder estatal por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais. 

 

2. ESTADO LIBERAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 

O Estado Liberal de Direito teve como fundamentos os ensinamentos lançados por John 

Locke5 e Monstequieu6, tendo como pilares as ideias dos direitos fundamentais, da separação de 

poderes e do império das leis, próprias dos movimentos constitucionalistas que impulsionaram o 

mundo ocidental a partir da Magna Charta Libertatum de 1215. 

Ressalta-se que o nascimento do Estado Liberal se deu em razão de grandes acontecimentos 

históricos, entre eles a Revolução Gloriosa (1688/1689), o Iluminismo e a Revolução Francesa7, os 

quais foram responsáveis por desencadear uma nova visão de Estado, que primava por ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade, com uma intervenção mínima do poder estatal na sociedade. 

O Estado Liberal de Direito, diante da necessidade de frear os desmandos do regime que lhe 

antecedeu, erigiu o princípio da legalidade como fundamento para a sua imposição. Esse princípio 

elevou a lei a um ato supremo, objetivando eliminar as tradições jurídicas do absolutismo e do ancien 

régime. A administração e os juízes, a partir dele, ficaram impedidos de invocar qualquer direito ou 

razão pública que se chocasse com a lei8. 

Assim, o Estado deixa de ser absolutista, passando para um modelo de limitação das funções 

                                                        
4 MORAES, Guilherme Peña de. Direitos Fundamentais: conflitos e soluções. Niterói: Frater et Labor, 2000, p. 19. 

5 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo Civil. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

6 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das Leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

7 A Revolução Francesa é costumeiramente associada ao começo da predominância da ideologia liberal e de seu respectivo modelo 
de Estado, na medida em que estruturou as linhas mestras da política e da ideologia do século XIX, caracterizando-se por ser a 
revolução de seu tempo (HOBSBAWN, Eric John. A Era das Revoluções. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 71). 

8 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil: teoria geral do processo. v. 1. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 29. 
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com a separação de poderes, tanto para o regime Monárquico constitucional (Inglaterra) como para 

o Republicano (Estados Unidos da América). 

Nesse passo, no Estado Liberal separa-se o ente público (coisas do Estado) e o privado. Essa 

separação (público/privado) era garantida por meio do império das leis, estando o Estado adstrito 

ao exercício da legalidade. 

Para sustentar esse novo modelo de Estado, necessária a existência de uma ordem normativa 

em função da qual o próprio poder político estaria limitado, ou seja, exigiu-se que a política fosse o 

exercício de uma ação normatizada, resultando na concepção do Estado de Direito.  

Explica Paulo Bonavides9: 

Foi assim – da oposição histórica e secular, na Idade Moderna, entre a liberdade do indivíduo e o 

absolutismo do monarca – que nasceu a primeira noção de Estado de Direito, mediante um ciclo de 

evolução histórica e decantação conceitual, que se completa com a filosofia política da Kant. [...] A 

pugna decide-se no movimento de 1789, quando o direito natural da burguesia revolucionária investe 

no poder o terceiro estado. 

Essa concepção de Estado tinha ideais eminentemente liberais, as quais condicionavam a 

força do Estado à liberdade do cidadão apoiada no princípio da legalidade, ou seja, houve a 

transferência das decisões, que antes eram do monarca para a lei.  

No dizer de José Joaquim Gomes Canotilho:   

O princípio da primazia da lei servira para a submissão ao direito do poder político “sob um duplo 

ponto de vista”: (1) os cidadãos têm a garantia de que a lei só pode ser editada pelo órgão legislativo, 

isto é, órgão representativo da vontade geral (cfr. Déclaration de 1789, artigo 6º); (2) em virtude de 

sua dignidade – obra dos representantes da Nação – a lei constitui a fonte de direito hierarquicamente 

superior (a seguir às leis constitucionais) e, por isso, todas as medidas adoptadas pelo poder executivo 

a fim de lhe dar execução deviam estar em conformidade com ela (princípio da legalidade da 

administração)10. 

Nesse modelo de Estado nascem os direitos fundamentais de primeira geração, conhecidos 

como direitos ou liberdades individuais11.  

                                                        
9 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 41. 

10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 95-96. 

11 Não há consenso na doutrina quanto à conceituação dos direitos fundamentais, existindo diversas terminologias utilizadas pelos 
autores. Ressalta-se que cada uma das expressões possuiu significados próprios, não sendo relevante para este trabalho uma 
análise de cada uma delas. Nesse passo, adotar-se-á a terminologia “direitos fundamentais” acompanhando o pensamento de José 
Afonso da Silva, inspirado na obra de Pérez Luño: “Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este 
estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada 
ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza 
em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 39. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 180). 
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Os direitos de primeira dimensão são os direitos de liberdade, pois são fruto do pensamento liberal 

burguês, de caráter fortemente individualista, aparecendo como uma esfera limitadora da atuação do 

Estado, isto é, demarcando uma zona de não-intervenção do Estado nas liberdades do indivíduo12. 

No mesmo sentido: 

Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento 

normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, por 

um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. [...] Os direitos de 

primeira geração ou os direitos de liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, 

traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa que ostentam uma subjetividade que é seu traço 

mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado13. 

Os direitos de primeira geração são, no dizer de Celso Lafer14, direitos que apresentam um 

caráter de status negativus, visto que representam uma atividade negativa por parte da autoridade 

estatal, de não violação da esfera individual. É o afastamento do Estado das relações individuais e 

sociais. 

Trata-se de direitos que representavam uma ideologia de afastamento do Estado das relações 

individuais e sociais. O Estado deveria ser apenas o guardião das liberdades, permanecendo longe de 

qualquer interferência no relacionamento social. São as chamadas “liberdades públicas negativas” ou 

“direitos negativos’, pois exigem do Estado um comportamento de abstenção15. 

Esse período de ápice perdurou por mais meio século, entrando em declínio a partir de 1880, 

quando o modelo liberal acabou por ser fortemente abalado pela Primeira Guerra Mundial, 

momento em que começa a existir uma nova visão de Estado, o de Bem-Estar Social, não mais sendo 

possível falar em um Estado Liberal nos moldes acima descritos, tampouco de direitos fundamentais 

somente na acepção de atividade negativa por parte do poder público. 

 

3. ESTADO SOCIAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO 

Com o surgimento de um capitalismo monopolista, do aumento das demandas sociais e 

políticas e ainda diante da Primeira Guerra Mundial, o Estado Liberal entra em crise, possibilitando 

o surgimento de uma nova fase, a do Estado Social. 

Nessa toada, surge a necessidade de complementação da antiga concepção liberal e o 

                                                        
12  SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. Sistema Constitucional das Crises: os direitos fundamentais face a situações extremas. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 34. 

13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 563-564. 

14 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 6. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006, p. 126. 

15 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JR., Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 116. 
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implemento de medidas que garantam a intervenção estatal nas esferas econômicas e sociais, isso 

porque a ausência do Estado em determinados pontos da vida da sociedade excluiu grande parte 

da população a uma situação de séria desvantagem em relação à outra pequena parte efetivamente 

participante das decisões políticas estatais. Fato este que tornou insustentável o modelo liberal de 

Estado até então praticado, passando a admitir o ideário da possiblidade de existência de obrigações 

(prestações positivas), impostas pelas leis (Estado Social de Direito) e a serem realizadas pelo poder 

público. 

Passa-se da “ideia política da polaridade individual para a polaridade social”16. A concepção 

socialista, com ideário nas áreas da saúde, educação, moradia e emprego, vem a consolidar, no 

início do século XX, o que passou a se chamar Estado do Bem-Estar Social, incumbido de promover 

a melhoria das condições de vida da população.  

Nesse momento surgem os direitos fundamentais de segunda geração, motivados pelo ideal 

social-democrata que corresponde aos direitos sociais, os quais exigem do Estado ações positivas 

destinadas à mitigação de desigualdades, mediante a retribuição dos bens disponíveis na sociedade. 

A partir da terceira década do século XX, os Estados antes liberais começaram o processo de 

consagração dos direitos sociais ou direitos de segunda geração, que traduzem, sem dúvida, uma 

franca evolução na proteção da dignidade humana. Destarte, o homem, liberto do jugo do Poder 

Público, reclama uma nova forma de proteção da sua dignidade, como seja, a satisfação das carências 

mínimas, imprescindíveis, o que outorgará sentido à sua vida17. 

Os direitos da referida segunda geração estão ligados intimamente a direitos prestacionais 

sociais do Estado perante o indivíduo, são os chamados direitos positivos, como assistência social, 

educação, saúde, cultura, trabalho, lazer, dentre outros.  

Mais uma vez colhe-se do escólio de Celso Lafer18: 

A primeira geração de direitos viu-se igualmente complementada historicamente pelo legado do 

socialismo, cabe dizer, pelas reivindicações dos desprivilegiados a um direito de participar do “bem-

estar social”, entendido como os bens que os homens, através de um processo coletivo, vão 

acumulando no tempo. É por essa razão que os assim chamados direitos de segunda geração, previstos 

pelo welfare state, são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. Tais direitos – como 

o direito ao trabalho, à saúde, à educação – têm como sujeito passivo o Estado porque, na interação 

entre governantes e governados, foi a coletividade que assumiu a responsabilidade de atendê-los. [...] 

                                                        
16 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 190. 

17 ALARCÓN, Pietro de Jésus Lora. O Patrimônio Genético Humano e sua Proteção na Constituição Federal de 1988. São Paulo: 
Método, 2004, p. 79. 

18 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 6. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006, p. 127. 
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Daí a complementaridade, na perspectiva ex parte populi, entre os direitos de primeira e segunda 

geração, pois estes últimos buscam assegurar as condições para o pleno exercício dos primeiros, 

eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas. 

Nota-se, portanto, como bem esclarece Maria Paula Dallari Bucci, que a evolução do Estado 

Liberal para o de Bem-Estar Social corresponde à luta pela ampliação dos destinatários dos direitos 

humanos, para buscar o exercício dos direitos à vida, à liberdade, à saúde, à moradia, à segurança 

e à propriedade não apenas aos ricos e bem-nascidos, mas a todos os membros da comunidade. 

Essa é a tônica dos direitos fundamentais de segunda geração19. 

 

4. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DIREITOS FUNDAMENTAIS DE TERCEIRA GERAÇÃO  

Como descrito no item anterior, o Estado Social representou um compromisso com a 

sociedade no que se refere à tutela dos interesses sociais, mas, em contraponto, “o Estado Social se 

compadece com regimes políticos antagônicos, como sejam a democracia, o fascismo e o nacional-

socialismo”20. 

Tanto na Alemanha com Adolf Hitler como na Itália com Benito Mussolini, havia a satisfação 

das necessidades primárias do povo, com a intensificação dos seus direitos, mas, no totalitarismo, 

ausentava-se a democracia, a liberdade de pensamento e a garantia dos direitos humanos.  

Assim, no mundo pós-Segunda Guerra Mundial (1939/1945), com o objetivo de não mais 

permitir a consolidação de regimes ditatoriais em virtude da satisfação das penúrias, nasce como 

forma de proteção ao cidadão e à democracia o Estado Democrático de Direito. 

O período que se seguiu, e que durou por mais ou menos 25 (vinte e cinco) anos, foi 

conhecido como “anos dourados”21, uma vez que intensificaram a produção e troca de bens, o 

urbanismo acelerado e o entrelaçamento das relações econômicas e sociais, favorecendo o 

reconhecimento de uma nova ordem de interesses, os denominados “direitos difusos”. 

Ensinam Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior que, ligada ao surgimento 

de entidades como a Organização das Nações Unidas (1945), surge a proteção internacional dos 

direitos humanos, voltado para a essência do ser humano, ao destino da humanidade, pensando o 

                                                        
19 DERANI, Cristiane; COSTA, José Augusto Fontoura (Org.). Direito Ambiental Internacional. Santos: Leopoldianum, 2001, p. 52. 

20 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 205. 

21 HOBSBAWM, Eric John. A Era dos Extremos: o breve século XX. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 253. 
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ser humano como gênero, e não adstrito ao indivíduo ou mesmo a uma coletividade determinada22. 

A inovação dessa terceira geração de direitos é a ampliação dos beneficiários dos direitos humanos 

não apenas no espaço – o que já era meta dos beneficiários dos direitos sociais, de segunda geração, 

pela eliminação da exclusão social – mas também no tempo, concebendo-se com destinatários de 

proteção especial os direitos humanos das pessoas ainda não nascidas, as gerações futuras, daí a 

qualificação de direitos transindividuais ou transgeracionais. Os direitos ditos de terceira geração são, 

todos eles, pode-se dizer “direitos síntese”, que representam não apenas a vocação de universidade, 

mas também a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos23. 

Professa o constitucionalista Alexandre de Moraes que os direitos de terceira geração são 

chamados de direitos de solidariedade e fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente 

equilibrado, a uma saudável qualidade de vida, ao progresso, a paz, a autodeterminação dos povos, 

entre outros direitos da mesma espécie24. 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a 

cristalizar-se neste fim de século enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção 

dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por 

destinatário o gênero humano, mesmo num momento expressivo de sua afirmação como valor 

supremo em termos de existencialidade correta. Os publicistas e os juristas já os enumeram com 

familiaridade, assinalando-lhe o caráter fascinante do coroamento de uma evolução de trezentos anos 

dos direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento à 

paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade25. 

Ao se referir aos direitos fundamentais da terceira geração, Norberto Bobbio assinala que: 

Ao lado dos direitos, que foram chamados de direitos da segunda geração, emergiram hoje os 

chamados direitos da terceira geração. [...] O mais importante deles é o reivindicado pelos 

movimentos ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído26. 

Com a sociedade evoluindo, surgiu, por conseguinte, novas situações e, nessa quadra, muitos 

autores começaram a defender a existência dos “direitos de quarta e quinta gerações ou 

dimensões”27 , apesar de ainda não haver consenso na doutrina sobre qual o conteúdo dessas 

                                                        
22 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JR., Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 116. 

23 DERANI, Cristiane; COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Ambiental Internacional. Santos: Leopoldianum, 2001, p. 53. 

24 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 60. 

25 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 523. 

26 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 6. 

27 Registra-se que os direitos de quarta e quinta gerações tangenciam o objeto do presente estudo. Apesar disso, vale registrar que 
“tais direitos foram introduzidos no âmbito jurídico pela globalização política, compreendem o direito à democracia, informação e 
pluralismo. Os direitos fundamentais de quarta dimensão compendiam o futuro da cidadania e correspondem à derradeira fase da 
institucionalização do Estado social sendo imprescindíveis para a realização e legitimidade da globalização política” (NOVELINO, 
Marcelo. Direito Constitucional. 2. ed. rev. atual. ampl.  São Paulo: Método, 2008, p. 229). De mais a mais, “como o sistema de 
direitos anda a incorporar os anseios e necessidades humanas que se apresentam com o tempo, há quem fale já de uma quinta 
geração dos direitos humanos com múltiplas interpretações. Tehrarian (1997 a e b) diz sobre ‘direitos ainda a serem desenvolvidos 
e articulados’, mas que tratam do cuidado, compaixão e amor por todas as formas de vida, reconhecendo-se que a segurança 
humana não pode ser plenamente realizada se não começarmos a ver o indivíduo como parte do cosmos e carente de sentimentos 
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espécies de direitos fundamentais. 

  

5. ESTADO AMBIENTAL DE DIREITO  

Com a consolidação dos direitos fundamentais de terceira geração, as questões envolvendo 

os problemas ambientais e o próprio direito ao meio ambiente equilibrado passaram a exercer um 

peso diferenciado nos ordenamentos jurídicos hodiernos, isso decorrente da premissa que o direito 

ao meio ambiente sadio é a luz de todos os direitos fundamentais e da existência de uma nova 

ordem pública ambiental. Essa nova visão de mundo faz surgir o fenômeno da “Ecologização do 

Estado e do Direito” e, por conseguinte, a necessidade de reformulação da própria epistemologia 

jurídica, do Estado e, consequentemente, da hermenêutica jurídica. 

Segundo Amandino Teixeira Nunes Junior28: 

Isso implica o surgimento de um novo Estado e de uma nova cidadania, que têm plena consciência da 

devastação ambiental, planetária e indiscriminada, provocada pelo desenvolvimento, aspirando assim 

a novos valores como a ética pela vida, o uso racional e solidário dos recursos naturais, o equilíbrio 

ecológico e a preservação do patrimônio genético. 

A formulação do Estado Ambiental de Direito implica definir um Estado que, “além de ser 

um Estado de Direito, um Estado Democrático e um Estado Social, deve também modelar-se como 

Estado Ambiental”29.  

O Estado de Direito Ambiental é resultado de novas reivindicações fundamentais do ser 

humano, particularizado pela ênfase conferida à proteção do meio ambiente e a necessidade de 

preservação para as presentes e futuras gerações.   

Pelo que se nota, o estabelecimento de uma nova relação paradigmática com a natureza 

constitui o ponto de partida para a edificação do Estado Ambiental de Direito, um enunciado cujos 

fundamentos desdobram-se simultaneamente sobre preceitos constitucionais, democráticos, 

                                                        

de amor e cuidado, todas definidas como prévias condições de ‘segurança ontológica’ para usar a expressão de Laing (1969). Para 
Marzouki (2003), tais direitos seriam direitos oriundos de respostas à dominação biofísica que impõe uma visão única do predicado 
‘animal’ do homem, conduzindo os ‘clássicos’ direitos econômicos, culturais e sociais a todas as formas físicas e plásticas, de modo 
a impedir a tirania do estereótipo de beleza e medidas que acaba por conduzir a formas de preconceitos com raças ou padrões 
reputados inferiores ou fisicamente imperfeitos. Essa visão de complementaridade é encontrada também em Lebech (2000), 
todavia em relação ao direito à vida sob os desafios das novas tecnologias, derivando então um direito à identidade individual, ao 
patrimônio genético e à proteção contra o abuso de técnicas de clonagem” (SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição 
Reinventada pela Jurisdição Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 302). 

28 NUNES JR., Amandino Teixeira. O Estado Ambiental de Direito. Revista de Informação Legislativa. Distrito Federal, Senado Federal, 
p. 295-307, a. 41, n. 163, jul./set. 2004, p. 297. 

29 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Público do Ambiente. Coimbra: Faculdade de Direito de Coimbra, 1995, p. 6. 
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sociais e ambientais. 

Cuida-se, entretanto, de uma construção teórica que se projeta no mundo real ainda como 

um “dever ser”, dependente de consolidação e constante fortalecimento desse novo paradigma de 

proteção. Apesar disso, a relevância desse modelo deve ser entendida para uma melhor 

compreensão das novas exigências impostas pela sociedade moderna, sobretudo se considerada o 

constante agravamento da crise ambiental30.  

Dessa forma, o Estado Ambiental de Direito é um conceito que abrange elementos sociais, 

políticos e jurídicos que objetivam a satisfação da dignidade humana e da harmonia dos 

ecossistemas31.  

Ao Estado Ambiental de Direito, dessa forma, cabe proteger e defender o meio ambiente, 

promover a educação ambiental, criar espaços de proteção ambiental e executar o planejamento 

ambiental. Cabe ainda a esse Estado controlar as ações poluidoras, impondo-lhes as 

correspondentes sanções políticas, legislativas, administrativas e judiciais. Ao atribuir essa dupla 

dimensão ao direito do ambiente (preventiva e punitiva), fica garantida a dupla natureza implícita 

do direto ao meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado, simultaneamente o direito a ser 

realizado e o de não ser perturbado. 

Ao contrário dos direitos de primeira geração (direitos individuais), considerados como 

garantias do indivíduo diante do poder do Estado, e dos direitos de segunda geração (direitos 

sociais), caracterizados por prestações que o Estado deve ao indivíduo, o direito ao meio ambiente 

equilibrado, como integrante dos direitos fundamentais de terceira geração (direitos difusos), 

consiste em um direito-dever, no sentido de que a pessoa, ao mesmo tempo que o titulariza, deve 

preservá-lo e defendê-lo como tal, na medida em que configura um interesse difuso, da 

coletividade, tanto da presente como das futuras gerações. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer32: “Objetiva-se agregar num mesmo projeto 

político-jurídico, tanto as conquistas do Estado Liberal e do Estado Social, quanto as exigências e 

                                                        
30 LEITE, José Rubens Morato Leite; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. O Estado de Direito Ambiental e a Particularidade de uma 

Hermenêutica Jurídica. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-
7055.2010v31n60p291/15075>. Acesso em: 20 jan. 2018. 

31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 5. ed. rev. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 175-177. 

32 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER. Direito Constitucional Ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do 
ambiente. 5. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 121. 
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valores que dizem respeito ao assim designado Estado Socioambiental de Direito contemporâneo.”. 

Portanto, o Estado hodiernamente deve primar pela proteção ambiental e deve ser 

garantidor de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem assim deve cumprir os deveres 

de juridicidade impostos à atuação dos poderes públicos para o cumprimento de tal mister. Só dessa 

forma pode receber o status de Estado de Direito. 

José Rubens Morato Leite33 complementa: 

Que a construção do Estado de Direito Ambiental pressupõe a criação do princípio da solidariedade 

econômica e social com o propósito de alcançar um modelo de desenvolvimento duradouro, orientado 

para a busca da igualdade substancial entre os cidadãos mediante o controle jurídico do uso racional 

do patrimônio natural. 

 Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer ponderam que, se há alguns séculos o poder de 

intervenção do ser humano no meio natural era limitado, prevalecendo essa relação de forças em 

favor da natureza, hoje a balança se inverteu de forma definitiva. A relação de causa e efeito 

vinculada à ação humana, do ponto de vista ecológico, tem uma natureza cumulativa e projetada 

para o futuro. O princípio (e dever) superior da precaução ambiental reforça a ideia de uma nova 

ética para o agir humano, contemplando a responsabilidade do ser humano para além da dimensão 

temporal presente e revelando o elo existencial e a interdependência entre as gerações humanas 

presentes e futuras34.  

Dessa feita, passou-se a verificar o fenômeno do “esverdeamento” das Constituições dos 

Estados, que consiste na incorporação do direito ao meio ambiente equilibrado pelo ordenamento 

jurídico como um direito fundamental35. 

O Brasil é um exemplo desse fenômeno, pois a Constituição Federal de 1988 dedicou um 

capítulo inteiro à proteção ao meio ambiente (Capítulo VI – Do Meio Ambiente) e possui diversos 

outros dispositivos legais relacionados ao Direito Ambiental em seu texto. 

Finalmente, a consolidação do Estado Ambiental de Direito se dá pela construção de 

princípios informadores do ordenamento jurídico, destacando-se os do desenvolvimento 

sustentável, do poluidor-pagador, da prevenção, da precaução, da participação democrática, da 

                                                        
33 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental na Sociedade de Risco: uma visão introdutória. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 19. 

34 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER. Direito Constitucional Ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do 
ambiente. 5. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 35. 

35 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 5. ed. rev. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 221. 
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solidariedade, da ubiquidade, da vedação do retrocesso, dentre outros. Além disso, depende da 

instrumentalização estatal, no sentido da criação de órgãos e entidades administrativas com 

competência ambiental, necessária ao estabelecimento de uma política de gestão ambiental, 

focalizada nos aspectos de proteção ao meio ambiente36.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se analisar o surgimento do Estado de Direito Ambiental. 

Para tanto, foi estudada a evolução do Estado Constitucional, passando pelo Estado Liberal, 

Social e Democrático de Direito, com análise das dimensões dos direitos fundamentais 

correspondentes a cada modelo de Estado.  

Verificou-se que, no período histórico do Estado Liberal, houve o afastamento do Estado da 

tutela das relações privadas. O Estado foi concebido com status negativo, fazendo surgir os direitos 

fundamentais de primeira geração. 

O descontentamento popular decorrente desse modelo fez com que ocorresse uma 

reformulação do Estado, principalmente no que se refere à satisfação das necessidades mais básicas 

do cidadão. Assim, o Estado passou de Liberal para o chamado Estado de Bem-Estar Social. Nesse 

novo momento, o Estado torna-se o principal personagem na atividade pública de realização dos 

anseios sociais, surgindo os direitos fundamentais de segunda geração. 

Em que pesem tais evoluções, elas não conseguiram impedir as ditaduras que surgiram em 

alguns países europeus, como na Alemanha e na Itália, e que culminaram com a Segunda Guerra 

Mundial. 

A visão de Estado passou por mais uma transformação após a guerra, surgindo a necessidade 

de mais proteção ao cidadão e à democracia, esta tão desconsiderada no regime ditatorial, 

nascendo o Estado Democrático de Direito, tendo como pilares os direitos fundamentais de terceira 

geração. 

Como sói com os direitos fundamentais, os quais passaram por uma evolução ao longo do 

tempo, o Estado Democrático de Direito está também evoluindo diante nas novas exigências sociais 

                                                        
36 Não é objetivo do presente trabalho acadêmico investigar a fundo os princípios norteadores do Direito Ambiental, tampouco 

analisar o aparato estatal voltado à proteção ambiental, razão pela qual somente se faz a enunciação como forma de estabilizar o 
Estado Ambiental de Direito.   
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e a constatação de uma indiscutível crise ambiental. , nesse passo, de evolução surge O Estado de 

Direito Ambiental, que é resultado de novas lutas sociais, particularizado pela ênfase conferida à 

proteção do meio ambiente e a necessidade de preservação para as presentes e futuras gerações.   

Para fins do presente trabalho, realçou-se a importância da construção de um novo modelo 

de Estado, o Estado Ambiental de Direito, tendo como força normativa a Constituição e as normas 

atinentes aos direitos fundamentais, tendo como foco a incorporação do direito ao meio ambiente 

saio e ecologicamente equilibrado no ordenamento jurídico estatal. 
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O DIREITO (FUNDAMENTAL) AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRA E ESPANHOLA 

 

João Carlos Castanheira Pedroza 1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho procura demonstrar a evolução da preocupação com o meio ambiente 

em função da mudança de paradigma causada pelo esgotamento dos modelos de desenvolvimento 

econômico e industrial na pós-modernidade. 

Expõe como essa preocupação atingiu o cenário jurídico, em especial no concernente à 

forma de sua constitucionalização e a natureza jurídica que lhe foi atribuída pelos ordenamentos 

jurídicos brasileiro e espanhol. 

Trata-se de construção textual baseada em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial acerca do 

assunto, cujo objetivo é expor que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi 

erigido ao patamar de direito fundamental de terceira dimensão no cenário jurídico brasileiro. O 

mesmo, todavia, não ocorreu no ordenamento jurídico espanhol, onde, embora tenha sido 

constitucionalizado em período anterior, o direito ao meio ambiente foi enunciado como “principio 

rector de la politica social y econômica”. Com isso, depende de um desenvolvimento legislativo para 

sua efetiva transformação em interesses legítimos acionáveis ante os Tribunais. 

Afigura-se relevante a discussão acerca das técnicas desenvolvidas no cenário jurídico 

espanhol para a efetiva concretização desse direito, e a possibilidade de sua tutela individual 

perante os Tribunais daquele país, principalmente quando a vulneração de seu conteúdo ofende 

parcela de outros direitos fundamentais, tais como a vida, intimidade, inviolabilidade de domicílio, 

dentre outros. 

A importância da abordagem reside no fato de que, muito embora a degradação seja 

situação corrente nas gerações passadas e na atual, a percepção jurídica deste fenômeno está cada 

                                                        
1 Mestrando em Ciências Jurídicas na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Especialista em Direito Constitucional Aplicado pelo 

CESUSC. Procurador do Estado de Santa Catarina. Professor universitário na Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul – email: 
pedroza@pge.sc.gov.br 
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vez mais intensa, e o direito deve ser instrumento apto a alterar essa realidade social, sob pena de 

colocarmos em risco a própria sobrevivência da espécie humana. 

 

1. A EVOLUÇÃO DA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 

A questão ambiental aparece hodiernamente como uma das maiores preocupações do 

mundo pós-moderno, na medida em que se mostra impensável o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social, ou mesmo a mera sobrevivência da espécie humana, sem a preservação do 

planeta e a administração sustentável dos recursos naturais. 

Atento a essa preocupação, que veio ganhando força na segunda metade do século XX, o 

direito ambiental gradativamente tem auferido destaque no cenário jurídico, com a percepção cada 

vez mais presente de que o meio ambiente equilibrado é indispensável à existência humana e de 

que a devastação e a degradação ambiental acabam por refletir diretamente no direito à vida.  

Como adverte John Erickson2 

As rápidas mudanças climáticas em curso no planeta, a menor diversidade de espécies, farão com que 

haja menor capacidade de adaptação por causa da menor viabilidade genética e isto estará limitando 

o processo evolutivo, comprometendo inclusive a viabilidade de sobrevivência de grandes 

contingentes populacionais da espécie humana. 

Essencialmente, a crise ambiental que fomentou essa verdadeira mudança de paradigma foi 

causada pelo esgotamento dos modelos de desenvolvimento econômico e industrial até então 

experimentados. O modelo proveniente da revolução industrial, que prometia o bem-estar para 

todos, não cumpriu aquilo que prometeu, pois, apesar dos benefícios tecnológicos obtidos, trouxe, 

principalmente, a devastação ambiental planetária e grande exclusão social.3  

Tanto o modelo capitalista – de convicções puramente econômicas como o individualismo e 

o mercantilismo – quanto o coletivismo industrialista –  que se baseia em uma economia de larga 

escala de característica exploratória, que não sofre qualquer resposta direta dos interessados pela 

falta de liberdade no contexto social – são extremamente agressivos ao meio ambiente.4 

                                                        
2 ERICKSON, John. Nosso planeta está morrendo. (trad. José Carlos Barbosa dos Santos). São Paulo: Makron/McGraw-Hill, 1992, p. 

210. 

3 BENJAMIM, Antonio Herman. A proteção do meio ambiente nos países menos desenvolvidos: o caso a América Latina. Revista de 
direito ambiental, São Paulo, n. 0, p. 83-84, 1995. 

4 FRANCO, Antônio Souza. Ambiente e desenvolvimento. In: Textos: ambiente e consumo. Lisboa: Centro de Estudos Jurídicos, 1996, 
p. 14. 
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Ademais, o homem desenvolveu ao longo da história uma visão antropocêntrica sobre o 

meio ambiente – de que a natureza existe para servir ao ser humano –, o que ocasionou um 

desenvolvimento baseado na exploração demasiada dos recursos naturais, notadamente em 

virtude da expansão agropecuária, que impulsiona o desmatamento, a mortandade de espécies, 

aquecimento global, dentre outros problemas ambientais.  

Mas a preocupação com o meio ambiente, em especial desde a perspectiva dos instrumentos 

jurídicos, é recente. Conforme expressou o mestre espanhol Martin Mateo, “el hombre tiene 

aproximadamente 2 millones de años, la Era Cristiana, 2.000, la Revolución Industrial, 200 y la 

reacción ambiental, 20”5. 

A década de 60 do século XX despontou como o período de tomada de consciência, 

politizando as discussões acerca das desigualdades sociais e econômicas em caráter mundial. No 

âmbito do direito internacional, o ano de 1968 constitui-se na data de partida daquilo que é legítimo 

chamar de era ecológica, impulsionando os países a tecerem normatizações sobre este tema. Foi 

durante esse ano que a assembleia geral da ONU decidiu convocar uma conferência mundial acerca 

do ambiente humano: a Conferência de Estocolmo, a ser realizada no ano de 1972.6 

A conferência que a Organização das Nações Unidas promoveu na cidade de Estocolmo, na 

Suécia, foi o grande marco da internacionalização do direito ao meio ambiente e do seu 

reconhecimento como um direito fundamental do ser humano. Foi a  ocasião em que surgiu 

também o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).  

Sobre a conferência de Estocolmo, ensina Wellington Barros:7 

Foi a I conferência Mundial sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972, o 

primeiro marco no trato da ONU das questões ambientais. Esse evento pioneiro foi relevante, apesar 

de suas modestas conquistas. Graças a ele, no entanto, se possibilitou a abertura de discussões 

importantes a respeito de temas outrora relegados a um segundo plano, não obstante o caráter 

controverso que continham. 

Como resultado das discussões dessa conferência, foi elaborada a “Declaração de 

Estocolmo”, que, em seu Princípio I, proclamou:8 

                                                        
5 MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de Derecho Ambiental. 2. ed. Madrid: Trivium, 1998. p. 27. 

6 KISS, Alexandre. Direito Internacional do Ambiente. Direito do Ambiente. Lisboa: INA, 1994, p. 147. 

7 BARROS, Wellington Pacheco. Curso de direito ambiental. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 15. 

8  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano. Disponível em: 
http://www.silex.com.br/leis/normas/estocolmo.htm. Acesso em: 5 jul 2017. 
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O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida 

adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de 

bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações 

presentes e futuras. 

Consagrou-se, com isso, o meio ambiente como um direito fundamental do ser 

humano, essencial para a dignidade da vida humana e que deve ser preservado não só para os 

atuais, como para os futuros habitantes do planeta9. 

O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), por seu turno, objetivou 

manter o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento, com o propósito de 

melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais das 

gerações futuras.  

Na sequência, o relatório Brundtland, elaborado pela comissão mundial sobre o meio 

ambiente e o desenvolvimento, publicado no ano de 1987, estabeleceu o conceito de 

desenvolvimento sustentável, como aquele que cobre as necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras. Esse princípio recebeu um reconhecimento 

definitivo na Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, adotada 

em 7 de maio de 1992 no Rio de Janeiro (RIO/92), que entre seus vinte e sete princípios, cita em 

doze ocasiões o desenvolvimento sustentável.10 

Após a Convenção de Estocolmo e seus desdobramentos no cenário internacional, portanto, 

o mundo se atentou para a necessidade de proteger o sistema ecológico de atividades degradantes, 

e a partir de então os legisladores nacionais passaram a editar leis mais específicas, colocando à 

disposição instrumentos mais eficazes em defesa do meio ambiente. 

Seguindo essa tendência, houve no Brasil a edição da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/1981); da Lei que introduziu no sistema jurídico a Ação Civil Pública (Lei 

7.347/85); da Constituição Federal de 1988; e da Lei que dispõe sobre sanções penais e 

administrativas para atos lesivos ao meio ambiente (Lei 9.605/98), por exemplo.  

No campo constitucional, o meio ambiente nunca havia sido juridicamente tutelado de forma 

autônoma em nosso ordenamento jurídico, tendo espaço nas Constituições pretéritas apenas 

                                                        
9 MARUM, Jorge Alberto Oliveira de. Meio ambiente e direitos humanos. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 7, n. 28, 

out./dez. 2002, p. 130. 

10 BERMÚDEZ PALOMAR, Valeriano. El processo de subjetivización del derecho a disfrutar um médio ambiente adecuado em el 
articulo 45 de la Constitución Española. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. Madrid, junio (2011), p. 179. 
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circunstancialmente. Ficava a cargo do legislador ordinário a tarefa de estabelecer mecanismos e 

ações de proteção do patrimônio ambiental. 

Foi com a promulgação da Constituição de 1988 que o meio ambiente ganhou identidade 

própria, sendo disciplinado de forma autônoma e sistematizada. Conforme será tratado na 

sequência, o tema ganhou um capítulo próprio, que determina ao Poder Público e à coletividade a 

defesa e preservação do meio ambiente, sujeitando, ainda, aqueles que cometerem atividades 

lesivas às sanções administrativas e penais.  

A respeito da proteção do meio ambiente na Constituição Brasileira, oportuna é a lição de 

Paulo Sirvinkas:11 

A proteção do meio ambiente inserida na Constituição Federal não é privilégio somente do Brasil. 

Trata-se de uma tendência internacional cuja preocupação alastrou-se rapidamente pelo mundo e, 

por conta disso, passou a integrar as constituições mais recentes, constituindo um direito fundamental 

da pessoa humana. 

A Constituição Federal de 1988, ainda, passou a prever em seu texto mecanismos de defesa 

do meio ambiente, dentre eles a delimitação de territórios a serem especialmente protegidos, 

estudo prévio de impacto ambiental quando da instalação de obra ou atividade lesiva ao meio 

ambiente, promoção da educação ambiental, e diversos princípios, abrangendo todos aqueles 

previstos na Declaração de Estocolmo, tudo com o escopo de dar efetividade à defesa do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

2. O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 

As constituições anteriores a 1988 não traziam em seu bojo qualquer disciplina a respeito do 

meio ambiente como um ecossistema global e difuso. Assim, a Constituição de 1988 trouxe 

verdadeira revolução no que se refere ao meio ambiente, tendo a matéria se espraiado por diversos 

dispositivos no decorrer dos seus mais de 250 artigos e, principalmente, passando a ser tratada de 

maneira global.  

Acerca dos benefícios da constitucionalização do meio ambiente, convém destacar os 

ensinamentos de Antônio Herman Benjamim12: “Mais do que um abstrato impacto político e moral, 

                                                        
11 SIRVINKAS, Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 58. 

12 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 89. 
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a constitucionalização do ambiente traz consigo benefícios variados e de diversas ordens, bem 

palpáveis, pelo impacto real que podem ter na (re)organização do relacionamento do ser humano 

com a natureza.” 

A despeito da previsão em diversos artigos, os mais expressivos dispositivos sobre direito 

ambiental estão plasmados nos artigos 170, inc. VI, e no artigo 225 da citada Constituição. 

O artigo 170, VI13, coloca, paralelamente ao direito ao desenvolvimento, a preocupação com 

o meio ambiente, de modo a não mais se admitir a evolução desenfreada da ordem econômica com 

menoscabo ao meio ambiente. Ressai dessa dinâmica a clara opção do constituinte pelo limite à 

livre iniciativa, ao colocar o meio ambiente como um dos princípios a serem observados pela ordem 

econômica.  

O artigo 225 14 , por sua vez, ocupando capítulo próprio, contempla uma série de 

                                                        
13 Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação;  

14 Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético;   

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo 
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;   

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente;    

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica 
exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas. 
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preocupações com o ecossistema, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-

lo e enumerando diversas diretrizes com o propósito de manter o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Conquanto se trate de apenas um artigo, mostra-se extensa sua amplitude normativa, 

compreendendo, na ponderada lição de José Afonso da Silva15, três conjuntos de normas diferentes 

dentro do dispositivo. A primeira delas é encontrada no caput, em que é prevista a norma-matriz, 

que substancialmente revela o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O 

segundo grupo encontra-se no § 1º e seus incisos, que prescrevem os instrumentos de garantia da 

efetividade do direito anunciado no caput. E o terceiro, finalmente, constitui-se de um conjunto de 

determinações a grupos particulares, em relação a objetos e setores, referidos nos §§ 2º a 6º. 

Atendo-se a norma matriz, que é o que interessa ao âmbito restrito do presente estudo, 

extrai-se que embora disciplinado fora do Título II da Constituição Federal brasileira – que trata dos 

direitos e garantias fundamentais (art. 5º - direitos e deveres individuais e coletivos; arts. 6º a 11 – 

direitos sociais; arts. 12 e 13 – da nacionalidade; arts. 14 a 16 – direitos políticos; art. 17 – partidos 

políticos) – o meio ambiente foi erigido à condição de direito fundamental. 

Com efeito, malgrado a Constituição de 1988 tenha dedicado um Título específico para os 

direitos e garantias fundamentais, como visto acima, a norma prevista no parágrafo 2º do artigo 5º 

da própria Constituição Federal16 traduz a ideia de que existem direitos fundamentais para além dos 

expressamente positivados no mencionado dispositivo. Existem direitos fundamentais que o são 

devido à sua substância, ou seja, em virtude de seu conteúdo. Em outras palavras, são direitos 

fundamentais mesmo não constando no catálogo do Título II.  

José Rubens Morato Leite enfatiza:17 

Apesar de não estar inserido no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, não é 

possível afastar o seu conteúdo de direito fundamental. Da leitura global dos diversos preceitos 

constitucionais ligados à proteção ambiental, chega-se à conclusão que existe verdadeira 

consagração de uma política ambiental, como também de um dever jurídico constitucional 

atribuído ao Estado e à coletividade, significando inequivocamente tratar-se de um direito 

fundamental do homem. 

                                                        
15 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 54. 

16  § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

17 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2.ed. São Paulo: RT, 2003, p. 87. 
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Reiterando a análise do art. 225, na primeira parte, observou-se um direito fundamental que, à 

primeira vista é, simultaneamente, um direito social e individual, pois deste direito de fruição ao 

meio ambiente, ecologicamente equilibrado, não advém nenhuma prerrogativa privada. Não é 

possível, em nome deste direito, apropriar-se individualmente de parcelas do meio ambiente 

para consumo privado. O caráter jurídico do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é um 

bem comum do povo. Assim, a realização individual deste direito fundamental, está 

intrinsecamente ligada à realidade social. 

Daí não haver como se afastar o caráter fundamental do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, máxime por que da leitura dos preceitos constitucionais chega-se à 

consagração de uma política ambiental e de um dever jurídico constitucional atribuído ao Estado de 

tutelá-lo como um direito fundamental do homem. 

No sentido qualificativo do termo direito fundamental do homem, a palavra 

fundamental traduz aquela circunstância essencial ao indivíduo, ou seja, imprescindível para a 

sua existência; e quando se atribui esse direito ao homem é no sentido de que todos igualmente 

devem ser materialmente efetivados nessa garantia.18 

Ademais, é consabido que os direitos fundamentais estão vinculados às garantias 

dimensionais de igualdade, liberdade e fraternidade em observância a uma ordem constitucional 

com estruturas fundadas na dignidade humana. Assim, os direitos fundamentais manifestaram-se 

ao longo da história em três dimensões sucessivas, quais sejam: os de primeira dimensão 

relacionados aos ideais de liberdade; os de segunda correspondentes aos ideais de igualdade; e os 

de terceira, cujo teor reflete os ideais de fraternidade. Neste contexto, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado caracteriza-se como direito fundamental de terceira dimensão. 

Os direitos de terceira dimensão caracterizam o rompimento com o individualismo e 

surgimento de interesses difusos, não limitando os destinatários aos indivíduos em si, ou a um grupo 

determinado de pessoas, mas a um número indeterminado de pessoas detentoras de direitos 

fundamentais em comum, acentuando o verdadeiro sentido de fraternidade.19 

 O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os dispositivos relativos ao meio ambiente, 

caminha nessa direção20: 

                                                        
18 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 4. Ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 66. 

19  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 10. Ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 48. 

20  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/10/1995. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2822164%2ENUME%2E+OU+22164%2EACMS%2E%29
+%28%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENORL%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENORV%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2
ENORA%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/glyzteo>. Acesso 
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[...] O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui 

prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos 

humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua 

singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades 

clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração 

(direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 

concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam 

poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o 

princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, 

expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais 

indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade. 

Assim, no Brasil há o entendimento consagrado tanto na doutrina como na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

caracterizado como direito fundamental. Disso decorre sua eficácia imediata, não carecendo de 

norma posterior para regulamentá-lo, conforme reza o artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal21.  

Por conseguinte, o conteúdo normativo do artigo 225 da Constituição Federal é 

autoaplicável, devendo ser concretizado tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração 

Pública, e vinculando inclusive o Poder Legislativo, que se encontra submetido a seu conteúdo 

material no exercício da atividade de legislar. 

Ademais, o artigo 5º, LXXIII, da CF22, ao atribuir legitimidade a qualquer cidadão para a defesa 

do meio ambiente, impôs o tratamento desse direito como verdadeiro direito subjetivo 

fundamental do cidadão, tutelável e exigível diretamente perante o Poder Judiciário do mesmo 

modo que os demais direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão (vida, liberdade, 

patrimônio). 

Para José Rubens Morato Leite:23 

O tratamento dado ao meio ambiente, pela leitura da Constituição da República Federativa do Brasil, 

não se restringe à dimensão de tarefa do Estado. Avança, ainda, no sentido de incluí-lo na categoria 

de direitos e garantias fundamentais, análogos ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos do que estabelecem o art. 5º, caput e inciso LXXIII, desta. Fazendo surgir 

um verdadeiro direito subjetivo fundamental do cidadão, apto a proporcionar-lhe maior consciência 

                                                        

em: 6 jul 2017. 

21 § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

22 LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

23 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. p. 151. 
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ecológica e transformá-lo, conforme ressaltado, de mero beneficiário dos objetivos do Estado em 

coparticipante das tarefas de proteção ambiental. 

Conclui-se, então, que ao alçar o meio ambiente à qualidade de direito fundamental, a 

Constituição Federal não só impôs ao Estado e à coletividade a obrigação de proteção. Fez mais, 

consagrando um direito de natureza subjetiva e eficácia plena, que não necessita de qualquer 

norma infra constitucional para que opere efeitos no mundo jurídico, autorizou sua invocação direta 

perante o Poder Judiciário, inclusive através da ação popular.24 

 

3. A NATUREZA JURÍDICA DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA DE 

1978 

A Constituição Espanhola de 1978 foi uma das primeiras do mundo a refletir a preocupação 

com a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, seguindo o modelo da Constituição 

Portuguesa de 1976, cujo artigo 66 inspirou seu atual artigo 45, com a seguinte redação: 

Artículo 45.  

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, así como el deber de conservarlo.  

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva.  

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 

establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 

daño causado. 

A respeito da constitucionalização do direito ao meio ambiente, Fernando López Ramón nos 

ensina que:25 

[...] el reconocimiento del derecho al médio ambiente representa uma característica del 

constitucionalismo mediterrâneo y latino-americano poniendo como ejemplo no sólo la Constitución 

Portuguesa de 1976 (art. 66) y a la Española de 1978 (art. 45), sino también a la Constitución da Grecia 

de 1975 (art. 24.1), la Constitución Italiana de 1947 (em la que el derecho al médio ambiente penetro 

por via jurisprudencial al relacionarlo com los artículos 9, 32 y 41 de la Constitución referidos a la 

protección de la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad y a la 

iniciativa económica), la Constitución de Hungría de 1989 (art. 18) y la Constitución de Bulgaria de 

1991. 

                                                        
24 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 7. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 72. 

25 LOPÉZ RAMÓN, Fernando. Derechos fundamentales, subjetivos y colectivos al médio ambiente. REDA, num. 95, 1997, p. 350/351. 
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Malgrado o art. 45.1 da Constituição espanhola preveja que “todos tienen derecho a disfrutar 

de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, contrariamente ao que se verificou no direito brasileiro, não é tratado 

como direito fundamental típico no direito espanhol. 

Isso porque, figurando no capítulo que trata dos princípios econômicos e sociais (capítulo 3º 

do Título I da Constituição Espanhola de 1978), estaria o direito ao meio ambiente submisso à 

existência de legislação específica para seu desenvolvimento (45.3). Com efeito, o art. 53.3 daquela 

Constituição dispõe que os princípios do Capítulo 3º do Título I, onde se encontra o artigo 45, “sólo 

podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen”.  

Daí se depreende que a mera invocação do artigo 45.1 não bastaria para obter a tutela 

jurisdicional, por falta de amparo legal, ou seja, o artigo 45.1 não regularia um direito subjetivo 

absoluto, garantido constitucionalmente, apto a tutelar situações jurídicas individuais.  

Diante desse quadro, inicialmente a doutrina Constitucional Espanhola entendeu que a 

proteção do meio ambiente dependia das ações dos poderes públicos, e sua tutela não poderia ser 

garantida pelos tribunais ordinários na forma de um direito subjetivo.26 

Posteriormente, com base nos influentes estudos do professor Garcia de Enterria, passou a 

prevalecer o entendimento de que o direito ao meio ambiente seria norma jurídica vinculante, que 

deveria informar a legislação positiva, a prática judicial e a atuação dos poderes públicos, sendo 

impedida tão somente sua alegação perante a jurisdição ordinária, mas não perante o Tribunal 

Constitucional (o que permitia a declaração de inconstitucionalidade de normas que lhe 

contrariassem).27 

A esse respeito, magistério de Bermúdez Palomar:28 

Em los primeiros años de vigência de nuestra Constitución se alzaron vocês que dudaron del carácter 

normativo de la misma. Sin embargo, pronto fueron silenciadas gracias a inestimables trabajos como 

el del professor GARCIA DE ENTERRÍA, que em relación a los princípios rectores de la politica social y 

económica, entre los que se encuentra el derecho al médio ambiente, vino a significar la consagración 

del planteamiento de que tales princípios no eran meras normas de acción o simples princípios 

                                                        
26 LÓPEZ RAMÓN, Fernando. El médio ambiente em la Constución Española. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente n. 

222, 2005, p. 185. 

27 LÓPEZ RAMÓN, Fernando. El médio ambiente em la Constución Española. p. 185. 

28 BERMÚDEZ PALOMAR, Valeriano. El processo de subjetivización del derecho a disfrutar um médio ambiente adecuado em el 
articulo 45 de la Constitución Española. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. p. 184.  
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programáticos, sino que contenían auténticas normas jurídicas. Así, conforme el art. 53.3 de la 

Constitución Española, el reconocimiento, el respeto y la protección de los princípios rectores de la 

política social y económica informarán la legislación positiva, la prática judicial y la actuación de los 

poderes públicos. No obstante, el precepto constitucional termina apostilando que estos princípios 

sólo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinária de acuerdo conlo que dispongan las leyes que 

los desarrollen.  

[...] 

De hecho, el artículo 53.3 sólo impede su alegación ante la jurisdicción ordinária, pero no ante el 

Tribunal Constitucional, que a través de la declaración de inconstitucionalidade puede garantizar la 

efectiva vinculación de todos los poderes públicos del Estado a la protección del médio ambiente. 

Não obstante a flagrante evolução no conteúdo normativo desse direito, diversos autores 

propuseram ainda uma nova releitura. Defenderam o reconhecimento, no artigo 45 da Constituição 

Espanhola, de um verdadeiro direito público subjetivo ao desfrute de um meio ambiente adequado, 

distinguindo esse direito subjetivo do princípio dirigente de proteção ao meio ambiente também 

incluído no citado preceito constitucional. 

Assim obtempera Ruiz-Rico Ruiz:29 

La evolución que experimenta a lo largo del debate parlamentário nos autoriza a pensar que, pese a 

su compleja plasmación desde el punto de vista técnico-jurídico, y com independencia de su nível de 

tutela y del desarrollo coyntural que se le dispense por el legislador, lo certo es que se da entrada em 

la esfera constitucional a um nuevo derecho subjetivo, aunque de configuración legal, al ambiente y a 

la calidad de vida. 

Fernando López Ramón complementa:30 

Ciertamente, el artículo 53.3 de la Constitución no permite la directa consideración como derechos 

subjetivos de los princípios econômico-sociales recogidos em el capitulo 3º del título I del texto 

fundamental. Pero no hay ninguna razón concluyente para entender que em esa ubicación 

constitucional unicamente se contiene princípios económico-sociales. Cabe comparar el supuesto com 

el de la sección 1ª del capítulo 2º del título I de la Constitución, entre cuyos contenidos pacificamente 

reconoce la doctrina princípios que no pueden ser considerados derechos fundamentales ni libertades 

públicas y que, em consecuencia, no gozan de los efectos estabelecidos em el articulo 53.1 y 2 (reserva 

material de ley, garantia del contenido essencial y protección mediante recurso de amparo). 

[...] 

El artículo 53.3 de la Constitución unicamente se refiere a los princípios reconocidos em el capítulo 

3º., sin compreender, por tanto, los derechos reconocidos em el mismo capítulo. 

Esse desenvolvimento doutrinário, todavia, não encontrou ressonância na jurisprudência 

daquele país, tendo o Tribunal Constitucional Espanhol (TC) firmado posicionamento no sentido de 

                                                        
29 RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo. El derecho constitucional al médio ambiente. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 134. 

30 LÓPEZ RAMÓN, Fernando. El médio ambiente em la Constución Española. p. 191. 



367 
 

que os enunciados do artigo 45 da Constituição são princípios dirigentes da política social e 

econômica, aplicando-se, em consequência, o regime de garantias constitucionalmente previstos 

com caráter geral para os mesmos (artigo 53.3 CE), com as implicações positivas e negativas daí 

oriundas.31 

Em caminho diverso, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) desenvolveu tese que 

ajudou a superar os inconvenientes da constitucionalização do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como princípio dirigente, ao utilizar, em dois julgamentos proferidos 

nos anos de 1994 e 1998, da técnica de identificar conteúdos ambientais em direitos fundamentais 

típicos como o direito à vida, o direito de propriedade, direito à inviolabilidade do domicílio e direito 

à informação.32  

No primeiro e mais conhecido deles – caso Lópes Ostra contra Espanha (La ley 2-T3DH/1994) 

– o TEDH, diante da ausência de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no 

âmbito da Convenção Europeia de Proteção dos Direitos Humanos, reconheceu que um ataque ao 

meio ambiente (no caso os odores provenientes de uma depuradora) impede ou limita gravemente 

o desfrute efetivo de um direito fundamental que se encontra reconhecido no Estatuto (como 

direito a inviolabilidade de domicílio, e o respeito à intimidade pessoa e familiar), abrindo com isso 

a via de proteção do meio ambiente através de outros direitos subjetivos fundamentais.33  

O Tribunal Constitucional Espanhol, no julgamento da STC 119/2001 (proveniente do 

julgamento de recurso de amparo interposto pela Sra. Moreno Gomez em função dos ruídos que 

perturbavam seu domicílio, situação não resolvida pelo ajuntamento de Valência), também deu um 

passo importante posteriormente, ao seguir a doutrina do TEDH e identificar conteúdos ambientais 

nos direitos fundamentais típicos.  

Segundo Germán Valencia Martín:34 

Lo essencial de la doctrina estabelecida em esta Sentencia puede resumirse em los siguientes 

términos: (1) No se trata de elevar el “derecho a disfrutar de um médio ambiente adecuado”, com 

carácter general, a la categoria de derecho fundamental susceptible de amparo, sino, más 

                                                        
31  MARTÍN, Germán Valencia. Jurisprudencia Constitucional em Materia Ambiental (1981-2005). In: Observatório de Politicas 

Ambientales 1978-2006, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 213-269. 

32 BERMÚDEZ PALOMAR, Valeriano. El processo de subjetivización del derecho a disfrutar um médio ambiente adecuado em el 
articulo 45 de la Constitución Española. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. p. 187/188. 

33 BERMÚDEZ PALOMAR, Valeriano. El processo de subjetivización del derecho a disfrutar um médio ambiente adecuado em el 
articulo 45 de la Constitución Española. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. p. 188. 

34  MARTÍN, Germán Valencia. Jurisprudencia Constitucional em Materia Ambiental (1981-2005). In: Observatório de Politicas 
Ambientales 1978-2006, p. 213-269. 
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limitadamente, de assegurar la protección de ciertos derechos fundamentales susceptibles de amparo 

frente a los nuevos riesgos “derivados de uma sociedade tecnologicamente avanzada” (FJ 5). (2) Los 

derechos fundamentales que el Tribunal há reconocido como susceptibles de ser vulnerados por 

agressiones ambientales (em este caso el ruído, pero podrían ser otras como humos, olores, etc.) son 

“el derecho a la integridade física y moral” (art. 15). (3) Para que exista uma vulneración de los 

indicados derechos fundamentales, la agresión ambiental (em este caso el ruído) debe revestir uma 

especial “gravedad” o “entidade suficiente” (FJ 7). Em el caso del derecho a la inviolabilidade del 

domicilio, há de tratarse de “una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruído que 

puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables”. Y em el caso del derecho a la 

integridade física, los niveles de saturación acústica que soporte uma persona han de rebasar “el 

umbral a partir del qual se ponga em peligro grave e imediato la salud”, porque “no todo supuesto de 

riesgo o daño para la salud implica uma vulneración del art. 15 CE” (FJ 6). (4) Finalmente, la lésion há 

de ser imputable a los poderes públicos, por acciónu omisión (FJ 6). 

Por fim, também o Tribunal Supremo da Espanha, que não reconhecia o direito a desfrutar 

de um meio ambiente adequado como direito diretamente exigivel ante os Tribunais, na forma do 

artigo 53.3 da CE, acabou por recepcionar a doutrina do TEDH vislumbrando conteúdos ambientais 

em outros direitos fundamentais típicos (La ley 8311/2007 e La ley 216790/2007).35 

Diante do exposto, conclui-se que, a despeito do esforço doutrinário em considerá-lo como 

direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não está listado dentre 

aqueles que possuem eficácia plena para serem invocadas apenas com base na Constituição 

Espanhola (direito subjetivo), como ocorre no Brasil, motivo pelo qual foram desenvolvidas outras 

formas para buscar a tutela estatal para o meio ambiente naquele país. 

Nesse diapasão, a sobreposição do conteúdo do direito ao meio ambiente com o conteúdo 

de outros direitos fundamentais tem sido bastante usual nos Tribunais daquele pais, encontrando 

guarida tanto no Tribunal Constitucional quanto no Tribunal Supremo da Espanha, amparados pela 

doutrina do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão ambiental aparece hoje em dia como uma das maiores preocupações do mundo 

pós-moderno, na medida em que é impensável o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social, ou mesmo a mera sobrevivência da espécie humana, sem a preservação do planeta e a 

administração sustentável dos recursos naturais. 

                                                        
35 BERMÚDEZ PALOMAR, Valeriano. El processo de subjetivización del derecho a disfrutar um médio ambiente adecuado em el 

articulo 45 de la Constitución Española. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. p. 192-193. 
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Atento a essa preocupação, que veio ganhando força na segunda metade do século XX, o 

direito ambiental gradativamente tem auferido destaque no cenário jurídico, com a percepção cada 

vez mais presente de que o meio ambiente equilibrado é indispensável à existência humana e de 

que a devastação e a degradação ambiental acabam por refletir diretamente no direito à vida.  

Essa preocupação teve seu grande marco internacional com a conferência promovida pela 

Organização das Nações Unidas na cidade de Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. Com isso, o 

mundo se atentou para a necessidade de proteger o meio ambiente das atividades degradantes, 

passando a utilizar o direito como arma para tal desiderato. 

Seguindo a tendência internacional, o Brasil, após a década de 80, passou a ter uma legislação 

voltada à proteção ambiental. Em especial, a Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo 

exclusivo ao meio ambiente (Capítulo VI), destacando o direito de todos ao ecossistema equilibrado, 

bem de uso comum do povo e indispensável à sadia qualidade de vida (artigo 225), alçando-o à 

qualidade de direito fundamental. 

Uma vez erigido à qualidade de direito fundamental, o meio ambiente passou a possuir 

qualidade de direito de natureza subjetiva e eficácia plena, não necessitando de qualquer norma 

infraconstitucional para operar seus efeitos, podendo, inclusive, ser invocado diretamente perante 

o Poder Judiciário. 

O mesmo não ocorreu no ordenamento jurídico espanhol, onde o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado não foi constitucionalizado como direito fundamental típico. Tal direito 

foi inserido no capítulo relativo aos princípios econômicos e sociais (capítulo 3º do Título I da 

Constituição Espanhola de 1978), motivo pelo qual a plena eficácia do direito ao meio ambiente 

dependeria a existência de legislação específica para seu desenvolvimento, na forma dos artigos 

45.3 e 53.3 daquela Constituição. 

A doutrina espanhola envidou incessantes esforços para a evolução do caráter normativo 

desse direito, mas sua efetividade máxima naquele ordenamento foi obtida somente após o 

acolhimento da doutrina do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que, para tutelar o direito ao 

meio ambiente, passou a relacionar conteúdos ambientais nos diversos direitos fundamentais 

típicos como o direito à vida, o direito de propriedade, direito à inviolabilidade de domicílio e direito 

à informação. 

Tanto o Tribunal Constitucional quanto o Tribunal Supremo da Espanha passaram a adotar 
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esse posicionamento, superando as implicações negativas da constitucionalização do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como princípio dirigente, e permitindo sua tutela como 

parte integrante de outros direitos fundamentais típicos. 
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A SOCIEDADE CIVIL E O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

Rafael Salvan Fernandes1 

Rogério Manke2 

 

INTRODUÇÃO 

Não obstante nosso ordenamento jurídico, capitaneado pela Constituição Federal, traga em 

seu bojo inúmeros preceitos impositivos à ação do Poder Público para proteção do meio ambiente, 

é consabido por todos que nem sempre tais ações ocorrem da forma esperada e, em muitos casos, 

o que se vê é a omissão do Administrador.  

Há algum tempo vem-se levantando discussões a respeito da necessidade e da importância 

de o cidadão, diretamente, vir a tomar as rédeas do processo de seu próprio destino e do destino 

de sua comunidade, quando o assunto é o direito fundamental a um meio ambiente equilibrado. 

Diante desse cenário, emerge nas relações sociais a ação solidária e sobreleva-se em 

importância as medidas práticas adotadas pelo cidadão, isoladamente, e, sobretudo, pela reunião 

de cidadãos, organizadamente.  

E esta é a proposta deste artigo: analisar, a partir de incursão doutrinária3, de que forma o 

cidadão, seja por vias próprias, seja organizadamente, por meio do que se convencionou chamar 

“sociedade civil”, tem condições efetivas de impor-se e, com voz ativa, exigir do Poder Público 

medidas concretas em prol do ambiente em que vive. 

Ver-se-á que, ao assumir o protagonismo da história em vive, principalmente quando 

perceber que mesmo políticas públicas de cunho ambiental podem ser exigidas do Poder Público, a 

sociedade passa a reconhecer sua importância na construção da dimensão ética da 

                                                        
1  Mestrando da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela Universidade 

Anhanguera - UNIDERP. Especialista em Direito e Gestão Judiciária pela Academia Judicial do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina, Brasil. E-mail: rafaelsalvan@gmail.com 

2 Mestrando da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Especialista em Direito Civil e Processual Civil (ACE). Especialista em Direito 
e Gestão Judiciária pela Academia Judicial do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, Brasil. E-mail: manke@tjsc.jus.br.  

3 A técnica adotada para a confecção deste artigo foi a da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, em que a indução pautou a 
metodologia aplicada. Cf. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13. ed., rev., atual., ampl. 
Florianópolis: Conceito editorial, 2015. 232 p. 
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sustentabilidade, bem como de uma justiça ambiental solidamente alicerçada. 

 

1. SOCIEDADE CIVIL 

A sociedade civil, hoje, deve passar por um processo de revisitação de sua forma de ação, 

com um alinhamento em torno do interesse público como forma de mobilização das forças cívicas 

da população para iniciativas nas políticas públicas, especialmente nos pontos negligenciados pelo 

Poder Público.  Há, na sociedade, uma insatisfação muito grande em torno das opções nas ações de 

governo e que exige a adoção de posturas proativas agindo, assim, o cidadão como agente 

transformador e não mero espectador neste processo. 

E para esta redefinição do papel da sociedade civil, é fundamental resgatar as teorias 

durkheimianas sobre a postura do cidadão neste processo. Segundo tais teorias, a “cidadania não 

se restringe àquela sancionada por lei e tem na virtude cívica outro aspecto capital. Em decorrência 

desta concepção, abre-se espaço para que, na esfera pública, grupos voluntários, privados e sem 

fins lucrativos, formem a assim denominada sociedade civil", com um viés de proteção contra os 

abusos estatais e do próprio mercado.4  

Assim, segundo Listz5,  

a sociedade civil consiste primordialmente na esfera pública, onde associações e organizações 

engajam em debates, de forma que a maior parte das lutas da cidadania são realizadas em seu âmbito 

por meio dos interesses dos grupos sociais, embora- cabe a ressalva – a sociedade civil não possa 

constituir o locus dos direitos de cidadania, por não se tratar da esfera estatal, que assegura proteção 

oficial mediante sanções legais.   

E, aqui, é fundamental estabelecer essa importante diferenciação entre cidadania e 

sociedade civil. A cidadania se caracteriza como a relação estabelecida entre o Estado e o cidadão, 

principalmente no tocante ao conjunto de direitos e obrigações que sustentam esta inteiração. Já a 

sociedade civil, segundo a visão das ciências sociais, caracteriza-se como um espaço não estatal, 

embora público, em que grupos voluntários interagem em direção às suas opções políticas.6 

Verifica-se, assim, a importância da força da sociedade civil para se impulsionar o processo 

de mudança com sua ação fora da esfera estatal, especialmente naquelas situações em que as ações 

                                                        
4 VIEIRA, Listz. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 34. 

5 LISTZ, Vieira. Os Argonautas da Cidadania, p. 37. 

6 LISTZ, Vieira. Os Argonautas da Cidadania, p. 36-37.   
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de governo não estejam representando com qualidade os anseios da comunidade que representa. 

E é sob esta perspectiva, a perspectiva das ações populares surgidas no âmbito da sociedade civil 

que se pode alterar significamente os rumos políticos das opções de governo. 

A atuação da sociedade civil, por sua vez, ocorre, como já dito, na esfera pública, entendida 

aqui, segundo a teoria de Habermas, como  

[...] o espaço do debate político, do embate dos diversos atores da sociedade. Trata-se de um espaço 

autônomo apresentando uma dupla dimensão: de um lado, desenvolve processos de formação 

democrática de opinião pública e da vontade política coletiva; de outro, vincula-se a um projeto de 

práxis democrática radical, em que a sociedade civil se torna uma instância deliberativa e legitimadora 

do poder político, em que os cidadãos são capazes de exercer seus direitos subjetivos públicos. 7 

Através desta noção de espaço público, estabelece-se uma compreensão de atuação muito 

mais ampla da sociedade civil, não ficando ela adstrita apenas ao ato do voto, por exemplo, mas 

assumindo uma postura ativa na construção das decisões coletivas e livres da estrutura burocrática 

do Estado e das regras e lógica do mercado. Há, no fundo, uma emancipação em relação aos 

regramentos de direitos e obrigações que o Estado estabelece com os cidadãos do seu território 

permitindo, desta forma, que as decisões políticas sejam um reflexo dos embates e anseios sociais 

legitimando, em última instância, as decisões postas.  

Pode-se dizer, a partir de tal perspectiva, que “a prática da cidadania depende de fato da 

reativação da esfera pública, em que indivíduos podem agir coletivamente e se empenhar em 

deliberações comuns sobre todos os assuntos que afetam a comunidade política.”8 

E, neste processo de construção do espaço público, entendido como um local em que a 

sociedade civil pode exercer a discussão dos temas que lhes são mais caros para, posteriormente, 

serem incorporados nas ações de governo, as associações civis e os movimentos sociais passaram a 

exercer papel fundamental no fortalecimento de tais espaços.  

As associações, nesta conjectura, mantêm-se fora da estrutura administrativa estatal, 

caracterizando-se unicamente como espaços para a formação da vontade coletiva. Verifica-se, em 

torno disto, o surgimento de um novo associativismo que rompeu  

[...] com o padrão homogeneizador de ação coletiva, típico do populismo latino-americano, e o 

aumento considerável do número de associações civis no continente. Tais mudanças mostram a 

indiscutível redução da influência da vida sindical na vida coletiva, bem como o consequente 

                                                        
7 LISTZ, Vieira. Os Argonautas da Cidadania, p. 63-64. 

8 LISTZ, Vieira. Os Argonautas da Cidadania, p. 72. 



375 
 

fortalecimento de outros movimentos formadores de opinião, como direitos humanos, por exemplo. 

O associativismo comunitário fortalece, proliferam organizações não-governamentais de classe 

média, ocupando um espaço plural, ao mesmo tempo que se desenvolvem  as associações temáticas 

de terceiro tipo, os chamamos novos movimentos sociais.9  

E, dentro desta nova forma de relacionamento e poder há, em última instância, a construção 

de uma estrutura de tomada de decisão muito mais democrática, pois calcada na vontade da 

sociedade civil e não na vontade exclusiva das elites da sociedade política.   

Não é mais possível, assim, deixar a sociedade civil fora das decisões políticas dos entes 

públicos, seja nas esferas municipais, estaduais ou federais, havendo uma influência direta sobre os 

representantes eleitos na definição das ações governamentais, tudo através dos espaços públicos. 

Este movimento age de forma direta a dar legitimidade ao próprio poder político do Estado, 

bastante enfraquecido em razão do distanciamento entre as decisões políticas e os anseios da 

maioria. 

Segundo Sergio Barreira de Faria, a sociedade civil hoje se caracteriza como uma terceira 

arena de poder com o objetivo de fazer frente ao Estado e ao Mercado, potencializando seu papel 

na integração social10 e corrigindo distorções que este Mercado e o Estado não estão sendo capazes 

de evitar ou solucionar por si mesmo.11  

Além disto, esta atuação da sociedade civil permite também combater a subordinação da 

política à economia, outro elemento que acaba influenciado as decisões de governo como forma de 

priorizar o mercado sem a contraprestação de geração de emprego e diminuição das desigualdades. 

Assim, os espaços públicos como locais de discussão sobre a vontade das maiorias permitem, com 

consequência, resgatar a legitimidade das decisões políticas na exata medida em que passam a 

exigir políticas públicas em benefício da maioria, e não mais olhando apenas os interesses do 

mercado e da sociedade política. 

 

2. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

A Teoria dos Direitos Fundamentais tem como caracterísita primordial o seu caráter 

                                                        
9 LISTZ, Vieira. Os Argonautas da Cidadania, p. 75.   

10  TAVALARO, Sergio Barrareia de Faria. Movimento ambientalista e modernidade: sociedade risco e moral. São Paulo: 
Annablume/Fapesp, 2001, p.88. 

11 (SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 
Ambiental, p. 44. 



376 
 

evolutivo e de constante transformação ao longo do tempo modelado 

[...] a partir das relações sociais que legitimam toda a ordem constitucional, assim como das novas 

feições e tarefas incorporadas ao Estado e ao Direito de um modo geral, sempre na busca de uma 

salvaguarda mais ampla dos direitos fundamentais (liberais, socias e ecológicos e da dignidade da 

pessoa humana.12 

A historicidade característica dos direitos fundamentais reza que tais direitos, ao não 

gozarem de conteúdo perene e imutável ao longo do tempo, são sempre compreendidos em um 

determinado tempo e contexto históricos. Representa o caráter evolutivo dos direitos 

fundamentais, inclusive no processo interpretativo exercido pelos órgãos julgadores que, no 

exercício de sua atividade, podem promover mudanças de entendimento a partir das novas 

realidades sociais e ameaças surgidas no seio da sociedade. 

E, dentro desta premissa, no atual contexto da sociedade é muito forte a defesa do meio 

ambiente e da melhoria da qualidade de vida, sendo que tais direitos, inclusive, já assumiram status 

constitucional, sendo que o artigo 225 da Constituição Federal “sedimentou e positivou ao longo do 

seu texto os alicerces normativos de um constitucionalismo ecológico, em sentido formal e 

material.”13  

A Constituição Federal traz, de forma expressa, o direito de todos a um ambiente 

ecologicamente equilibrado, inclusive dando titularidade de defesa e proteção à coletividade. 

Consagra, desta forma, uma preocupação mais intensa na concretização deste direito na exata 

medida em que permite, em última instância, um protagonismo maior da sociedade civil organizada 

na tutela do meio ambiente, tanto por meio de uma feição defensiva como por meio de uma feição 

prestacional na exata medida em que se caracteriza como um direito fundamental completo.14 

Ou seja, a defesa e proteção do meio ambiente e da própria qualidade de vida é vista como 

uma tarefa para além da esfera estatal, conferindo ao indivíduo, enquanto ente pertencente à 

coletividade e ao meio social do qual faz parte, um dever de atuar neste processo. Há, aqui, uma 

exigência de ações proativas por parte do cidadão neste seu mister, especialmente pela dimensão 

que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assumiu, com repercussões que 

transcendem à esfera individual e particular de cada um.  

                                                        
12 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 

Ambiental, p. 36. 

13 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 
Ambiental, p. 57. 

14 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2ª ed. 4ª tiragem, 2015, p. 443. 
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A proteção ambiental, abrangendo a preservação da Natureza em todos os seus elementos essenciais 

à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, vista a tutelar a qualidade do meio ambiente 

em função da qualidade de vida, como uma forma de direito fundamental da pessoa humana.15  

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentro do processo evolutivo dos direitos 

fundamentais, está inserido nos direitos de terceira geração, também chamados de fraternidade e 

solidariedade, cuja grande característica é exatamente sua titularidade difusa ou coletiva. Sob esta 

perspectiva, a tutela do direito não leva mais em consideração o indivíduo de forma isolada, mas 

toda a coletividade da qual ele é parte integrante, inclusive demonstrando uma preocupação de 

garantir os direitos para gerações futuras como consequência lógica do direito fundamental ao meio 

ambiente equilibrado.  

Os direitos da fraternidade, de alcance transindividual e universal, não têm como titular o homem 

indivíduo, possuindo antes titularidade difusa ou coletiva, sendo voltados para proteger os direitos 

dos diversos grupos humanos carentes de proteção especial, e, em última na análise, os direitos do 

próprio gênero humano e o patrimônio comum a todos os homens. Ao proclamarem essa visão 

humanista e universalista dos direitos humanos, os direitos da fraternidade acabam por fazer diminuir 

as diferenças entre os povos, e por tornar cada Nação solidária ao desenvolvimento da outra.16 

Com fulcro em tais premissas, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer sustentam que o 

reconhecimento de um direito fundamental a um ambiente ecologicamente equilibrado está em 

consonância com “os novos enfrentamentos históricos de natureza existencial postos pela crise 

ecológica.”17 A elevação do meio ambiente como um todo ao status de direito fundamental é reflexo 

da insuficiência que a tutela exercida pelas gerações de direitos anteriores (os direitos de liberdade 

da primeira geração e os direitos sociais de segunda geração) tinha sobre este tipo de direito. 

Como pontua José Afonso da Silva, a problemática da tutela jurídica do meio ambiente ganha 

dimensões gigantescas a partir do momento em que ameaça não só o bem-estar, mas a qualidade 

de vida humana e, em última instância, a própria sobrevivência do homem dentro do planeta.18 

Estabelece-se, aqui, a ligação entre qualidade do meio ambiente e qualidade de vida 

residindo, neste ponto, o aspecto mais relevante que coloca o meio ambiente equilibrado como um 

                                                        
15 AFONSO, José da Silva. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros Editora, 2003. 

 

 

16 MARTINS, Ives Gandra, MENDES. Gilmar Ferreira, NASCIMENTO. Carlos Valder do. Tratado de Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2012.p. 317. 

17 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 
Ambiental, p. 53. 

18 AFONSO, José da Silva. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros Editora, 2003, p. 28 e 58. 
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direito fundamental na exata medida em que representa um pressuposto ao próprio direito a uma 

vida digna. 

Não se pode conceber a vida - com dignidade e saúde - sem um ambiente natural saudável e 

equilibrado. A vida e a saúde humanas [...] só estão assegurados no âmbito de determinados padrões 

ecológicos. O ambiente está presente nas questões mais vitais e elementares da condição humana, 

além de ser essencial à sobrevivência do ser humano como espécie natural.19 

No entanto, diferentemente dos direitos de primeira e segunda geração, o direito ao meio 

ambiente equilibrado situa-se na categoria de direitos fundamentais coletivos ou de grupos, cujo 

exercício depende essencialmente de mecanismos de cooperação dentro da sociedade para serem 

concretizados. Passou-se, assim, “da perspectiva do indivíduo à espécie humana” ancorado agora 

no princípio da solidariedade.20   

A solidariedade assume, nesta perspectiva, a função de estabelecer uma coexistência do ser 

humano dentro do meio social em que vive na exata medida em que, muito embora estes novos 

direitos fundamentais continuem tendo como titulares pessoas físicas ou jurídicas, o seu exercício 

exige uma ação conjunta.  

E, para esta ação conjunta, é fundamental a compreensão de um agir pensando nas 

consequencias que as nossas escolhas provocam no outro implicando, a partir de uma dimensão 

ética da sustentabilidade, a mudança de uma perspectiva individualista da vida em prol deste ganho 

coletivo. 

 

3. A DIMENSÃO ÉTICA DA SUSTENTABILIDADE 

Este novo agir da sociedade civil passa pela compreensão da superação do modelo de Estado 

Liberal e Social para um modelo de Estado chamado de Socioambiental o qual, como sustenta Sarlet 

e Fensterseifer, não abandonando as conquistas dos demais Estados de direito em relação a tutela 

da dignidade humana, agrega o elemento da dimensão ecológica, “comprometendo-se com a 

estabilização e prevenção do quadro de riscos e degradação ecológica.”21  

                                                        
19 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 

Ambiental, p. 58. 

20 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 
Ambiental, p. 55. 

21 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 
Ambiental, p. 62. 
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Ou seja, a partir desta nova concepção, a questão da proteção ambiental assume uma 

importância estrutural na organização estatal, inclusive com o surgimento de um verdadeiro 

constitucionalismo socioambiental ou ecológico. O Estado Socioambiental de Direito passa, assim, 

a ter como grande objetivo dar concretude ao estabelecido no art. 225 da Constituição Federal, sob 

pena de incorrer em práticas inconstitucionais.22 

E, para o atingimento desta nova função, há necessidade da atuação não só dos entes 

públicos, mas também de associações civis e do próprio cidadão com vista a dar concretude a este 

novo elemento constitucional estruturante inserido no sistema de valores protegidos pela 

Constituição Federal.  

Deve-se projetar uma nova postura política (e também jurídica) para a sociedade civil, que, 

especificamente sob o marco normativo da solidariedade, deverá compartilhar com o Estado (não 

obstante em menor intensidade) a carga de responsabilidades e deveres de tutela do ambiente para 

as gerações presentes e futuras.23 

Os espaços públicos, entendidos como áreas de discussão em que o cidadão, individualmente 

ou de maneira organizada por meio de associações ou grupos de interesses, são os grandes 

ambientes em que ações extra Estado devem se desenvolver e ganhar força. E, especificamente em 

relação às iniciativas na esfera ambiental, a compreensão das implicações que o novo modelo de 

Estado nascente - o Estado Socioambiental - traz, implica uma legitimidade muito mais contundente 

a esta sociedade civil organizada para executar a missão que lhe foi conferida constitucionalmente. 

Ocorre, no entanto, que para o exercício deste novo papel da sociedade civil no cenário 

estabelecido pela concepção inaugurada pelo Estado Socioambiental exige-se, entre outras coisas, 

a compreensão profunda da chamada dimensão ética da sustentabilidade sem esquecer, 

obviamente, das dimensões ambiental, social, econômica e tecnológica.  

E esta dimensão ética da sustentabilidade preconiza:  

A ideia de que todos os seres possuem uma ligação intersubjetiva e natural, da qual segue a concepção 

da solidariedade como dever universalizável. A cooperação surgiria, então, como um dever evolutivo 

da espécie, favorável à continuidade da vida no sistema ambiental, sua busca primordial seria o da 

produção do bem-estar duradouro, com o reconhecimento da dignidade intrínseca de todos os seres 

vivos, acima, assim, do antropocentrismo estrito, criando uma ética universal concretizável.24 

                                                        
22 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 

Ambiental, p. 63. 

23 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental; Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 
Ambiental, p. 64. 

24  GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito de sustentabilidade solidária 



380 
 

Da análise deste conceito, já é possível compreender o porquê do Estado Liberal, calcado 

primordialmente no individualismo e nos primados da economia de mercado, ser incapaz de dar 

sustentação suficiente às novas exigências. O olhar, hoje, deve ser direcionado à coletividade e à 

compreensão dos efeitos que as ações geram no meio ambiente em que se está inserido, missão 

esta, também, que o modelo de Estado Social isolado não é capaz de executar, pois não basta 

apenas assistir a população sem que esta compreenda a importância de suas próprias escolhas 

sobre o sistema como um todo. 

Não por outro motivo o mundo vive uma verdadeira crise ecológica, com altos índices de 

degradação e desastres no mundo todo, grande parte causada pela ação humana na exata medida 

que não se compreende com profundidade a importância deste olhar para além do próprio ser. Há, 

na essência, uma crise ética, especialmente em razão dos princípios que hoje acabam disciplinando 

e orientando o comportamento humano no ambiente em que está inserido, princípios estes 

pautados na busca do prazer instantâneo e na satisfação de necessidades unicamente individuais. 

Tais questões refletem, em verdade, também uma crise de ordem ética, pois é justamente o 

comportamento do ser humano- através de suas praticas nas mais diversas áreas- o fator responsável 

pela degradação ecológica relatada nas linhas precedentes, o que, por sua vez, acaba por se voltar 

contra ele próprio e comprometer os seus direitos fundamentais, e, no limite, a sua dignidade.25 

E é exatamente dentro desta realidade fática que o comportamento do indivíduo dentro do 

meio ambiente deve ser repensando incorporando-se, para tanto, um novo pensar e agir com vistas 

a permitir alcançar a concretude deste novo paradigma. A existência de leis ou a criação de meios 

de uma participação pública na tomada de decisões nas áreas afetas ao meio ambiente pouca 

importância terá, no final, se a essência valorativa que norteará estas decisões não for pautada num 

fundo ético preocupado com a coletividade. 

No entanto, há de se consignar, também, o reconhecimento de que uma grande gama de 

problemas ambientais é gerado exatamente pelo subdesenvolvimento, no qual milhares de pessoas 

estão vivendo abaixo de níveis mínimos de sobrevivência dignos.26  Não se permite o acesso ao 

mínimo existencial socioambiental à parcela considerável da população, reforçando a ideia de uma 

agir mais solidário e sustentável, entendendo aqui a sustentabilidade como 

                                                        

contribuições teóricas para o alcance do sociambientalismo. Revista de Direito Ambiental e Socioambiental, v.2, p. 152. 

25 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 
Ambiental, p. 43. 

26 GARCIA, Denise Schimitt Siqueira Garcia. O caminho da sustentabilidade. In, GARCIA, Denise Schmitt Siqueira Garcia, in Debates 
sustentáveis, p. 12. 
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[...] o pensamento de capacitação global para a preservação da vida humana equilibrada, 

consequentemente, da proteção ambiental, mas não só isso, também a extinção ou diminuição de 

outras mazelas sociais que agem contrárias à esperança do retardamento da sobrevivência do homem 

na Terra.27  

Acrescenta-se, ainda, o agir solidário, “como um impulso ético de ações da sociedade e dos 

poderes públicos para satisfazer necessidades básicas que alcançam formas jurídicas como direitos 

subjetivos que geram deveres correlativos.”28 

Surge, neste sentido, como destacam Heloisa Siqueira Garcia e Denise Schimitt Siqueira, a 

concepção de uma Sustentabilidade Solidária ou Solidariedade Sustentável, categorias que se 

apresentam como dependentes uma da outra, focando a sustentabilidade na garantia do meio 

ambiente e da vida digna e a solidariedade aparecendo como meio para o exercício desta garantia.29  

E, com a conjugação destes dois elementos, torna-se muito mais ricos os espaços públicos 

de discussão da sociedade civil, exatamente pela inclusão deste novo paradigma. Isto não só para 

legitimar ações não estatais na seara de temas afetos ao meio ambiente, como também para 

qualificar as discussões ali travadas para além das visões muitas vezes reducionistas do Estado, 

ainda muito arreigados às exigências do mercado e da economia liberal. 

 

4. POLÍTICAS PUBLICAS, JUSTIÇA AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Não nos parece equivocado nem exagerado dizer que políticas públicas e justiça ambiental 

sejam conceitos plenamente indissociáveis. Ainda que o estudo das ciências sociais não seja lugar 

para absolutos, a evolução das disciplinas que a constituem vem mostrando que a efetivação do 

texto constitucional, com vistas ao alcance do Estado Democrático de Direito, guarda máxima 

intimidade com a asseguração do meio ambiente entendido em sua forma mais ampla. 

E falar de políticas públicas e justiça ambiental num Estado Democrático de Direito é falar de 

participação popular por meio da sociedade civil, fazendo uso dos mecanismos legais existentes 

com o propósito de alcançar ou manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

                                                        
27 GARCIA, Denise Schimitt Siqueira Garcia. O caminho da sustentabilidade. In, GARCIA, Denise Schmitt Siqueira Garcia, in Debates 

sustentáveis, p. 25.  

28  GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito de sustentabilidade solidária 
contribuições teóricas para o alcance do sociambientalismo. Revista de direito ambiental e socioambiental, v.2, p. 162. 

29  GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito de sustentabilidade solidária 
contribuições teóricas para o alcance do sociambientalismo. Revista de direito ambiental e socioambiental, v.2, p. 163. 
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É a partir dessas premissas, que se opta pelo conceito de políticas públicas como sendo um  

Instrumento de ação do Estado, em especial do Executivo e do Legislativo, de caráter vinculativo e 

obrigatório, que deve permitir divisar as etapas de concreção dos programas políticos constitucionais 

voltados à realização dos fins do Estado Democrático de Direito, passíveis de exame de mérito pelo 

Poder Judiciário.30 

Para Geraldo Di Giovanni e Marco Aurélio Nogueira, as políticas públicas “são um tipo 

específico de ação política. Em termos ideais, são manifestações avançadas de racionalidade 

dialógica e democrática que tipifica o mundo moderno, contrastando, nesse particular, com outras 

formas e estruturas.”31  

Em outras palavras, as políticas públicas são mecanismos de ação derivados de imperativos 

constitucionais apontados para o Poder Público, em suas funções executiva e legislativa, a fim de 

que os comandos garantidores de direitos fundamentais sejam postos em prática. 

Nesse sentido, a ênfase à necessária implementação de políticas públicas de caráter 

ambiental ganha corpo e se associa à ideia de Estado Socioambiental de Direito que, como foi visto, 

agrega à dimensão ecológica o clássico conceito – antropocêntrico, diga-se de passagem – da 

dignidade da pessoa humana. É uma das formas – talvez a mais importante – de “justiça ambiental”, 

que, na lição de Henri Acselrad, constitui o  

conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou 

de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações 

econômicas, de políticas e programas federais, estaduais e locais, bem como resultantes da ausência 

ou omissão de tais políticas.32 

É imperioso que a tomada de decisões pelo Poder Público decorra de um processo 

igualmente democrático e aberto a soluções que visem à satisfação das necessidades que 

efetivamente tenham conexão com a justiça ambiental, por vezes esquecida por aqueles 

representantes que, em países democráticos, são escolhidos pelo próprio povo que anseia a boa 

ação de seus escolhidos. E aqui não há de cogitar a proteção de individualismos ou interesses 

compartimentados em grupos que nada colaboram com a sustentabilidade integral, pois isso está 

longe de refletir os ideais mais elementares da justiça ambiental e igualmente não guardam a 

mínima conexão com o que se espera das políticas públicas ambientais sérias e comprometidas.  

                                                        
30 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. “Políticas públicas”. In: DIMOULIS, Dimitri. (coord.-geral). Dicionário brasileiro de direito 

constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 306. 

31 Dicionário de políticas públicas. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp. 2015. p. 19 

32 “Justiça ambiental”. In: DI GIOVANNI, Geraldo; NOGUEIRA, Marco Aurélio. (org.). Dicionário de políticas públicas. 2. ed. São Paulo: 
Editora Unesp, 2015. p. 501 
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É necessário destacar que a execução de políticas públicas voltadas à resolução de déficits 

sociais e ambientais – considerando que o primeiro normalmente traz o segundo a reboque, mas 

nem sempre o oposto ocorre – é tarefa que, apesar de obrigação do Poder Público, por vezes 

apresenta discussões sobre a oportunidade de escolha daquele que decide em nome do ente 

estatal.  

Guilherme A. Campos da Silva explica que “as políticas públicas inserem-se na esfera do 

direito constitucional porque consistem na atuação do Estado para implementar escolhas políticas 

que são feitas, em sua maioria, pelo Poder Legislativo”.33 

Ainda para referido autor,  

A CF, ao outorgar competências específicas para os poderes da Federação, determina o âmbito de 

atuação coercitiva de cada qual. Identificando o fim coligido pelo legislador constituinte, cumpre 

identificar as ações consideradas prioritárias e a maneira prevista para sua realização, se de opção 

indicativa ou normativamente vinculantes.34 

E, partindo-se dessa premissa de que o legislador constituinte impôs ao Poder Público um 

agir, no sentido de dar corporificação às políticas públicas garantidoras dos direitos fundamentais – 

nos quais se incluem, por certo, os relativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – 

questiona-se o que fazer diante da omissão dos Poderes que tradicionalmente devem criar e 

executar tais políticas. A busca pelo Judiciário mostra-se o caminho inevitável.  

Não se pode olvidar, todavia, que a harmonia do sistema republicano brasileiro depende de 

comedimento e até mesmo parcimônia do Poder Judiciário quando a questão exigir sua 

interferência nas atribuições típicas dos demais Poderes.  

Ademais, incumbe ao Judiciário a mínima observância do princípio da conformidade 

funcional, situação em que o “órgão (ou órgãos) encarregado da interpretação da lei constitucional 

não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional 

constitucionalmente estabelecido (Ehmke). 35 

Ainda, segundo Sarlet36, 

                                                        
33 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Dicionário brasileiro de direito constitucional. p. 307. 

34 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Dicionário brasileiro de direito constitucional. p. 307. 

35 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.ed. 15. reimp. Coimbra: Almedina, 2003. p. 1224. Nessa 
mesma linha, ao citar o jurista português Canotilho: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso 
de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 228. 

36 SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. p. 228. 
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[e]mbora não se confunda com a interpretação conforme à constituição nem haja uma superposição 

em relação à doutrina da autorrestrição judicial, assume relevo no presente contexto (da 

conformidade funcional e também, em boa parte, no campo da autorrestrição judicial), por força 

especialmente da recepção promovida no Brasil mediante o labor de atualizada literatura, a assim 

chamada teoria (doutrina) das capacidades institucionais, que, em apertadíssima síntese, busca cobrar 

do Poder Judiciário, de modo especial em área sensíveis como a do controle de políticas públicas e 

que envolvem uma grande exigência de conhecimentos técnicos estranhos ao mundo jurídico, um 

maior grau de deferência em relação às opções e decisões levadas a efeito pelo legislador e pelo 

administrador, no sentido de uma valorização recíproca das capacidades institucionais de cada esfera 

estatal e mesmo propondo um produtivo ‘diálogo institucional’. 

  Sem descurar da delicada questão atinente à separação de poderes e dos riscos de uma 

ilegítima e desastrosa invasão do Judiciário em seara alheia, o Supremo Tribunal Federal, em sede 

de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), pela pena do ministro Celso de 

Mello, já decidiu que: 

[...] É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário 

- e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas 

[...], pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal 

incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e 

quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre 

eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos 

individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas 

revestidas de conteúdo programático. [...] Não obstante a formulação e a execução de políticas 

públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam 

investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a 

liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes 

do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, 

comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência 

causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele 

núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a 

uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como 

precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -

, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens 

cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. [...] Num sistema político pluralista, as 

normas constitucionais sobre direitos sociais devem ser abertas para receber diversas concretizações 

consoante as alternativas periodicamente escolhidas pelo eleitorado. A apreciação dos fatores 

econômicos para uma tomada de decisão quanto às possibilidades e aos meios de efetivação desses 

direitos cabe, principalmente, aos governos e parlamentos. Em princípio, o Poder Judiciário não deve 

intervir em esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, 

querendo controlar as opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, 

quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No 

entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes 

em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto 
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que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento 

racional dos respectivos preceitos constitucionais. (original sem grifos)37   

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, como dissemos, é reconhecido como 

direito fundamental em nosso ordenamento jurídico, ao ser relegado à categoria de interesses 

supérfluos, o que se identifica por ação ou por omissão do Poder Público, pode ser defendido 

judicialmente.  

No caso concreto acima destacado, tratou-se no Supremo Tribunal Federal de uma ação 

constitucional38 cujos legitimados são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade39. Em 

outras palavras, o rol de possíveis autores é bastante reduzido. Não se identifica ali a participação 

ativa da sociedade civil em sua forma mais espontânea, que é por meio da participação direta do 

cidadão, ou, ainda, pela possibilidade de o Ministério Público ou associações de pouca expressão 

nacional, na instância inicial, ajuizarem a ação visando aos interesses da comunidade local.  

Por outro lado, não faltam em nosso sistema instrumentos jurídicos de ação com a natureza 

que mencionamos anteriormente, isto é, que permitam a participação popular em grau mais íntimo 

e sem a dependência de interesses políticos – e muitas vezes partidários. A ação civil pública40 e a 

ação popular41 são exemplos práticos disso. 

Como bem explica Édis Milaré42, a  

ação civil pública insere-se [no] quadro de grande democratização do processo e num contexto daquilo 

que, modernamente, vem sendo chamado de ‘teoria da implementação’, atingindo, no Direito 

brasileiro, características peculiares e inovadoras. 

                                                        
37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Relator Min. Celso de Mello. Brasília-

DF, 29-4-2004.Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000072110&base=baseMonocraticas> Acesso em 11 jan. 2018. 

38  Vide § 1º do art. 102 da CF (com redação dada pela EC n. 3/93). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 14 jan. 2018. 

39 Art. 2º, I, da Lei n. 9.882/99. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm> Acesso em: 14 jan. 2018. 

40 A ação civil pública, no plano constitucional, é tratada no art. 129, III, da Carta de 1988, ao passo que no plano infraconstitucional 
está regulamentada pela Lei n. 7.347/85. 

41 A ação popular contém previsão no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, nestes termos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência.” Já na seara infraconstitucional, a regulamentação da ação popular ocorre por meio da Lei n. 
4.717/65. 

42 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina,  jurisprudência e glossário. 6. ed., rev., atual., ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1061. 
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De fato, os direitos conferidos no plano material só fazem sentido quando o ordenamento jurídico 

coloca nas mãos de seus titulares, ou de seus representantes ideológicos (Ministério Público, 

associações etc.), mecanismos efetivos para seu exercício. Eis a missão da ação civil pública. 

Já a ação popular, de caráter igualmente democrático, segundo Guilherme Amorim Campos 

da Silva43, 

permite o cidadão a qualquer momento interfira no processo político provocando o Poder Judiciário 

e atuando na função pública de controle. Seu objetivo é anular ato lesivo ao patrimônio público e aos 

demais bens a ele equiparados, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural. Trata-se de garantia do direito que tem o cidadão de ser governado, segundo os 

princípios da legalidade e da moralidade, e de invocar a tutela jurisdicional para restaurar a dignidade 

administrativa.  

Em linhas gerais, seja positivamente, por meio de ação, seja negativamente, pela omissão, 

as falhas do Poder Público, no campo das políticas públicas ambientais, são passíveis de 

questionamento e insurgência popular, tanto diretamente ao administrador ou ao legislador, 

quanto pela via judicial, mediante adoção de uma das ações previstas em lei. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Federal assevera em seu art. 225 que compete ao Poder Público e à 

coletividade defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes 

e futuras gerações. A partir desse comando normativo, dirigido ao Estado e à sociedade civil, 

concluímos que a legitimação para tomada de decisões e o dever de comprometimento com o meio 

ambiente vai muito além do que a inerte expectativa por medidas antecipatórias a cargo da 

Administração. 

Ao nos debruçarmos, brevemente, sobre algumas das concepções que subjazem a 

compreensão da importância da sociedade civil como algo maior do que o simples exercício da 

cidadania individualista, pudemos compreender e destacar a relevância da questão diante de um 

quadro de crescentes ofensivas ao fundamental direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Num cenário de incertezas e de pouco comprometimento estatal, ganha ênfase o resgate da 

compreensão da dimensão ética da sustentabilidade, exigindo-se de todos nós, sem distinção de 

                                                        
43. In: “Ação popular”. DIMOULIS, Dimitri. (coord.-geral). Dicionário brasileiro de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 28. 
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relevância, a sensibilidade e a coragem para tomada de decisão e para o exercício de direitos e o 

cumprimento de deveres necessários à mantença do que ainda resta de sustentável às gerações 

vindouras. 

A justiça ambiental é uma dessas facetas da dimensão ética da sustentabilidade e, se não é 

objeto de preocupação de quem foi eleito para atender os interesses da coletividade, por certo 

caberá ao cidadão, até mesmo individualmente, mas sobretudo em conjunto, de forma organizada, 

agir valendo-se dos mecanismos jurídicos já presentes em nosso ordenamento, os quais, se não são 

perfeitos, guardam em si grande potencial para tornar possível a asseguração do precioso bem à 

vida de todos, que é o equilíbrio ecológico de nosso planeta. 
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A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E A ATUAÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO PELA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

AMBIENTAL 

 

Cristiano Baccin da Silva1 

Elisangela Artmann Bortolini2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem a finalidade de manter viva a preocupação com a preservação do meio 

ambiente, bem jurídico de valor supremo, essencial para o desenvolvimento de toda e qualquer 

espécie viva. Entender o meio ambiente como um direito fundamental de todos é consagrar o 

princípio da dignidade da pessoa humana, pedra basilar da edificação constitucional do Estado, 

devendo, a partir deste valor, todos os demais princípios se projetarem. 

Toda a análise limita-se ao enfoque constitucional da proteção ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como corolário da sadia qualidade de vida, consagrado no artigo 225 

da Constituição Federal de 1988, em contraponto às ações do Estado para garantia deste direito 

fundamental.    

A pesquisa procura enfrentar questões como a delimitação de competência dos Poderes para 

a satisfação das promessas estampadas na Carta Constitucional, com destaque as possíveis 

fronteiras de atuação da tríade de poder estruturadora do Estado.  Mais especificamente, pretende-

se aclarar se há relativização no princípio da separação dos poderes capaz de autorizar a 

interferência do Poder Judiciário em questões como a tutela do ambiente que, originariamente, 

                                                        
1 Mestrando em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Santa Catarina, Brasil. Pós-graduado em MBA – Gestão 

empresarial pela Pós-graduação Internacional – Devry Brasil, em parceria com a Harvard Business Publishing. Especialista em 
Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes em parceria com o Instituto Prominas. Especialista em Direito Penal e 
Processual Penal pela EMAB – Escola de Magistrados da Bahia, em parceria com a Faculdade Baiana de Direito. Especialista em 
Processo Civil pelo Instituto de Excelência Ltda. (JusPODIVM), filiado à Rede LFG. Bacharel em Direito pela Universidade de 
Fortaleza (UNIFOR), Ceará, Brasil. Advogado. Sócio-diretor de Reichemback Advogados Associados S.S, com escritório sediado em 
Itajaí, Santa Catarina, Brasil. E-mail: baccin@reichemback.adv.br / cristianobaccins@gmail.com 

2 Mestranda em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Santa Catarina, Brasil. Pós-graduanda em MBA – 
Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas - Direito Rio In Company. Especialista em Direito Processual Civil pela 
Universidade Gama Filho – UGF. Analista Judiciário. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Brasil. E-mail: 
elisangela.artman@hotmail.com / elisangela.artman@gmail.com 
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seriam de atribuição dos demais Poderes. 

O enfrentamento do tema se mantêm extremamente atual diante da necessidade de uma 

resposta mais célere e eficiente do Poder Público na implementação de políticas ambientais 

duradouras capazes de promover alterações atuais com reflexos para as futuras gerações. 

Considerando, principalmente, que a inação de um Poder não pode representar a ineficiência e 

entrave para os demais. 

O trabalho encontra-se estruturado em três tópicos. O primeiro traça um panorama do 

direito ambiental brasileiro, através da análise do artigo 225 da Constituição Federal depositando 

nos Poderes Públicos o encargo de exercer papel transformador no direito ambiental. 

No segundo tópico são abordados temas como a importância do poder político na promoção 

de políticas públicas e os limites constitucionais de atuação dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

Em última análise, busca-se traçar o perfil de atuação do Poder Judiciário frente a inação do 

corpo político do Estado na efetivação da garantia ao meio ambiente saudável disposta no art. 225 

da Constituição Federal de 1988, propondo um papel proativo do Poder Judiciário.  

A investigação, o tratamento dos dados e a elaboração do relato desta pesquisa são 

realizados com base no método indutivo3, com pesquisa bibliográfica referenciada ao final. 

 

1. UMA VISÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL 

A Carta de 1988 pode até mesmo ser considerada uma Constituição ecológica, tamanho o 

destaque que deu à proteção do meio ambiente, sendo considerada uma das mais avançadas do 

mundo em matéria ambiental, como observa Édis Milaré4: 

Uma que está na alma nacional – a consciência de que é preciso aprender a conviver 

harmoniosamente com a natureza –, traduzindo em vários dispositivos aquilo que pode ser 

considerado um dos sistemas mais abrangentes e atuais do mundo sobre a tutela do meio ambiente. 

A dimensão conferida ao tema não se resume, a bem ver, aos dispositivos concentrados especialmente 

no Capítulo VI do Título VIII, dirigido à Ordem Social – alcança da mesma forma inúmeros outros 

                                                        
3 “MÉDOTO INDUTIVO: base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em estabelecer uma formulação geral, e, em 

seguida, buscar as partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral.” (PASOLD. Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: Teoria e Prática. 12. ed. rev. São Paulo: conceito Editorial, 2011. p. 86). 

4 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 5. ed. ref. atual. e ampl. São 
Paulo: RT, 2007. p. 147. 
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regramentos insertos ao longo do texto nos mais diversos títulos e capítulos, decorrentes do conteúdo 

multidisciplinar da matéria. 

Sob a ótica da Constituição de 1988, o artigo 225 expressa a garantia de que todo o cidadão 

possa usufruir de um meio ambiente propício para a sadia qualidade de vida, o que demonstra uma 

preocupação com o futuro, lançando uma garantia formal, ou, pelo menos, uma promessa de 

construção de um Estado que garante a realização dos direitos à sociedade5.  

Nesse prisma, embora a vigente Carta Magna tenha dado grande destaque à proteção do 

meio ambiente, sendo a primeira a tratar de forma tão extensa e detalhada acerca do tema, 

inclusive dedicando-lhe um capítulo próprio (ainda que com apenas um único dispositivo, o art. 

225), o fato dela não ter elencado o direito ao meio ambiente no rol do art. 5º, não retira – em 

absoluto – a fundamentalidade que lhe é inerente. 

Ademais, o dever imposto ao Poder Público e à coletividade na parte final do art. 225, qual 

seja, o de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, revela o 

evidente caráter fundamental e intergeracional desse direito, que é ao mesmo tempo dever de 

todos os seres humanos, no presente e para o futuro, a fim de viabilizar o próprio direito à vida. 

Neste ponto, imperioso citar mais uma vez a lição de Édis Milaré6: 

Já o art. 225, que preenche o capítulo do Meio Ambiente, chega a explicitar o bem como como causa 

e, ao mesmo tempo, decorrência do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Neste sentir, vê-se 

com clareza meridiana que o “bem de uso comum do povo” gera a sua felicidade e, simultaneamente, 

é produzido por ele – o mesmo povo –, porquanto esse bem difuso deve ser objeto da proteção do 

Estado e da própria sociedade para usufruto de toda a nação. 

O que se verifica, entretanto, é um determinado grau de incapacidade do Estado em tornar 

real a aplicação das normas ambientais, evidenciando que sua positivação, por si só, não é suficiente 

para a garantia desse direito. Fazendo-se necessário a promoção contínua de ações que visem a 

efetiva aplicação da norma através dos princípios constitucionais. 

Todavia, como adverte Flávia Piovesan, citando Norberto Bobbio, o maior problema dos 

direitos humanos hoje, aí incluso o direito ao meio ambiente, “não é mais o de fundamentá-los, e 

sim o de protegê-los”7, sendo imperioso, pois, dar-lhes efetividade jurídica e concretizá-los no 

mundo dos fatos, como pondera, de forma precisa, o sempre brilhante Édis Milaré: 

                                                        
5 LUCAS, Doglas Cesar. A crise funcional do Estado e o cenário da jurisdição desafiada. O Estado e suas crises. Porto Alegre. Livraria 

do Advogado, 2005. p. 188 

6 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. p. 149. 

7 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.112. 



392 
 

Não basta, entretanto, apenas legislar. É fundamental que todas e autoridades responsáveis se lancem 

ao trabalho de tirar essas regras do limbo da teoria para a existência efetiva da vida real; na verdade, 

o maior dos problemas ambientais brasileiros é o desrespeito generalizado, impunido ou impunível, à 

legislação vigente. É preciso, numa palavra, ultrapassar a ineficaz retórica ecológica – tão inócua 

quanto aborrecida – e chegar às ações concretas em favor do ambiente e da vida. Do contrário, em 

breve, nova modalidade de poluição – a “poluição regulamentar” – ocupará o centro de nossas 

preocupações8.  

Ainda que o artigo 225 da Constituição Federal brasileira apresente uma divisão de 

responsabilidade entre Poder Público e coletividade, esta somente será capaz de atuar na medida 

em que alcançar um determinado nível de consciência de seu encargo o que se fará através de 

políticas públicas de conscientização da população e sociedade civil. Ou seja, mais uma vez faz-se 

necessário a ação do Estado9. 

Pode-se dizer então que o Estado, legitimado pela soberania popular, é a instância que 

detém autoridade central, através dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para exercer papel 

transformador do direito ambiental, atuando como o principal agente de mudanças do cenário 

existencial humano. Afinal, ao dispender atenção ao direito ambiental ecologicamente equilibrado 

o Estado está também priorizando o direito fundamental à sadia qualidade de vida e reforçando a 

importância do princípio da dignidade humana.  

Em âmbito interno cabe ao Estado compatibilizar meio ambiente equilibrado, crescimento 

econômico e qualidade de vida humana e o fará por meio da produção e aplicação de regras 

baseadas em princípios fundamentais como justiça e direitos humanos. Lembrando que, se por um 

lado, as leis e regulamentos buscam controlar as interações humanas com o ecossistema. De outro 

lado, procuram garantir o direito fundamental incluso no conceito de mínimo existencial10.  

Como visto cabe ao Estado, enquanto representação de poder a responsabilidade em 

diligenciar um modelo de desenvolvimento que leve em consideração o momento econômico, social 

e ambiental. Para tanto, utiliza-se de órgãos dotados de autoridade, exercendo papel fundamental 

na preservação do meio ambiente. Isso ocorre não somente porque tem o poder-dever de pautar 

políticas de estado, editar leis e fiscalizar o seu cumprimento, mas, sobretudo, porque reúne 

                                                        
8 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. p. 148. 

9 COLOMBO, Silvana Raquel Brendler. Reflexões acerca do direito fundamental do ambiente. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 
40, abr 2007. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1740>. Acesso em fev 2018. 

10 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade – transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França. São Paulo, 
SP: Revista dos Tribunais, 2015, p. 186. 
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maiores e melhores condições para conduzir o comportamento de uma sociedade e espraiar a 

importância e o significado das questões ambientais11.  

Entretanto, é importante refletir acerca de alguns aspectos peculiares do poder e suas 

intervenções em matéria social e ambiental, uma vez que é bastante comum supor que 

determinado poder detém competência para fazer algo que a constituição atribui a outro. 

Por esta razão passa-se a analisar as limitações à atuação dos poderes fixada pela 

Constituição, assim como sua possível relativização em nome do princípio fundamental da dignidade 

humana e do meio ambiente saudável.  

 

2. A SEPARAÇÃO DOS PODERES E OS MECANISMOS DE CONTROLE DO PODER POLÍTICO 

A política é uma constante luta pelo poder12, enquanto a incerteza e a vulnerabilidade 

humanas são os alicerces de todo poder político. Esta razão por si só demonstra a importância de 

se observar de perto o “poder” nas suas diversas relações, seja com a política, com a economia, com 

a religião ou com a sociedade13.  

Sob o prisma político, poder é o tema central, porque o Estado não somente o detém, mas 

também porque ele próprio é a representação de um poder. 

É justamente sob este norte, que se vale a teoria de Burdeau, para quem o Estado é a 

institucionalização do poder. O Estado, segundo o autor, representa um poder e por isso seus de 

atos emanam obrigações a serem seguidas pela sociedade. No entanto, é poder abstrato, não sendo 

por essa razão afetado pelas modificações que atingem seus agentes. É um poder que se mantém 

no tempo, por trazer consigo uma ideia de ordem que é o próprio fundamento do poder14. 

O atual modelo constitucional democrático valoriza o sistema político de controle do poder 

                                                        
11 OLIVEIRA, Marcela Matos Fernandes de. MONTEIRO, Márcio augusto Ferreira. O poder público e a preservação do meio ambiente. 

https://jus.com.br/artigos/30304/o-poder-publico-e-a-preservacao-do-meio-ambiente. Acesso. Jan. 2018  

12 Para Weber “poder significa a possibilidade de impor a própria vontade, dentro de uma relação social, ainda que contra qualquer 
resistência, e qualquer que seja o fundamento dessa possibilidade”. Ver: WEBER, Max. “A dominação”. In: CARDOSO, Fernando 
Henrique; MARTINS, Carlos Estevan (Orgs.). Política e Sociedade. São Paulo: Nacional, 1979, p. 16. 

13  LOEWENSTEIN, 1983, p. 26, apud SHELEDER, Adriana Fasolo Pilati et al. Jurisdição Constitucional e Democracia. Teoria da 
Constituição, Jurisdição Constitucional e Democracia: Uma análise das camadas clássica (Schmitt) e pós-situação clássica 
(Loewensteins) no direito constitucional. Livro Eletrônico. Itajaí. Editora UNIVALI. 2016. p. 20. 

14 BURDEAU, Georges. L’État. Paris: Éd. du Seuil, 1970, passim; DALLARI, Dalmo de Abreu. p. 109, apud ABREU, Pedro Manoel. O 
princípio constitucional da separação dos poderes: Inflexões modernas e contemporâneas nas democracias ocidentais. OLIVIERO, 
Maurizio, et al. (Org.) Constitucionalismo como elemento para a produção do direito. Livro Eletrônico. Itajaí. UNIVALI. 2016. p. 
111-136. 
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que nasce com a tripartição entre Legislativo, Executivo e Judiciário, onde cada um exerce, com 

autonomia, uma função determinada. 

Entretanto, esta prerrogativa de autodeterminação, independência e harmonia entre si vem 

acompanhada de um certo controle pelos demais Poderes, uma certa delimitação de poder oriunda 

da especialização de funções estabelecida pela própria Constituição. 

Para Montesquieu, estudioso do princípio da Separação dos Poderes, é fundamental que se 

estabeleça autonomia e limites para cada Poder, pois somente o poder controla o poder15. As 

instituições são os elementos que compõe o Estado e dentre os quais há distribuição e controle 

mútuo de poder. 

Não há dúvida de que o Estado é o grande organizador das relações sociais e políticas. 

Relações políticas na perspectiva estatal representadas pelo controle social dos detentores do 

poder sobre os destinatários do poder. Um controle social, segundo Loewenstein16, representado 

pela possibilidade dos detentores do poder emitirem ordens e tomarem decisões que serão 

seguidas pelos destinatários do poder.  

O que se faz necessário demonstrar é que os principais controles políticos a que se submetem 

os detentores do poder encontram-se na própria Constituição. 

Os direitos fundamentais representam um desses controles, pois ao mesmo tempo em que 

protegem os indivíduos garantindo-lhes um mínimo existencial, também se transformam numa 

blindagem contra possíveis opressões estatais e sociais, posto que possuem a característica de 

inviolabilidade de seu núcleo essencial, ou seja, não admitem propostas de emendas tendentes a 

abolir os direitos e garantias individuais, conforme disciplina o §4º do artigo 60 da Constituição 

Federal, de modo que se transformam numa limitação ao poder político.  

Ademais, segundo os apontamentos de Ferrajoli17, o sistema constitucional brasileiro, graças 

a positivação dos direitos fundamentais como normas supra ordenadas a todo o ordenamento, 

apresenta uma certa funcionalização das instituições políticas em relação às pessoas, posto que no 

                                                        
15  PERRET, Marcelo de Lemos. Montesquieu e a Divisão de Poderes (Sistema de Freios e Contrapesos). 

http://www.perret.com.br/2013/05/30/montesquieu-e-a-divisao-de-poderes-sistema-de-freios-e-contrapesos/. Acesso em 20 de 
fev. 2017. p. 26. 

16  SHELEDER, Adriana Fasolo Pilati et al. apud LOEWENSTEIN. 1983. p. 26. Teoria da Constituição, Jurisdição Constitucional e 
Democracia: Uma análise das camadas clássica (Schmitt) e pós-situação clássica (Loewensteins) no direito constitucional. p. 27. 

17 FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos. O constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político. 
Tradução de Alexandre Araújo de Souza et al. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2015. p. 82.  



395 
 

momento da positivação das garantias estas se tornaram a razão social dos direitos do cidadão. 

Estes direitos, ao mesmo tempo que são atribuídos a todos os cidadãos, são também imposições 

para sua garantia, além de representarem limites e vínculos a todos os poderes governantes.  

As garantias constitucionais dos direitos fundamentais consistem, de certa forma, em 

proibições e obrigações dirigidas à esfera pública e, neste momento, surge, inevitavelmente a 

preocupação com a estrutura normativa do paradigma constitucional, posto que se modificam as 

condições de validade das leis, que dependem, não só do respeito às normas procedimentais de 

formação, mas também das normas substanciais sobre seu conteúdo, ou seja, da coerência e 

compatibilidade com os princípios estabelecidos pela constituição18.  

Segundo Ferrajoli19: 

Na democracia constitucional, o ato constituinte é, na verdade, o pacto de convivência com o qual são 

estipulados rigidamente limites e vínculos a quaisquer autoridades, o pacto com o qual os indivíduos 

estabelecem a esfera daquilo que nenhuma autoridade pode decidir ou não deve deixar de decidir [...] 

e por isso é completado, por intermédio da sujeição à lei de quaisquer poderes, o modelo do Estado 

de Direito. 

Quanto a atuação do Poder Judiciário no âmbito da implementação dos direitos 

fundamentais, chama a atenção as palavras de Leonardo Greco, citadas pelo Excelentíssimo Min. 

Luiz Fux em voto proferido no RE 586224-SP, segundo o qual “o Poder Judiciário é o poder de quem 

não tem poder”. E colaciona em sua decisão uma reflexão trazida por Gregório Peces-Barba 

Martinez sobre a diferenciação entre direitos fundamentais que merece ser aqui transcrita: 

O direito fundamental é fruto da tentativa de universalizar condições teoricamente essenciais, sem as 

quais, o homem não pode ter uma vida digna. Porém, é preciso observar que este universalismo é 

limitado pela pobreza, fome, analfabetismo e outros problemas da sociedade, como aparelhamento 

de sua administração pública que não busca a efetivação dos direitos fundamentais. Neste tocante, é 

preciso reformular o conceito de universalidade, que deve surgir a partir de uma abstração, guardando 

relação com a visão de que os homens são o fim e não o meio20. 

Agora, nas palavras do próprio Ministro Luiz Fux, ainda no voto proferido no RE 586224-SP: 

O que se depreende da distinção ora trazida a esta Corte Constitucional é que, ao reconhecer a 

existência de um direito fundamental social, classificado como “de chegada”, torna-se imperiosa a 

                                                        
18 FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos. O constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político. 

p. 82. 

19 FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos. O constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político. 
p. 85. 

20  RE 586224-SP- voto do Relator Min. Luiz Fux. Disponível em: 
www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=306750595&tipoApp. Acesso em 18 de fev. 2017. p. 11. 
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atuação concreta e positiva do Judiciário, sob pena de esvaziar o texto e os objetivos da Carta Magna 

e, por consequência, impedir o desenvolvimento dos direitos de liberdade e da personalidade21. 

Embora o tema abordado pareça pacificado e de natural compreensão é de uma atualidade 

instigante. Como bem define o Professor Pedro Manoel Abreu22, no Estado moderno cada Poder, 

embora exercendo a sua função própria, não o faz com exclusividade. 

Assim, a diferenciação do Poder Público em Legislativo, Executivo e Judiciário não mais 

esgota as funções de legislar, julgar e executar. E complementa: “a teoria clássica da separação dos 

Poderes – definindo exclusividade na função de cada qual – não se ajusta às modernas exigências 

do Estado Social e Constitucional”. Finaliza, afirmando que o princípio da divisão dos poderes, nesse 

horizonte, não configura mais aquela rigidez de outrora. 

Esta perda de exclusividade observada pelos órgãos estatais se deve muito devido à crise 

funcional do Estado, originada pela tomada de decisões desvinculadas do compromisso com a 

Constituição do país. 

A efetivação da esperada jurisdição constitucional está pautada no reconhecimento da 

supremacia da Constituição, a qual todos os Poderes devem obediência e deferência. 

A evolução das formas e estruturas do Estado, resultado da dinâmica das relações 

intersociais e a busca pela efetividade dos direitos fundamentais, e da inação de um ou do outro 

Poder acabou por afetar e fazer repensar a antiquada matriz racionalista da aplicação da lei e da 

neutra atuação do Poder Judiciário na tríade Legislativo-Executivo-Judiciário. Hoje, o ativismo 

judicial representaria mais claramente a relativização do modelo de Separação de Poderes 

trabalhado por Montesquieu.  

 

3. O PODER JUDICIÁRIO E SEU PAPEL NA EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO 

AMBIENTE EQUILIBRADO – REPENSANDO O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

Segundo definição clássica de Separação dos Poderes elaborada por Montesquieu, o Poder 

Judiciário não passava de um mero executor de leis. Os juízes seriam apenas “a boca que pronuncia 

                                                        
21 La Universalidad de los Derechos Humanos: “Doxa” 2 n. 15-16. 1994. p. 629, apud RE 586224-SP voto do Relator Min. Luiz Fux, p. 

12. 

22  ABREU, Pedro Manoel. O princípio constitucional da separação dos poderes: Inflexões modernas e contemporâneas nas 
democracias ocidentais in: OLIVIERO, Maurizio, et al. (Org.). Tomo 01. Constitucionalismo como elemento para a produção do 
direito. Livro Eletrônico. Itajaí. UNIVALI. 2016. p. 111-136. 
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as palavras da lei, seres inanimados que não podem moderar sua força, nem seu rigor”23, sendo 

aptos apenas a trazer respostas aos litígios existentes, aplicando ao caso concreto as soluções 

encontradas no sistema jurídico vigente. 

Nas palavras de Caio de Souza Borges24, 

o princípio da separação de poderes é comumente identificado como o pilar fundamental do sistema 

democrático. Durante séculos, a interpretação dominante da teoria de Montesquieu reservou um 

papel secundário e reservado ao Judiciário, em subordinação ao papel do Legislativo e ao seu principal 

produto, a lei. Nos dias atuais, o protagonismo do Judiciário em questões polêmicas e sensíveis tem 

revelado as dificuldades de perpetuação de concepções rígidas da separação de poderes. A jurisdição 

constitucional contemporânea exige de todos os poderes a concretização dos direitos fundamentais 

[...]. 

A jurisdição brasileira ainda guarda forte presença da herança racionalista, que privilegia a 

segurança jurídica e “a aparente neutralidade do julgador, conferida pela sustentação do dogma da 

univocidade”25 (que se permite uma única interpretação, um só significado) da norma jurídica, ou 

seja, ainda com predominância marcante do modelo de Montesquieu. 

Para Marin e Lunelli26, 

quando se afirma a univocidade do sentido da norma, de que é necessário conferir neutralidade à 

atuação da jurisdição, retira-se do julgador a possibilidade crítica; retira-se o que se pode chamar de 

responsabilidade da jurisdição, que acaba sendo transferida para quem elabora a norma; no caso, é a 

norma que é justa ou injusta, não a sua aplicação ao caso concreto. 

Neste panorama, a missão da jurisdição não encontraria relação com a realização da justiça, 

na medida em que se trataria, apenas, de aplicar a norma; assim é também com a segurança jurídica, 

o que acaba afastando a materialização da justiça e a efetividade jurisdicional. 

Segundo Martins27, 

o papel do Judiciário tem sido bastante questionado, em especial diante da crescente demanda por 

uma atuação mais eficaz no que concerne à concretização dos direitos insculpidos na Constituição, 

muito em razão de um relativo descrédito na efetividade da atuação parlamentar. Sobretudo no Brasil, 

                                                        
23 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Trad. Cristiana Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 175. 

24  BORGES, Caio de Souza. Repensando a separação de poderes: do liberalismo do século XVIII à jurisdição constitucional 
contemporânea. Disponível em: < http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e61eaa38aed621dd>. Acesso em: 05 jan. 2018. 

25 MARIN, Jeferson Dytz. LUNELLI, Carlos Alberto. As razões da crise do processo na teoria de Ovídio Baptista da Silva [recurso 
eletrônico]. Ebook. – Caxias do Sul, RS: Educs, 2017. p. 22. Disponível em: < https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-razoes-
crise.pdf>. Acesso em 02 jan. 2018. 

26 MARIN, Jeferson Dytz. LUNELLI, Carlos Alberto. As razões da crise do processo na teoria de Ovídio Baptista da Silva [recurso 
eletrônico]. Ebook. – Caxias do Sul, RS: Educs, 2017. p. 22. 

27 MARTINS, Aline Pecorelli da Cunha. O papel do Poder Judiciário no controle das políticas públicas ambientais e sua contribuição 
no desenvolvimento sustentável. Conteúdo Juridico, Brasília-DF: 06 abr. 2016. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.55574&seo=1>. Acesso em: 13 fev. 2018. 
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fala-se hoje em um ativismo judicial, a partir da escolha de um modo específico e proativo de 

interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e alcance. Isto é, abandona-se a ideia de que o 

Judiciário é um poder de mera solução de conflito, para, dentro desse prognóstico de solução, atribuir-

lhe também a prerrogativa de concretizar os dizeres normativos da Constituição, quando eventual 

inércia questionada surja inserida de ofensa aos direitos fundamentais. 

Sem uma revisão desse modelo, a desejada jurisdição constitucional corre o risco de não se 

realizar. 

Neste sentido, o direito ambiental com status constitucional e, portanto, fundamental em 

sua essência, exige a participação da sociedade para a sua plena efetivação, especialmente no que 

se refere à proteção do meio ambiente, sendo extremamente importante a atuação do Poder 

Judiciário. 

Para Leal28, 

cada vez mais tem-se visto o Poder Judiciário interferir nos rumos políticos traçados pelos outros 

poderes sem possuir, na maioria dos casos, legitimidade democrática para tanto. [...]. 

Indubitavelmente, uma nova mudança na coordenação existente entre os poderes tem ocorrido nos 

últimos tempos. O Poder Judiciário vem assumindo a hegemonia no arranjo político-institucional 

delineado pelo constitucionalismo contemporâneo. A preeminência, que na visão clássica da 

separação dos poderes era do Poder Legislativo e passou, devido ao aparecimento do Welfare State, 

para o Poder Executivo, encontra-se atualmente nas mãos do Poder Judiciário. Entretanto, a 

supremacia jurisdicional que se vive nos dias atuais parece alcançar dimensões não concebidas outrora 

em relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. O modelo principiológico adotado pelo Welfare 

State, aliado ao vultoso número de funções conferidas ao Poder Judiciário, admitiu uma estrutura 

constitucional onde a decisão judicial passou a ter poderes nunca antes imaginados. 

Por outra via, Borges29 adverte que, 

o argumento de que o Judiciário estaria invadindo as competências do Legislativo e do Executivo ao 

dar andamento ao seu processo de expansão institucional e ao assumir papel de destaque na 

concretização de direitos é recorrente nos estudos sobre as tensões entre os princípios democráticos 

tradicionais, dentre os quais a própria separação de poderes, e os direitos fundamentais destinados a 

resguardar das vicissitudes políticas grupos situados à margem do processo político. 

Assim, “o reconhecimento da possibilidade de interpretação e de desapego à influência 

vertical da lei traduz-se em condição de possibilidade da construção hermenêutica fundada na 

                                                        
28 LEAL, Roger Stiefelmann. A judicialização da política. Disponível em: < http://www.ufrgs.br/ppgd/doutrina/leal1.htm >. Acesso 

em: 1 fev. 2018. 

29  BORGES, Caio de Souza. Repensando a separação de poderes: do liberalismo do século XVIII à jurisdição constitucional 
contemporânea. Disponível em: < http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e61eaa38aed621dd>. Acesso em: 05 jan. 2018. 
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democratização”30. Leal, trazendo lição de Ignacio de Otto31, entende que, 

as decisões proferidas em sede jurisdicional encontram-se motivadas cada vez mais por finalidades e 

conseqüências práticas a serem atingidas, o que denota o seu grau de politização, do que por 

argumentações decorrentes de premissas juridicamente aceitas (os critérios de aplicação do direito 

previstos em lei e nos precedentes jurisprudenciais) que caracterizam uma decisão de cunho mais 

técnico32. 

Borges33 explica que, 

a justiça constitucional, ao abrir as portas para a interpretação da lei à luz da constituição, que por sua 

vez condensa uma “carta de direitos” diretamente dirigida aos cidadãos, facilita o acesso popular à 

esfera de discussão pública, aproximando os sistemas político e jurídico. Esse modelo tende a atenuar 

a radical separação entre as expectativas depositadas no processo legislativo e a aplicação concreta 

de direitos que, pelo “output” da via representativa, estão muitas vezes dissociados das legítimas 

pretensões de determinados grupos sociais desfavorecidos. 

Assim como a doutrina, também a jurisprudência pátria tem se posicionado neste sentido. 

Veja-se parte da ementa do AgRg no REsp 1.136. 549-RS (2009\0076691-2), da relatoria do Ministro 

Humberto Martins34: 

Não podem os direitos sociais ficar condicionados a discricionariedade do Administrador, sendo de 

fundamental importância que o judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. 

Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com 

o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser usado como óbice à realização dos 

direitos sociais, igualmente fundamentais. 

Para Augusto Antônio Fontanive Leal35, 

a proposta que se volta à proteção do meio ambiente por força da jurisdição ambiental deve remontar 

a uma não subjugação apenas à lei e aos fatos, conforme Lunelli e Marin. Com isto, advém a ideia de 

que surja um juiz o qual, no âmbito de sua atuação, esteja “ideologicamente comprometido com a 

salvaguarda da natureza36”. Tal ideia ressalta a importância de uma caracterização voltada para o 

acondicionamento do magistrado no âmbito de sua decisão, a fim de que proporcione uma efetiva 

                                                        
30 MARIN, Jeferson Dytz. Coisa julgada nas ações ambientais: efeito rebus sic stantibus, in utilibus e competência territorial. CAMPO 

JURÍDICO, v. 1, n. 1, 2013. p. 87. 

31 OTTO, Ignacio de. Derecho Constitucional - Sistema de fuentes. Barcelona, Ariel, 1987. 

32 LEAL, Roger Stiefelmann. A judicialização da política. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 29, p. 230, 1999. 
Disponível em: < http://www.ufrgs.br/ppgd/doutrina/leal1.htm>. Acesso em: 03 jan 2018. 

33  BORGES, Caio de Souza. Repensando a separação de poderes: do liberalismo do século XVIII à jurisdição constitucional 
contemporânea. Disponível em: < http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e61eaa38aed621dd>. Acesso em: 05 jan. 2018. 

34  AgRg no Recurso Especial nº. 1.136. 549-RS (2009\0076691-2) https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14602763/agravo-
regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1136549-rs-2009-0076691-2/inteiro-teor-14602764. Acesso em: 14 fev. 2018. 

35 LEAL, Augusto Antônio Fontanive. Jurisdição Ambiental: Contrato social, direito fundamental ao meio ambiente e efetividade 
processual. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 120. 

36 LUNELLI, Carlos Alberto; MARIN, Jeferson Dytz. Patrimônio Cultural e ações coletivas. In: LUNELLI, Carlos Alberto; MARIN, Jeferson 
Dytz (org.). Ambiente, políticas públicas e jurisdição. Caxias do Sul: EDUCS, 2012, p. 16. 
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realização de um direito fundamental ao meio ambiente que encontre suporte político em um 

contrato social. 

O Poder Judiciário tem se revelado a última trincheira entre a promessa constitucional de um 

meio ambiente adequado para a sadia qualidade de vida e realidade aflitiva da questão ambiental 

no atual momento mundial. A realidade contemporânea exige do Judiciário um novo olhar, um 

redimensionamento de sua dinâmica operacional de modo que possa pôr em prática a esperada 

jurisdição constitucional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Admitir a existência de um destino comum à toda humanidade é o primeiro passo para 

também admitir que a luta pela sobrevivência da espécie humana depende do engajamento de 

todos, Poderes Públicos e Sociedade. Esta é uma questão urgente que exige a adoção de medidas 

transformadoras de modo a garantir dignidade aos homens e perspectivas às futuras gerações.  

O que se observa a partir dos argumentos citados e, principalmente, do texto constitucional 

é que permanece uma grande lacuna entre os direitos fundamentais idealizados pelo Constituinte 

e sua efetividade material.  Mesmo considerando natural do sistema uma certa inefetividade, como 

afirma Ferrajoli, não se deve distanciar demasiadamente do fundamental para a dignidade humana. 

 Conferir um destaque especial ao direito ao meio ambiente equilibrado significa tratar da 

dignidade humana, pois, assim agindo o Estado está se pronunciando quanto a um direito 

fundamental social, uma vez que dele decorre o também fundamental direito à sadia qualidade de 

vida.  

 Neste sentido, o presente artigo analisou o sistema político do país dentro do contexto de 

tripartição dos Poderes, procurando demonstrar que o princípio de divisão de Poderes, com 

especialidade de função, não mais configura a rigidez de antigamente, permitindo uma certa 

flexibilização em nome efetividade dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos.  

Além disso, é importante salientar que tanto há violação à lei fundamental quando as ações 

Estatais não estão em conformidade com as suas normas e princípios, como quando os preceitos 

constitucionais não são concretizados pelos órgãos que, constitucionalmente, estão vinculados a 

fornecerem-lhe efetividade prática, o que, mais uma vez, leva o judiciário a decidir em questões 

sociais que caberiam ao Poder Executivo, estabelecendo-se a judicialização da política.  



401 
 

Segundo Jakobson37, na lição de Verbicaro: 

Para Verbicaro (2008, p. 391), num sentido constitucional, “a judicialização da política refere-se ao 

novo estatuto dos direitos fundamentais e à superação do modelo de separação dos poderes do 

Estado”, uma vez que tem por consequência o aumento dos poderes dos tribunais. Ainda para a 

autora, esse fenômeno causa uma mudança de paradigma no entendimento de democracia, 

flexibilizando a ideia da supremacia da representação originária do povo pelo voto e buscando a plena 

efetivação dos direitos fundamentais expressos na Constituição. [...]. Ainda, para Verbicaro (2008, p. 

391), essa participação do judiciário é legitima, uma vez que a Constituinte de 1988 delineou limites 

para a atuação do legislativo e do executivo quando se tratar de direitos fundamentais e, ainda, trouxe 

normas programáticas. Importante mencionar que para Barroso (2010, p. 05), “constitucionalizar é, 

em última análise, retirar um tema do debate político e trazê-lo para o universo das pretensões 

judicializáveis”. Desta forma, resta ao judiciário o dever de garantir o cumprimento dessas normas, 

ditas Núcleo Constitucional. 

 Da presente análise resta claro que a teoria clássica da separação dos poderes já não se 

ajusta as atuais exigências da sociedade contemporânea, reconhecendo-se a possibilidade de 

intervenção entre os Poderes desde que o objetivo seja garantir a realização de direitos eleitos pelo 

constituinte como fundamentais.  

Neste relevo, evidencia-se o importante papel do Poder Judiciário, protagonista de uma 

atuação à frente das premissas estruturadoras dos Poderes formadores do Estado, suplantando os 

modelos e padrões estanques de realização do direito, herança da escola romana. Certamente, sem 

a pretensão de esgotar a discussão do tema abordado, presta-se o presente artigo para enfatizar a 

relevância do Judiciário no atual momento, face aos constantes questionamentos às bases 

democráticas do Brasil e o inegável desprestígio dos Poderes Legislativo e Executivo na realização 

do Estado Constitucional.  
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DEVERES FUNDAMENTAIS E JURISDIÇÃO AMBIENTAL 

 

Fillipi Specialski Guerra1 

 

INTRODUÇÃO 

Não obstante se considerem avançados os dispositivos legais brasileiros relativos à proteção 

do meio ambiente, subsiste o sentimento coletivo de que a promoção dos valores ambientais está 

aquém do determinado pela ordem jurídica.  

De um lado, vê-se uma crise ambiental se agravando cada vez mais. A imposição de um 

modelo econômico liberal-capitalista desregulado e a disseminação da cultura do consumo 

irresponsável fazem com que os prejuízos ambientais se multipliquem em escala global, seja pela 

alta atividade industrial, seja pelas práticas individuais cotidianas, ambas potencializadas pelo 

crescimento populacional. 

Problemas ambientais de longa data, como a destruição incessante das florestas, a produção 

de lixo e resíduos, a poluição do ar, do solo e das águas, bem como a exposição a agentes radioativos 

e outros potencialmente nocivos, unem-se a novos problemas derivados do aquecimento global, 

como intensificação de fenômenos meteorológicos, aumento das secas, escassez de água,  

desertificação e outras alterações em ecossistemas, que causam a perda de áreas férteis para a 

agricultura, a redução da biodiversidade e a disseminação de doenças.  

A ação do ser humano vence a natureza na disputa de forças e o poder público não mais 

consegue fazer cessar, muito menos inverter, o ritmo da degradação do meio natural. O modelo 

atual de Estado se demonstra incapaz de acompanhar a transformação da sociedade e de dar 

resposta aos novos problemas por ela criados, seja pela deficiência estrutural e financeira, seja pela 

burocracia que lhe é própria, seja ainda porque os valores ecológicos não correspondem aos 

interesses que ditam e patrocinam as ações dos representantes eleitos.  

O direito não está alheio a isso, já que a Constituição destaca explicitamente a essencialidade 

                                                        
1  Mestrando em Direito Pela Universidade do Vale do Itajaí. Procurador do Estado de Santa Catarina. Especialista em Direito 

Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina e em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera-Uniderp. Email: 
fillipig@gmail.com 
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de um meio ambiente equilibrado para a qualidade de vida, além do dever de todos preservá-lo, 

sendo o Poder Judiciário, como parte do organismo estatal, a última trincheira institucional na luta 

contra a desordem socioambiental. 

Ocorre que, na busca da efetividade constitucional, a jurisdição precisa se desvincular da 

concepção tradicional de proteção dos direitos fundamentais, em que estes são vistos 

essencialmente ou como garantias constitucionais de proteção contra a intervenção do poder 

público ou para a exigência de uma atuação sua.  

A jurisdição ambiental deve assim buscar a efetividade reconhecendo e atuando na origem 

do problema, pois se sabe que a degradação ambiental, em sua maior parte, é indubitavelmente 

causada pelo modo de produção e de vida dos entes privados, com destaque para os grandes grupos 

econômicos. E a Constituição não apenas garante a todos um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, como expressamente impõe a todos os particulares o dever de assumirem práticas 

sustentáveis.  

Sem ignorar a existência de outros desafios à jurisdição ambiental para a realização do seu 

papel político de ordenar e exigir o respeito ao meio ambiente, o presente artigo destacará um 

deles: a necessidade de o poder judiciário fazer valer o dever jurídico fundamental de todos os 

indivíduos de manter e proteger o meio ambiente, independentemente da atuação das demais 

esferas do poder público.  

A mudança de foco para os verdadeiros causadores da crise ambiental é o que se propõe 

neste artigo para uma maior efetividade jurisdicional em matéria ambiental, sem qualquer 

pretensão de esgotar o tema de modo definitivo. A intenção é lançar elementos para instigar o 

debate e que possam servir de incentivo à elaboração de outras reflexões mais sofisticadas. 

 

1. DESAFIOS INTERPRETATIVOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL A UM 

AMBIENTE DE QUALIDADE 

Estabelecida a proteção constitucional de um interesse, o sistema judicial deve garantir a sua 

efetividade. Por essa razão, a problemática da efetivação do direito de todos a um meio ambiente 

sadio e equilibrado é um dos pontos centrais com que se devem preocupar os operadores da 

jurisdição ambiental.  
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James May e Erin Daly 2  relacionam alguns desafios judiciais decorrentes da 

constitucionalização do direito a um ambiente de qualidade e dão destaque à necessidade de 

desenvolvimento ou interpretação dos conceitos estabelecidos nos textos constitucionais. Dada a 

amplitude dos conceitos e a comum abstração dos princípios fundamentais na generalidade das 

constituições, a adequada interpretação é necessária à atividade jurisdicional, uma vez que “as 

disposições constitucionais são promulgadas com pouca ou nenhuma orientação sobre questões 

limiares”. O Judiciário e especialmente as altas cortes necessitam definir, por exemplo, de que 

ambiente a constituição trata, qual a qualidade exigida e como reconhecer uma infração ao direito 

e identificar o seu responsável3. 

Esses conceitos abertos na constituição, porém, não impedem a imediata aplicabilidade e a 

plena eficácia das normas jurídicas, ficando a cargo dos juízes e dos tribunais a determinação final 

do conteúdo dos preceitos normativos, por ocasião de sua aplicação4, ainda que, nessa tarefa, deva 

ser considerado o princípio da supremacia do poder legislativo, segundo o qual o Judiciário deve 

adotar a definição do conceito constitucional apresentada pelo legislador caso haja e seja razoável 

(mesmo que não seja a melhor possível em seu entendimento)5. 

Assim, a utilização de termos amplos na constitucionalização do direito ambiental abre 

desafios interpretativos, sendo necessário que os tribunais desenvolvam ou interpretem os 

conceitos, decidindo o que um “direito” a um “meio ambiente” “de qualidade” significa, a quem ele 

se aplica e o que fazer a esse respeito6. 

 O primeiro dos desafios interpretativos trazidos por May e Daly diz respeito a definir o 

conceito jurídico-constitucional do substantivo meio ambiente 7 , ou seja, deve-se descobrir e 

estabelecer o que se configura como meio ambiente passível de proteção jurídica constitucional. A 

concepção adotada pelo constituinte brasileiro parece ter sido a mais ampla, de forma a contemplar 

                                                        
2 MAY, James R. DALY, Erin. Global environmental constitutionalism, p. 90: “Constitutional provisions are often enacted with little if 

any guidance on threshold questions”. 

3 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. Nova Iorque: Cambridge University Press: 2015. p. 89. 

4 SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015 p. 314.  

5 MARTINS, Ricardo M. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 41. 

6 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. p. 91. 

7 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. p. 91 
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a tutela do ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho8. Por essa razão, a definição legal9 de 

meio ambiente, por abranger apenas o meio ambiente natural, não é adequada à ordem 

constitucional, o que explica o fato de a doutrina ter ampliado o seu conceito10.  

Na sequência, os professores de Delaware apontam o desafio interpretativo relativo aos 

adjetivos associados ao meio ambiente pelas normas constitucionais, como saudável, equilibrado, 

seguro ou de qualidade11. A Constituição brasileira optou pelo termo equilibrado, caracterizando 

ainda o meio ambiente como essencial à sadia qualidade de vida12. É necessária, assim, a definição 

judicial do que é um comportamento capaz de causar desequilíbrio ambiental ou afetar a qualidade 

de vida de modo a ferir a constituição. Essa tarefa não é simples, dado que a balança de forças entre 

ser humano e natureza, que há alguns séculos pendia a favor desta, já se inverteu definitivamente13 

e o desafio de se definir o equilíbrio ecológico constitucionalmente garantido é maior quando se 

considera que a atividade humana já alterou inexoravelmente praticamente todos os aspectos do 

meio ambiente14. 

A terceira tarefa hermenêutica é relacionada ao objeto direito. May e Daly destacam que o 

direito relacionado ao meio ambiente pode mesclar direitos humanos e proteção ambiental 

(direitos não humanos), incluindo valores de biodiversidade e da natureza em si mesma15. Na 

constituição brasileira, há exemplos expressivos de tutela autônoma de bens jurídicos, como a 

função ecológica da fauna e da flora, a perpetuação das espécies e a dignidade de animais não 

humanos16 , o que exige uma definição judicial acerca do centro de proteção do direito e sua 

preponderância em comparação com outros direitos fundamentais17.  

                                                        
8 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 

jurídico-constitucional do estado socioambiental de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 163. 

9 Lei n. 6.938/1981: “Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

10 SIRVINSKAS, Luís P. Manual de Direito Ambiental. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 159. 

11 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. p. 93 

12 Art. 225, caput: 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. 

13 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do 
ambiente. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 47. 

14 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. p. 93 

15 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. p. 95 

16 Art. 225, § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: [...] VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, 
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. 

17 A discussão foi reacendida com a Emenda Constitucional n. 96/2017, que, mesmo após os julgamentos pelo Supremo Tribunal 
Federal do RE n. 153.531 (farra do boi) e das ADIs n. 2.514, 3.776, 1.856 (brigas de galo) e 4.983 (vaquejada), inseriu o §7º no art. 
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Por fim, o último dos desafios de interpretação do texto constitucional diz respeito aos 

sujeitos do direito, ou seja, quais os litigantes mais apropriados para figurar no processo judicial18. 

Trata-se de definir quem pode exigir judicialmente o respeito ao meio ambiente e de quem ele deve 

ser exigido.  

Como adiante será sustentado, a aceitação desses desafios pelo poder judiciário é 

determinante para que se confira efetividade à jurisdição ambiental, notadamente no que diz 

respeito à definição dos sujeitos do direito e do dever previstos no art. 225 da Constituição e suas 

implicações. A conformação desse conceito possui íntima relação com o princípio da solidariedade, 

um dos pilares axiológicos em que a jurisdição deve se amparar na tarefa de concretização dos fins 

socioambientais traçados na Constituição. 

 

2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL E A DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS DE 

DIREITOS E DEVERES  

No ordenamento brasileiro, o direito fundamental a uma ambiência de qualidade é trazido 

pelo artigo 225 da Constituição, composto de um caput e de sete parágrafos. No caput é 

estabelecido que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações19. 

O referido artigo insere-se no título VIII (da ordem social), capítulo VI (do meio ambiente), e, 

além do seu caput, possui 7 parágrafos. Muito embora não conste expressamente do rol de direitos 

e garantias fundamentais trazidos pela Constituição em seu título II, não há dúvidas de que o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental no regime constitucional20. 

                                                        

225 da Constituição, nestes termos: “§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram 
cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 
Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser 
regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”. 

18 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. p. 99 

19 É importante referir que, além do artigo 225, existem muitas outras disposições constitucionais ligadas direta ou indiretamente à 
proteção do meio ambiente e de recursos naturais, como os arts. 5º, XXIII, LXX, LXXI, LXXIII; 20, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
§§ 1º e 2º. 21, IX, XIX, XX, XXIII, a, b, c, e XXV; 22, IV, XII, XIV, XXVI e parágrafo único; 23, I, III, IV, VI, VII, e VIII; 26; 30, I, II, VIII e IX; 
37, § 4º; 43. §§ 2º, IV, e 3º; 49, XIV e XVI; 91, § 1º, III; 103; 129, III; 170, VI; 174, §§ 3º e 4º; 176 e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 177, § 3º; 182, 
§§ 1º, 2º, 3º e 4º; 186, II; 200, VII e VIII; 215; 216, V e §§ 1º, 2º e 4º; 220, § 3º, II; 231, §§ 1º ao 7º e 232, além dos arts. 43 e 44 do 
Ato das Disposições Transitórias, conforme relacionado por Luís Paulo Sirvinskas (SIRVINSKAS, Luís P. Manual de Direito Ambiental. 
pp. 179-180) 

20 DANTAS, Marcelo B. Direito ambiental de conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 148.   
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José Afonso da Silva denomina o caput do artigo 225 de norma-princípio ou norma-matriz, 

por ser aquela que evidencia o direito de todos ao meio ambiente equilibrado21. Referida norma 

tem aplicabilidade direta, sendo fonte de direitos e obrigações, conclusão essa a que se chega por 

uma metodologia positivista, já que os dispositivos constitucionais são normas e o que está na 

constituição deve ser cumprido 22 . Assim, é assegurada também ao direito ao ambiente a 

aplicabilidade direta e imediata atribuída às normas definidoras de direitos e garantias fundamentais 

(art. 5º, § 1º, da Constituição)23. 

Dito isso, vê-se que o dispositivo do caput do art. 225 refere-se expressamente aos sujeitos 

da relação ambiental, apontando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de 

todos. A doutrina não hesita em classificá-lo como típico direito difuso, que se caracteriza por ter 

um objeto indivisível e, como titulares, uma série indeterminada de sujeitos24. Essa comunhão 

indivisível faz com que a satisfação de uma pessoa implique necessariamente a satisfação de todos 

os demais titulares25.  

Ocorre que, quando menciona todos, a constituição refere-se também ao direito de cada 

um, uma vez que o meio ambiente é base natural da existência e desenvolvimento da vida humana, 

constituindo a qualidade ambiental o próprio conteúdo da dignidade da pessoa humana26.  

Como bem destaca Ingo Wolfgang Sarlet27: 

O que há de ser enfatizado é a circunstância de que direitos humanos e fundamentais, sejam eles 

políticos, sejam eles sociais, econômicos e culturais (assim como os ambientais em certo sentido), são 

sempre direitos referidos, em primeira linha, à pessoa individualmente considerada, e é a pessoa (cuja 

dignidade é pessoal, individual, embora socialmente vinculada e responsiva) o seu titular por 

excelência. 

Nessa lógica, se um indivíduo tem atingida a sua dignidade por uma ofensa ao meio ambiente 

                                                        
21 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 52 

22 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 226.  

23 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do 
ambiente. p. 394. 

24 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do estado socioambiental de direito. p. 161 

25 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 220. 

26 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do estado socioambiental de direito. p. 65. 

27 SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
p. 223. 
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(o que ocorre quando uma atividade poluidora implica dano ou risco de dano à sua própria 

qualidade de vida), essa lesão o atinge diretamente. Havendo proteção ao referido interesse na 

constituição, isso há que se refletir na dimensão processual da jurisdição ambiental, em especial no 

que diz respeito ao acesso à justiça, já que, pelo princípio da inafastabilidade do poder judiciário28, 

devem ser facultados meios processuais para que cada um possa fazer cessar uma degradação 

ambiental capaz de prejudicar a sua qualidade de vida. 

Nesse ponto, cabe uma crítica aos principais instrumentos processuais existentes em matéria 

ambiental, pois a ação civil pública não consagra a legitimidade do indivíduo29, ao passo que a ação 

popular, além de exigir a qualidade de cidadão (eleitor) 30 , tem natureza essencialmente 

desconstitutiva, servindo basicamente para anular ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder 

Público ou entidade de que ele participe31, não sendo assim a via adequada para fazer cessar uma 

ação poluidora de um particular, por exemplo. 

Nesse contexto, como a Constituição reconhece a titularidade de todos à qualidade do meio 

ambiente, caberia ao Poder Judiciário ampliar o rol de legitimados à propositura de ações 

ambientais, notadamente quando o ato de degradação ambiental repercute na qualidade de vida 

do demandante. Isso vem de certa forma ocorrendo, inclusive por meio de ações individuais que 

tutelam direito de vizinhança, como destacam Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer32, os quais 

complementam que o Poder Judiciário deve assumir “o papel de interpretar a legislação processual 

de um modo compatível com as exigências da proteção suficiente [...], crescendo, nesse contexto, 

os poderes (mas também a responsabilidade) dos Juízes e Tribunais”33.  

Assim como os titulares do direito ambiental são todos, também são todos aqueles contra 

quem esse direito pode ser exercido. Isso decorre da própria existência do direito fundamental ao 

meio ambiente equilibrado, pois “as normas constitucionais definidoras de direitos – isto é, de 

direitos subjetivos constitucionais – investem os seus beneficiários em situações jurídicas 

imediatamente desfrutáveis, a serem efetivadas por prestações positivas ou negativas, exigíveis do 

                                                        
28 Constituição Federal, art. 5º, XXXV – A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

29 Lei n. 7.347/85, art. 5º, I a V. 

30 Lei n. 4.717/65, art. 1º, § 3º. 

31 DI PIETRO, Maria Sylvia Z. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 953. 

32 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do 
ambiente. p. 370 

33 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do 
ambiente. p. 383 
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Estado ou de outro destinatário da norma”34.  

J. J. Gomes Canotilho aponta que os direitos fundamentais, num plano subjetivo, podem 

cumprir as seguintes funções: a) função de defesa ou de liberdade, que se traduz em poder de 

exercer o direito (liberdade positiva) e de exigir omissões do poder público, impedindo agressões 

por parte deste (liberdade negativa); b) função de prestação social, que permite ao particular obter 

prestação do Estado, como os serviços públicos de educação e saúde; c) função de proteção perante 

terceiros, que possibilita exigir que o Estado adote medidas para proteger o exercício do direito 

fundamental contra perturbações praticadas por terceiros; e, por fim, d) função de não 

discriminação, que abrange todos os direitos e permite obter do Estado o tratamento igual dos seus 

cidadãos35. 

Ao tratar especificamente da função de proteção perante terceiros, e diferenciando-a da 

função de prestação, Canotilho36 expõe: 

Em todos esses casos, da garantia constitucional de um direito resulta o dever do Estado adotar 

medidas positivas destinadas a proteger o exercício dos direitos fundamentais perante atividades 

perturbadoras ou lesivas dos mesmos praticadas por terceiros. Daí o falar-se da função de proteção 

perante terceiros. Diferentemente do que acontece com a função de prestação, o esquema relacional 

não se estabelece aqui entre o titular do direito fundamental e o Estado (ou uma autoridade 

encarregada de desempenhar uma tarefa pública) mas entre o indivíduo e outros indivíduos. 

Essa função de proteção, própria de todos os direitos fundamentais, é uma exigência 

oponível ao Estado, que remonta inclusive ao surgimento do Estado moderno, quando este assumiu 

para si o monopólio do uso da força na missão de garantir a segurança das pessoas e a ordem 

social37.  

No entanto, o que se exige do Estado com base nessa função é uma “segurança pública”, 

entendida no sentido mais amplo da expressão. Havendo o direito à vida, o Estado deve proteger a 

vida de todas as pessoas, em especial de lesões ou ameaças provindas de outros particulares; se 

garante o direto à propriedade, deve agir para prevenir e repreender quem atinge o patrimônio de 

outra pessoa; e, portanto, se existe o direto fundamental a um meio ambiente de qualidade, 

essencial à sadia qualidade de vida, os poderes públicos precisam estabelecer meios para que uma 

                                                        
34 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 

modelo. p. 223. 

35 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000. pp. 401-403. 

36 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 403 

37 SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
p. 155. 
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pessoa não afete o meio ambiente e, consequentemente a qualidade de vida e a dignidade de outro 

indivíduo (e de muitas outras pessoas indeterminadas). 

Destaca-se, porém, que a relação básica existe entre particulares: uma pessoa não pode 

afetar o direito fundamental de outra. É um dever de conduta, imposto a cada um, para que não 

prejudique o exercício do direito fundamental dos demais. E é essa a relação fundamental extraída 

do direito de todos ao meio ambiente garantido pela constituição. O Estado, entendido aqui em 

toda a sua expressão (Legislativo, Executivo e Judiciário), deve agir para evitar que condutas 

particulares impliquem degradação ambiental e comprometam a qualidade de vida das outras 

pessoas, senão todas.  

Como referido introdutoriamente, parte-se da premissa de que, muito mais do que de uma 

atitude do poder público, a proteção da qualidade do meio ambiente é dependente essencialmente 

de adoção de práticas sustentáveis por pessoas privadas, já que estas são as maiores causadoras da 

degradação ambiental, devido às atividades produtivas e ao modo de vida da sociedade atual.  

Assim, para se conferir maior efetividade à jurisdição ambiental, é extremamente necessário 

o reconhecimento da função de proteção do direito fundamental de todos ao meio ambiente contra 

atos de terceiros, a qual evidencia a relação existente entre particulares em matéria ambiental.   

 

3. A EFICÁCIA HORIZONTAL DO DIREITO FUNDAMENTAL DE TODOS A UM MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO  

É característica básica das constituições a existência de preceitos que vinculam a atuação dos 

poderes públicos em todas as suas expressões, sendo o Estado, em geral, o principal destinatário 

das normas constitucionais que estabelecem os direitos fundamentais38. 

A constitucionalização dos direitos, porém, além de vincular a atuação administrativa, 

legislativa e jurisdicional do Estado, estabelece também limitações à autonomia da vontade dos 

particulares, subordinando os atos da vida privada a valores constitucionais e determinando o 

respeito aos direitos fundamentais das demais pessoas39.  

Isso parte de um duplo caráter ou dupla dimensão dos direitos fundamentais, pois eles, ao 

                                                        
38 PEREIRA, Jane R. G. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 446. 

39 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo. p. 353 
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passo que garantem posições jurídicas subjetivas dos indivíduos em face do Estado, também fazem 

irradiar uma ordem objetiva de valores, que, além de guiar os poderes públicos, comandam a 

própria vida social40. 

Ingo Wolfgang Sarlet menciona que essa eficácia irradiante dos direitos fundamentais 

fornece diretrizes para a aplicação do direito infraconstitucional, apontando para a necessidade de 

uma interpretação conforme aos direitos fundamentais41. Acrescenta ainda que, associada a esse 

efeito, “a ideia de os direitos fundamentais irradiarem efeitos também nas relações privadas e não 

constituírem apenas direitos oponíveis aos poderes públicos vem sendo considerada um dos mais 

relevantes desdobramentos da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais”42.   

Esse entendimento de que os direitos fundamentais incidem de alguma forma nas relações 

entre os particulares predomina na teoria constitucional contemporânea43 e, embora exista quem 

pregue uma eficácia indireta e mediata dos direitos fundamentais (pela atuação do legislador e 

atribuição de sentido a cláusulas gerais), tem prevalecido na doutrina e na jurisprudência o ponto 

de vista da aplicabilidade direta e imediata, pela ponderação do princípio da livre iniciativa e da 

autonomia da vontade com o direito fundamental em jogo, por se afigurar mais adequado para a 

realidade brasileira44. 

Ricardo Marcondes Martins explica que os particulares, por gozarem de liberdade, têm o 

direito de buscarem a realização de seus próprios interesses, já que, ao contrário dos poderes 

públicos, não possuem a obrigação de realizar o interesse público. Essa liberdade confere aos 

particulares amplos espaços de permissão, pois, se o sistema normativo não estabelece proibição 

expressa para a prática de determinados atos, eles são em princípio permitidos45.  

No entanto, isso ocorre apenas em tese e de forma geral, já que essa esfera de liberdade dos 

particulares não é limitada apenas por regras específicas, mas também pelos princípios 

constitucionalmente estabelecidos46. Com efeito, estando os direitos fundamentais definidos em 

                                                        
40 PEREIRA, Jane R. G. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. p. 458. 

41 SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
p. 153 

42 SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
p. 154 

43 PEREIRA, Jane R. G. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. p. 486 

44 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo. p. 371-372. 

45 MARTINS, Ricardo M. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. p. 63. 

46 MARTINS, Ricardo M. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. p. 97 
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regras ou em princípios constitucionais, estes incidem diretamente nas relações privadas, de forma 

a condicionar a atividade dos particulares para que suas condutas não impliquem ofensa a esses 

direitos constitucionalmente estabelecidos. 

Existem críticas à eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações privadas, mas elas 

não se sustentam, pois, como destaca Jane Reis Gonçalves Pereira, elas não se fundam em eventuais 

inconsistências da teoria, mas sim nos seus efeitos: 

Afirma-se que a vinculação dos comportamentos privados às normas de direito fundamental 

importaria no esvaziamento da liberdade que deve prevalecer nessa seara. Ora, a proteção 

constitucional da autonomia privada não é, de modo algum, incompatível com a eficácia direta dos 

direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares [...]. A questão não se encontra em 

saber se a autonomia privada deve ou não ser protegida, mas sim se esta deve prevalecer em face dos 

demais direitos fundamentais quando tratar-se de relações jurídicas entre particulares. Ao admitir-se 

a eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações inter privatos, a autonomia não é 

amesquinhada, e sim colocada no mesmo plano dos demais bens jurídicos fundamentais47. 

Com a positivação de princípios na constituição e com os particulares devendo a eles 

respeito, passa a ser obrigatória também a ponderação no âmbito privado, pois, ainda que não haja 

proibição expressa na legislação para a prática de determinado ato, o indivíduo deve observar se 

sua conduta viola algum princípio ou valor constitucional, atingindo o direito fundamental de outras 

pessoas de forma excessiva48.  Ao buscar o seu interesse, o particular deve apurar, por meio de uma 

ponderação, até que ponto a ordem constitucional lhe permite afetar interesses fundamentais de 

outras pessoas, sob pena de incorrer em conduta ilícita49.   

Ricardo Marcondes Martins explica que “na esfera de atuação resultante da inexistência de 

restrições legais e administrativas, [os particulares] não podem mais buscar a máxima realização de 

seus interesses pessoais [...]. Eles podem buscar a realização de seus interesses até um determinado 

limite. Após esse limite, devem respeitar os demais princípios incidentes”50. E, ilustrando a questão, 

continua:  

[Os particulares] podem concretizar o princípio da propriedade privada e do livre desenvolvimento da 

atividade econômica até um determinado ponto. A concretização de um princípio sempre importa no 

afastamento de outro. Antigamente, nas zonas livres, admitia-se que o particular concretizasse o 

princípio de seu interesse independentemente da restrição dos demais. Hoje, [...] o sistema não tolera, 

nos espaços vazios de limitações expressas, o afastamento, por exemplo, total da proteção do meio 

                                                        
47 PEREIRA, Jane R. G. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. p. 488 

48 MARTINS, Ricardo M. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. p. 86-87 

49 MARTINS, Ricardo M. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. p. 89-90. 

50 MARTINS, Ricardo M. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. p. 87 
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ambiente, mas apenas um parcial afastamento. Esse “ponto”, esse “limite”, é dado pela ponderação, 

hoje imposta também aos particulares51.  

A afetação das relações entre particulares pela constitucionalização do direito ambiental é 

decorrência lógica da própria natureza do direito à qualidade do meio ambiente, que, de certa 

forma, é um direito de todos em face de todos, ou seja, entre pessoas. Como se sabe, “direitos 

ambientais também estruturam as relações entre vizinhos, por exemplo, quando eles regulam como 

um proprietário deve usar sua terra, ou entre usuários de água a montante e a jusante”52.  

Portanto, ao menos nesse aspecto, o direito ao meio ambiente evidencia uma relação de 

Direito Privado, não havendo como se negar que, da perspectiva objetiva do direito fundamental 

previsto no artigo 225 da constituição, projeta-se a eficácia entre particulares desse direito53. 

Dada essa característica irradiadora do direito constitucional a uma ambiência de qualidade 

e reconhecendo-se o desafio da definição dos litigantes mais apropriados, é que James R. May e 

Erin Daly apontam que o litígio ambiental pode muitas vezes inverter as expectativas normais 

relativas aos papéis das partes públicas e privadas, pois, “enquanto os litígios de direitos 

constitucionais tradicionais afetam o particular contra a autoridade pública, o litígio ambiental 

muitas vezes coloca os membros do público contra uma entidade privada (invocando assim o 

princípio da eficácia horizontal dos direitos e obrigações constitucionais)”54. 

O entendimento dessa eficácia horizontal e da consequente possibilidade (e necessidade) de 

se exigirem das particulares condutas constitucionalmente adequadas em matéria ambiental, 

independentemente da existência de restrições legais ou administrativas específicas, é de extrema 

importância para que a jurisdição realize os fins constitucionais a ela subjacentes. 

 

4. O DEVER FUNDAMENTAL DE DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Como visto no item anterior, a simples previsão do direito fundamental de todos a uma 

                                                        
51 MARTINS, Ricardo M. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. p. 87 

52 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. p. 95: “Environmental rights also structure the relationship 
between neighbors, for instance, as they regulate how a property owner might use his land, or between upstream and downstream 
users of water”. 

53 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do 
ambiente. p. 75-76. 

54 MAY, James R.; DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. p. 99. “Whereas traditional constitutional rights litigation 
often pits the private individual against the public authority, environmental litigation often pits members of the public against a 
private entity (thus invoking the principle of the horizontal application of constitutional rights and obligations). 
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ambiência de qualidade já implica, por si só, a necessidade de todas as pessoas respeitarem o meio 

ambiente em suas práticas cotidianas. No entanto, a constituição foi além: não apenas estabeleceu 

o direito de todos a um meio ambiente de qualidade, como consignou expressamente a existência 

de um dever de toda a coletividade protegê-lo e preservá-lo.  

O caput do artigo 225 da Constituição dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações”. A parte final do referido dispositivo constitucional estabelece, assim, o dever 

fundamental de defesa e preservação do meio ambiente, imposto a todos. 

O meio ambiente de qualidade, assim, manifesta a existência de necessidades coletivas, mas 

com reflexos individuais, que implicam um relacionamento complexo entre pessoas e grupos da 

sociedade civil, assumindo a forma de um direito-dever, já que todo o indivíduo é, ao mesmo tempo, 

titular do direito ao meio ambiente equilibrado e titular do dever de defender e preservá-lo55.  

J. J. Gomes Canotilho alerta, porém, que os deveres fundamentais não correspondem à outra 

face dos direitos fundamentais, ou seja, não são os deveres resultantes simplesmente da 

necessidade de se respeitar os direitos fundamentais de outra pessoa. Embora exista uma eficácia 

direta dos direitos fundamentais que vincula as entidades privadas, não se estabelece 

correspondência estrita entre direitos fundamentais e deveres fundamentais, recortando-se estes 

últimos como categoria independente56.  

Não obstante isso, os deveres fundamentais podem aparecer conexos com direitos ou de 

forma autônoma57. Como exemplos de deveres constitucionais conexos a outros direitos apontam-

se o dever de votar58 (conexo ao direito de votar) ou o dever de educação dos filhos59 (conexo ao 

direito de educação dos filhos). Mas também pode haver dever autônomo, como é o dever de 

prestar o serviço militar60, uma vez que inexiste o correlato direito constitucional de prestar o 

serviço militar.  

                                                        
55 MEDEIROS, Fernanda L. F. de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. pp. 133-

134. 

56 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. pp. 518-519. 

57 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 519. 

58 Constituição, art. 14, § 1º “O alistamento eleitoral e o voto são: I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos”. 

59 Constituição, art. 205. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...]” 

60 Constituição, art. 143, caput: “O serviço militar é obrigatório nos termos da lei” 
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Nessa classificação, o dever fundamental de proteção ambiental é um dever conexo61, pois, 

conforme já foi tratado, o caput do art. 225 da Constituição estabelece a defesa do meio ambiente 

como direito de todos e como dever da coletividade, conectando direito e dever no mesmo titular62.  

Canotilho menciona ainda que os deveres fundamentais normalmente dependem de 

mediação legislativa, a fim de estabelecer os esquemas organizatórios, procedimentais e 

processuais que regulem o cumprimento desse dever, embora, dependendo de sua estrutura, 

possam ser diretamente aplicáveis63, apontando como exemplo o dever de educação dos filhos 

estatuído no artigo 36º/5 da Constituição portuguesa64.  

A estrutura do artigo 225 da Constituição brasileira permite sustentar que o dever 

fundamental de proteção do meio ambiente também possui aplicação imediata. Embora não defina 

condutas específicas aos particulares, o conteúdo do referido dever é cognoscível de maneira 

genérica (neminen laedere), prescindindo de regulamentação detalhada para a sua imediata 

exigência. Isso porque é normal que o dever fundamental seja estabelecido de forma genérica, não 

consistindo em uma exigência de ação ou omissão perfeitamente delimitada, mas tão somente uma 

conduta ativa ou passiva definida de forma geral65.  

Evidentemente, os aspectos sancionatórios característicos da esfera administrativa e 

criminal dependem de prévia tipificação das condutas ilícitas por lei, tendo em vista o princípio 

constitucional que obsta a imposição de pena sem prévia cominação legal 66 . No entanto, tal 

exigência de tipificação específica é desnecessária para a configuração de ilicitude na esfera cível 

comum, que é estruturada por normas abertas, como os artigos 186 e 187 do Código Civil67. Sabe-

se ainda que os atos da vida privada devem se conformar inclusive aos costumes e aos princípios 

gerais, além do que devem ser exercidos em consonância com os fins sociais a que a lei se dirige68. 

                                                        
61 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 519. 

62 É o que ocorre também na constituição portuguesa, de que trata especificamente Canotilho, tendo em vista que o seu artigo 66º/1 
dispõe: “Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”.  

63 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 521.  

64 Constituição de Portugal, artigo 36º/5: “os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos”. 

65 MEDEIROS, Fernanda L. F. de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. p. 101. 

66 Constituição, art. 5º, XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 

67 Código Civil. Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Art. 187: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

68 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Decreto Lei n. 4.657/42. Art. 4º: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Art. 5º: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais 
a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. 
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Nesse sentido, a formulação constitucional que impõe ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defender o ambiente para as presentes e futuras gerações permite extrair a consagração 

de um dever fundamental, lançando-se, assim, mão de dois flancos para se atingir a proteção e a 

preservação do meio ambiente, tanto através do Estado como pela mobilização da sociedade69. 

A existência desse dever fundamental expressamente imposto pela constituição reforça a 

eficácia horizontal decorrente da simples previsão do direito fundamental ao meio ambiente, 

dando-lhe um plus, e serve para evidenciar ainda mais a necessidade de ajustamento das condutas 

de todos os integrantes do seio social às exigências de preservação ecológica e de respeito aos 

valores constitucionais constitucionalmente estabelecidos. 

 

5. A CONCRETIZAÇÃO DO POSTULADO DA SOLIDARIEDADE COMO DESAFIO DA JURISDIÇÃO 

AMBIENTAL 

A constituição se apresenta como instrumento jurídico-político para a construção de uma 

sociedade fraterna e solidária70 e tanto a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais como a expressa imposição do dever fundamental de todos protegerem o meio 

ambiente revelam a incidência do postulado da solidariedade. 

Referida incidência ficou consignada pelo julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3540/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de 

terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano. Incumbe, ao Estado 

e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e 

futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual. O adimplemento 

desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da 

coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de 

solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em 

geral71. 

A solidariedade, assim, apresenta-se como pressuposto da atribuição dos direitos e dos 

                                                        
69 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 

jurídico-constitucional do estado socioambiental de direito. p. 161. 

70 Constituição, art. 3º: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa 
e solidária; [...]”. 

71 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.540, do Distrito Federal. Pleno. 
Min. Rel. Celso de Mello. Disponível: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000094348&base=baseAcordaos>. Acesso em 15. fev. 
2018. 
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deveres fundamentais, os quais estabelecem uma responsabilidade comunitária aos indivíduos, 

alicerçada em uma acentuada dimensão social participativa72. 

Com base nisso, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer afirmam a necessidade de se 

reconhecer a existência de um pacto socioambiental que contemple o papel que a própria sociedade 

desempenha na proteção do bem ambiental constitucionalmente definido, o que se reflete também 

na função jurisdicional: 

Deve-se projetar uma nova postura política (e também jurídica) para a sociedade civil, que, 

especialmente sob o marco normativo da solidariedade, deverá compartilhar com o Estado (não 

obstante em menor intensidade) a carga de responsabilidades e deveres de tutela do ambiente para 

as gerações presentes e futuras. O comando constitucional expresso no art. 225, caput, da CF/1988, 

tem especial relevância, [...] destacando que os deveres de proteção e promoção do ambiente, para 

além do Estado, são atribuídos agora também aos particulares. A ideia de “dever” jurídico [...] é um 

dos aspectos normativos mais importantes trazidos pela nova “dogmática” dos direitos fundamentais, 

vinculando-se diretamente com o princípio da solidariedade73.   

O postulado da solidariedade identifica-se assim como um dos pilares de sustentação da 

jurisdição ambiental, por indicar a existência do dever e apresentar os sujeitos de quem o respeito 

e a proteção ao meio ambiente podem ser exigidos. Encontra-se aliado à sustentabilidade, que, de 

outro lado, sintetiza os princípios de proteção ao ambiente e, assim, as condutas 

constitucionalmente adequadas, apresentando o que se deve exigir de todos a fim de garantir o 

equilíbrio ecológico necessário à sadia qualidade de vida. 

Nesse sentido é que se permite afirmar que os princípios estruturantes da solidariedade e da 

sustentabilidade são eleitos como dimensões materiais que fundamentam a jurisdição ambiental e 

que mais repercutem para a eficácia da atividade jurisdicional nessa seara74. 

O reconhecimento do dever fundamental de proteção ambiental imposto a todos os 

particulares e de sua exigibilidade constitucional é decorrência de uma sociedade solidária em 

construção 75 , ao passo que a consagração prática do equilíbrio ecológico é necessária ao 

atingimento do bem-estar de todos e da justiça social, objetivos estes da ordem social76. 

                                                        
72 MEDEIROS, Fernanda L. F. de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. p. 103. 

73 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do 
ambiente. pp. 64-65. 

74  BODNAR, Zenildo; Cruz, Paulo Márcio. As dimensões materiais da efetividade da jurisdição ambiental. Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo, 6 (2), p. 155-166, jul./set. 2014. p. 159. 

75 Constituição, art. 3º: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa 
e solidária; [...]” 

76 Constituição Federal, art. 193: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 
sociais”. 
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Havendo objetivos expressamente definidos na constituição, não se admite mais a 

neutralidade jurisdicional, devendo o Poder Judiciário assumir o seu compromisso com a efetividade 

da tutela do meio ambiente como direto fundamental. Essa atividade “constitui, em verdade, tanto 

um poder quanto um dever constitucional do agente político investido do papel de prestar a 

jurisdição”77. 

Tem-se assim que a constituição, por si só, fornece estrutura material suficiente para que 

práticas sustentáveis sejam exigidas judicialmente de todos os particulares, independentemente da 

edição de leis específicas ou de uma atuação concreta da Administração.  

É com base nisso que o valor de solidariedade consubstanciado no dever fundamental de 

proteção ambiental deve ser reconhecido e adotado na prática do ativismo judicial, segundo a qual 

se admite maior interferência do Judiciário no espaço dos outros poderes quando isso se verificar 

essencial para a concretização dos valores e dos fins constitucionais. Tal prática manifesta-se, dentre 

outras formas, pela aplicação jurisdicional direta da Constituição independentemente de legislação 

infraconstitucional definidora de determinada política pública78.  

Porém, embora existam deveres constitucionais específicos ao poder público em matéria 

ambiental, especialmente no artigo 225, § 1º, da Constituição, a ideia de ativismo judicial para a 

efetividade do direito de todos ao meio ambiente não deve se limitar à exigência desses deveres 

estatais, tampouco tê-los por preponderantes. 

Isso porque as prestações públicas constitucionalmente definidas não se apresentam 

suficientes à satisfação completa do direito difuso ao meio ambiente equilibrado, dada a 

predominância nessa esfera da sua função de proteção perante terceiros e a consequente 

dependência da concretização prática do postulado da solidariedade para que se lhe confira 

aplicabilidade. 

Embora parta de um postulado válido – o Estado tem o dever de promover e efetivar os 

direitos fundamentais -, não se deve ceder à comodidade de se transferir ao poder público toda a 

responsabilidade de prevenir e resolver os problemas ambientais decorrentes de atos particulares, 

                                                        
77 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do 

ambiente. p. 392 

78 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo. p. 285. 
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deslocando-se o problema do campo do direito privado para esfera do direito público79, ainda mais 

considerando a crise estrutural e funcional do Estado.  

O processo ambiental tem que estar comprometido com o direito fundamental que justifica 

a sua tutela e, assim, a jurisdição ambiental deve se apresentar como eficaz meio de acesso à 

proteção do meio ambiente80. E é fazendo valer o dever constitucional de todos os particulares que 

a jurisdição alcançará de forma mais eficaz a ordem socioambiental idealizada pela constituição. 

A constitucionalização do direito ao meio ambiente de qualidade e a consagração expressa 

do dever de todos protegê-lo fornecem, assim, meios suficientes para que a jurisdição ambiental 

faça valer o postulado da solidariedade, impondo a adequação de condutas não exclusiva e 

preferencialmente ao poder público, mas sim à generalidade das pessoas, em especial àqueles que, 

por sua atividade, mais comprometem o equilíbrio ambiental, exigindo-se, assim, que todos 

contribuam para a construção de uma sociedade sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O poder público possui deveres na esfera ambiental, mas as prestações exigíveis do Estado 

em matéria constitucional e legal, embora essenciais, não são suficientes para a garantia da 

qualidade do meio ambiente essencial à vida digna de todos.  

Embora sirva bem a parte dos direitos fundamentais, a postura hermenêutica de promoção 

dos direitos fundamentais que prima pela exigência de uma prestação do Estado não se demonstra 

adequada tampouco suficiente ao atingimento dos objetivos socioambientais traçados na 

constituição.  

De um lado, isso ocorre porque a degradação ambiental é, em sua maior parte, imputável 

diretamente aos particulares, em especial os grandes agentes econômicos; de outro, porque a crise 

estrutural e financeira do Estado se traduz em uma incapacidade administrativa de evitar a 

concretização dos riscos e de compensar os prejuízos ambientais a contento.  

O atingimento da sustentabilidade nas dimensões social, econômica e ambiental passa, antes 

de tudo, pela adoção de práticas condizentes com o equilíbrio ecológico a serem exigidas 

                                                        
79 PEREIRA, Jane R. G. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. p. 490 

80 LEAL, Augusto Antônio Fontanive. Jurisdição ambiental: contrato social, direito fundamental ao meio ambiente e efetividade 
processual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 132.  
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principalmente dos entes particulares, com base no postulado da solidariedade, que, em matéria 

ambiental, transparece tanto da eficácia horizontal do direito fundamental ao meio ambiente de 

qualidade como do próprio dever de toda a coletividade de proteção ao ambiente, expressamente 

previsto no art. 225 da Constituição.  

No entanto, embora o direito fundamental ao meio ambiente de qualidade possua eficácia 

plena e aplicação imediata, a adoção prática do entendimento não é simples, uma vez que, nas 

relações de direito privado, os particulares possuem prima facie um direito fundamental de 

liberdade que supostamente garante a sua ação no caso concreto, notadamente na inexistência de 

normas legais específicas que impeçam determinada atividade.  

Nesse ponto é que se confere relevância à função jurisdicional, que deve assumir a tarefa 

interpretativa e aplicadora da constituição, ponderando os valores opostos à proteção ambiental e 

moldando casuisticamente o dever fundamental dos particulares relacionado à defesa e a 

preservação do meio ambiente.  

Ainda que não haja legislação ou atos administrativos que determinem condutas específicas, 

deve o Judiciário assumir a referida tarefa e impor preferencial e concretamente aos particulares o 

exercício de práticas condizentes com o equilíbrio ambiental. A definição dessas práticas e a sua 

efetiva exigência a todos é o grande desafio a ser assumido pela jurisdição a fim de conferir eficácia 

ao direito fundamental aqui tratado. 

A construção jurisprudencial, edificada caso a caso, possui papel determinante para o 

clareamento dos limites dos direitos fundamentais de liberdade e de livre iniciativa, de modo a 

estabelecer, na ausência de leis adequadas e na atuação insuficiente da Administração, quais são as 

condutas particulares constitucionalmente inadequadas aos fins de sustentabilidade ambiental 

traçados pela constituição. 

Pode-se afirmar com isso que o postulado da solidariedade transparece como um dos pilares 

em que se deve amparar a jurisdição ambiental em sua dimensão material, fazendo com que se 

exija de todos os particulares o cumprimento do seu dever fundamental de respeito ao meio 

ambiente imposto pela Constituição. 

A definição das responsabilidades constitucionais dos entes privados em matéria de proteção 

e preservação do meio ambiente e a exigência judicial de seu cumprimento são, assim, pressupostos 

de uma sociedade fraternal em construção. Assumindo esse desafio é que o Judiciário 
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desempenhará o seu papel na garantia da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 
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DIMENSÃO TEÓRICA E PRAGMÁTICA DAS DECISÕES ESTRUTURANTES: DESAFIOS 

NO SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO 

 

Lucilene dos Santos1 

 

INTRODUÇÃO 

Existem reflexões importantes na doutrina no tocante a possibilidade ou não de o 

Magistrado, para concretizar um valor constitucionalmente garantido, proferir a denominada 

decisão, medida estruturante ou sentença estruturante, que são diretrizes para tornar efetiva a 

decisão judicial no plano fático, muitas vezes ingressando em função típica do Legislativo ou do 

Executivo. Para exemplificar, citam-se os processos alusivos aos danos ambientais de grande 

magnitude, atingindo milhares de pessoas, em que são necessárias diversas decisões para o 

equacionamento das questões a eles referentes. Ocorre que, diante da impossibilidade de se prever 

antecipadamente quais medidas serão necessárias para o fim almejado, bem como todas as ações 

subsequentes, é que na própria sentença ou na fase do seu cumprimento poderão ser impostas 

ordens afim de tornar efetivo o conteúdo decisório, as vezes invadindo uma função típica do 

Executivo ou do Legislativo. Ainda, há possibilidade de o Juiz não ficar adstrito ao pedido, podendo 

implementar os comandos necessários, como se verá a seguir. 

Contudo, a possibilidade de o Juiz proferir tais decisões desperta inúmeros questionamentos, 

dentre eles a ofensa à separação dos poderes diante da ingerência do Poder Judiciário em funções 

que são de competência do Poder Executivo ou Poder Legislativo e para o qual aquele não teria 

legitimidade. Com isto, dar-se-ia aos Juízes um empoderamento ainda maior que o comumente 

decorrente de sua função, o que poderia culminar em arbítrio, entre tantas outras ponderações.  

Nesse cenário, o presente artigo tem como objetivo geral apresentar a dimensão teórica e 

pragmática das decisões estruturantes a fim de problematizar os desafios (entraves e soluções) para 

a aplicação da decisão estruturante no sistema processual brasileiro 

De forma específica, tratará, na primeira seção, sobre a dimensão teórica, apresentando a 

                                                        
1 Mestranda em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Juíza Substituta no Estado de Santa Catarina/SC.  
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origem, o conceito e as características que dão ensejo à decisão estruturante. A segunda seção, 

partindo do aspecto pragmático, apresentará o case conhecido como a ACP do carvão em matéria 

ambiental e abordará sobre o processo estrutural e as mudanças existentes no atual código de 

processo civil brasileiro que talvez possam fundamentá-la. Por fim, no último tópico, serão 

discutidos os desafios (entraves e soluções) para a aplicabilidade das decisões estruturantes no 

sistema processual brasileiro com destaque para: modificação do paradigma principiológico 

separação dos poderes, a natureza institucional dos juízes na execução de políticas públicas e o 

reconhecimento das heurísticas e os vieses cognitivos nas decisões judiciais. Ainda, serão apontadas 

algumas soluções para o êxito das medidas, como um processo dialógico, realização de audiências 

públicas, nomeação de amicus curie, ampla publicidade, bem como a necessidade de normatização 

legislativa adequada. O método utilizado é o indutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica. 

 

1. ASPECTOS TEÓRICOS DA DECISÃO ESTRUTURANTE: ORIGEM, CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

Para compreensão do conceito e das características da decisão estruturante é importante 

entender a evolução histórica no qual esse tipo de operação estrutural teve sua origem.  

Segundo aponta Fiss, “ [...] a reforma estrutural tem suas raízes nos anos 50 e 60 do século 

passado, quando a Suprema Corte norte-americana estava sobre a presidência de Earl Warren e 

realizou-se um extraordinário esforço para colocar em prática a decisão no caso Brown vs Booard 

of Education of Topeka”2.  

Nesse caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1954, declarou inconstitucional a 

segregação racial existente principalmente nas escolas do Sul dos Estados Unidos e afastou do 

sistema educacional o entendimento  separate but equal, definido como constitucional no passado, 

principalmente no caso Plesy3. Assim, o Judiciário rechaçou a doutrina e o entendimento no sentido 

de legitimidade da separação entre os negros e branco no sistema educacional. A Corte determinou 

a dessegregação racial, e o meio de se fazer isso foi afirmado pela Suprema Corte quando da 

rediscussão do caso Brown, em Brown v. Board of Education II, em 1955. Igualmente, coube aos 

juízes de primeiro grau proferir inúmeras decisões (injunctions) para o cumprimento da decisão 

                                                        
2 FISS, Owen. Direito como razão pública: Processo, Jurisdição e Sociedade. Tradução de Carlos Alberto de Salles, 2ª Ed., Curitiba: 

Juruá, 2017, p. 26-27 

3 Caso Plessy v. Fergurson 163 US 537 (1896). Neste, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a constitucionalidade do sistema 
de segregação racial em locais públicos, concluindo que era legítimo o transporte público reservar parte dos assentos para brancos 
e outros para negros,  sob a doutrina dos “separados mas iguais”. 
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proferida pela Suprema Corte, as quais tiveram que regulamentar variadas questões que não foram 

previstas e que surgiram no decorrer desse processo de dessegregação, como a adaptação do 

número de alunos em sala de aulas, a mudança no critério de escolha dos professores, o transporte 

escolar necessário para tanto, entre muitas outras que variavam de acordo com as peculiaridades 

de cada localidade. Owen Fiss denominou esse processo de reforma estrutural, uma nova forma de 

adjudication, através da qual os juízes devem concretizar os valores constitucionais, afastando as 

burocracias estatais quando estas forem obstáculos àqueles.4 

De acordo com Vitorelli, o processo estrutural nasceu de uma necessidade eminentemente 

prática, quando no caso v. Board of Education. a Suprema Corte disse o que deveria ser feito, mas 

não como, expedindo ordens aos juízes de origem para “adotar providências necessárias, de modo 

a fazer com que as partes ingressem em escolas públicas não segregadas com base em raça, com a 

máxima urgência” 5 , não estipulando, todavia, parâmetros quaisquer para que, na prática, se 

conseguisse alterar todo o sistema educacional de vários estados, incumbindo aos juízes inferiores 

usarem injunctions ou ordens judiciais estabelecedoras de obrigações de fazer e não fazer.  Paro 

autor, complementando a decisão inicial com as diretrizes estruturais, a doutrina norte-americana 

criou, assim, uma categoria de ações judiciais de interesse público denominadas (public law 

litigation), que se valem de ordens judiciais que impõem obrigações de fazer ou não fazer 

(injunctions) para realização de direitos fundamentais (civil rights injuncitions).6  

Nesse pensar, quando há necessidade de, para atingir o objetivo de tutela de um direito 

fundamental, reformar instituições inteiras, as ordens judiciais respectivas ficaram conhecidas 

como structural injunctions. Assim, a referência ao processo coletivo estrutural (structural litigation) 

é aplicável aos casos em que a pretensão coletiva não é apenas a imposição de um comportamento, 

mas a realização de uma alteração estrutural em uma organização, com o objetivo de potencializar 

o comportamento desejado no futuro 7.. 

                                                        
4  Para melhor descrição do caso, ver: BAUERMANN, Desirê. Structural Injunctions no Direito Norte-Americano. In: Processos 

Estruturais. Org. ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 279/301; MORO, Sérgio Fernando. A 
Corte Exemplar: considerações sobre a Corte de Warren. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, p. 
341/343. Consulta efetivada em  http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/1802/1499, em 12.02.2018. 

5 VITORELLI, Edilson. Litígios Estruturais: Decisão e Implementação de Mudanças Socialmente Relevantes pela Via Processual In: 
Processos Estruturais. Org. ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 375 -376. 

6 VITORELLI, Edilson. Litígios Estruturais: Decisão e Implementação de Mudanças Socialmente Relevantes pela Via Processual. In: 
Processos estruturais. Org. ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 377. 

7 VITORELLI, Edilson. Litígios Estruturais: Decisão e Implementação de Mudanças Socialmente Relevantes pela Via Processual In: 
Processos Estruturais. Org. ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 377. 
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Compreendendo as razões históricas consistentes na necessidade de adjudicar valores 

constitucionais, tornar útil e conferir eficácia à decisão judicial no caso do sistema educacional 

norte-americano, fica mais perceptível captar o conceito de decisão estruturante, embora não se 

afigure simples o seu significado.8 

Ao distinguir adjudicação de reforma estrutural e ao explicar esta última, Fiss destaca: 

[...] a adjudicação é o processo social por meio do qual os juízes dão significado aos valores públicos. 

A chamada reforma estrutural – o assunto deste artigo – é um tipo de adjudicação, distinto pelo 

caráter constitucional dos valores públicos e, principalmente, pelo fato de envolver um embate entre 

o Judiciário e as burocracias estatais. O juiz tenta dar significado aos valores constitucionais na 

operacionalização dessas organizações. A reforma estrutural reconhece o caráter verdadeiramente 

burocrático do Estado moderno, adaptando formas de procedimentos tradicionais para a nova 

realidade social [...] O processo judicial de caráter estrutural é aquele no qual um juiz, enfrentando 

uma burocracia estatal no que tange aos valores do âmbito constitucional, incumbe-se de reestruturar 

a organização para eliminar a ameaça imposta a tais valores pelos arranjos institucionais existentes. 

Essa injunction é o meio pelo qual essas diretivas de reconstrução são transmitidas.9 

Nesse cenário, para Fiss, adjudicação ocorre quando o Juiz dá significado aos valores 

públicos, enquanto a reforma estrutural se caracteriza quando a adjudicação é também de valores 

públicos, mas de caráter constitucional e, mais ainda, por na reforma estrutural estar presente um 

embate entre o Judiciário e as burocracias do Estado. Assim, há necessidade de o Juiz reorganizar 

uma organização, através da injuction, para afastar as ameaças aos valores constitucionalmente 

existentes. 

A existência de decisão estrutural também se dá no tratamento de litígios complexos: 

“Decisão estrutural (structural injunction), é, pois, aquela que busca implantar uma reforma 

estrutural (structural reform) em um ente, organização ou instituição, com o objetivo de concretizar 

um direito fundamental, realizar uma determinada política pública ou resolver litígios complexos.10 

A partir do conceito de decisão estruturante como sendo a existente quando o Juiz, para 

assegurar um direito constitucionalmente garantido, precisa enfrentar as burocracias do Estado, 

reformar uma instituição ou mesmo resolver litígios complexos, como explicitaram Didier Junior e 

                                                        
8 Segundo Jobim: “é difícil estabelecer um conceito analítico de decisão estrutural. Essa é uma concepção surgida nos Estados Unidos, 

a partir da postura mais ativa de juízes que marcou a atuação do Poder Judiciário norte-americano entre 1950 e 1970 [...]. JOBIM, 
Marco Félix. Medidas estruturantes: da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2013, p. 93. 

9 FISS, Owen. Direito como razão pública: Processo, Jurisdição e Sociedade. Tradução de Carlos Alberto de Salles, 2ª Ed., Curitiba: 
Juruá, 2017, p. 25 - 26. 

10 DIDIER JR., Fredie; HERMES JR, ZANETI; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Notas sobre as decisões estruturantes. In: Processos 
estruturais. Salvador. ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Juspodivm, 2017.p.  355. 
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Zaneti Junior quanto ao sistema brasileiro, é possível extrair as seguintes características: conflito 

complexo envolvendo várias partes, organizações ou sociedade, com diversos interesses, comuns 

ou não, tendo o Juiz, assim como as partes, papel primordial na execução e fiscalização das medidas 

necessárias, sendo os decisões voltadas para o futuro. A propósito, “essas decisões são 

denominadas ‘estruturais’ em virtude de o tribunal, para dar-lhes efetivo cumprimento e garantir a 

observância do direito das partes, exercer necessária supervisão nas práticas e políticas adotadas 

pelas instituições que estão sob intervenção judicial”.11 

Para Violin12: 

Já se encontram aqui as características essenciais que tornam este um caso ilustrativo de processo 

estrutural: a necessidade de atribuir conteúdo a um valor fundamental – no caso, a proibição de 

tratamento cruel e incomum; a reestruturação integral de uma instituição de grande porte, decorrente 

da inocuidade de medidas pontuais; a dilação no tempo, tendo em vista a necessidade de 

acompanhamento judicial do processo de reforma; e o método de tentativa e erro, caracterizado pela 

periódica avaliação das medidas adotadas e substituição  por outras, quando verificada sua 

inefetividade.    

Desta forma, para dar ensejo à decisão estruturante, a primeira característica é estar o 

magistrado em frente a um litígio estrutural que é complexo e que requerem a implementação, pela 

via jurisdicional, de valores públicos juridicamente relevantes, mas que não foram eficazmente 

observados pelos demais Poderes.  

Destarte, a decisão estrutural pretende definir o modo como serão alcançados os objetivos 

e os resultados necessários, sob pena de manter a omissão legislativa ou executiva anteriormente 

combatida. Explicam Didier Junior, Hermes Zaneti e Rafael Oliveira que, normalmente, a decisão 

estrutural prescreve uma norma jurídica de conteúdo aberto; não raro o seu preceito indica um 

resultado a ser alcançado – uma meta, um objetivo – assumindo, por isso, e nessa parte, a estrutura 

deôntica de uma norma-princípio, com o objetivo de promover um determinado estado de coisas.13 

No mesmo sentido, porém ressaltando nomenclatura diversa, Marco Félix Jobim esclarece 

que em razão da omissão legislativa ou da inércia do Poder Executivo, incumbe ao Poder Judiciário 

intervir, em ambos os casos, por meio de processos individuais e coletivos, o que se chama de 

                                                        
11 BAUERMANN, Desirê. Structural Injunctions no Direito Norte-Americano. In: Processos Estruturais. Org. ARENHART, Sérgio Cruz; 

JOBIM, Marco Félix. Salvador: Juspodivm, 2017, p.284. 

12 VIOLIN, Jordão. O legado Brown e os antecedentes da Prision Reform Litigation. In: Processos estruturais. Org. ARENHART, Sérgio 
Cruz; JOBIM, Marco Félix Salvador. Juspodivm, 2017, p. 323. 

13 DIDIER JR., Fredie; HERMES JR, ZANETI; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Notas sobre as decisões estruturantes. ARENHART, Sérgio 
Cruz; JOBIM, Marco Félix. In: Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 2017.p.  356. 



431 
 

ativismo judicial, em contraposição à autocontenção judicial.14  

De outro lado, Jordão Violin faz importante reflexão no que pertine a melhor compreensão 

dos litígios estruturais, e, após analisar um caso de reforma do sistema prisional dos Estados Unidos, 

concluiu: 

Anote-se aqui um elemento essencial para a correta compreensão dos litígios estruturais. A reforma 

integral do sistema carcerário não decorreu de um capricho do Judiciário, do autoritarismo do 

magistrado ou de seu ativismo político. Foi a natureza da causa de pedir que levou a essa 

consequência. O entrelaçamento de diversas condutas e situações de fato tornava inócua uma medida 

pontual. A complexidade da demanda não decorre da vontade dos sujeitos, mas das características da 

causa15 

Assim,  mais que se discutir o ativismo judicial ou político, ou mesmo o capricho do Judiciário 

em tal situação, foi a natureza da causa de pedir, no caso da reforma do sistema carcerário 

americano, que levou ao tipo de decisão proferida, ocorrendo o litígio estrutural. 

Não cabe, todavia, neste artigo, discutir a raiz deontológica do ativismo judicial na decisão 

estrutural, importando perceber que há um descompasso entre o previsto legalmente e não 

efetivado e que de algum modo por vezes ao magistrado será requerida uma decisão com projeções 

futuras.  

Além disto, o que se pode extrair é a que a decisão estrutural inaugura uma nova forma de 

pensar a relação processual. Se pela via tradicional o parâmetro é uma relação individualista e dual, 

agora, pela via estrutural, há uma relação plural e organizadamente coletiva: 

[...] o processo judicial estrutural, por outro lado, desobedece a essa forma tripartite. Estão envolvidas 

não duas, mas diversas partes e as organizações ou grupos denominados partes possivelmente serão 

divididos pelas questões que constituem o objeto da adjudicação. O antagonismo não é binário. 

Contrariamente, o que encontramos em um processo judicial estrutural, é um conjunto de 

perspectivas e interesses concorrentes, organizados em torno de uma série de questões e um único 

órgão de decisão, o juiz.16 

Logo, diversamente dos litígios individuais onde existem duas partes, como autor e réu, ou 

mesmo autores e réus, e mesmo que haja intervenção de terceiros, e o Juiz, que irá julgar como 

base nos fatos ocorridos, existindo uma relação linear entre as partes, no litígio estrutural, há uma 

                                                        
14 JOBIM, Marco Félix. Medidas estruturantes: da Suprema Corte estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2013, p. 96.  

15VIOLIN, Jordão. O legado Brown e os antecedentes da Prision Reform Litigation. ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix. 
Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 2017.p. 320 

16 FISS, Owen. Direito como razão pública: Processo, Jurisdição e Sociedade. Tradução de Carlos Alberto de Salles, 2ª Ed., Curitiba: 
Juruá, 2017, p. 85. 
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multiplicidade de partes, grupos determinados ou não, com interesses concorrentes ou não, bem 

como o Juiz, que, para resolver as questões postas, muitas vezes precisará efetivar comandos e 

planos para o futuro, resolvendo as questões que irão surgindo na implementação dos direitos, 

tendo uma participação mais ativa e continuada no tempo. 

Sobre o papel do juiz nas ações estruturais, Desirê Bauermann bem destaca: 

Temos, portanto, que as decisões proferidas em ações estruturais acabam por dar ao juiz o papel de 

legislador e executor, já que ele passa a desenvolver e supervisionar políticas públicas, exercendo 

papel principal no sucesso da implementação da medida por ele desenvolvida. Tendem a transformar 

a realidade social e envolver todo o funcionamento de uma instituição a fim de adequá-la ao comando 

sentencial, não sendo limitadas a incidentes ou transações particulares. Temos, portanto, que as ações 

estruturais visam afastar práticas reiteradas contrárias à Constituição, visando alterá-las para adequá-

las aos valores constitucionais”17  

Assim, postas em linhas gerais as características das decisões estruturantes, irá se analisar 

alguns julgados emblemáticos sobre o assunto e verificar se tais medidas podem encontrar guarida 

no contexto atual Código de Processo Civil brasileiro, o que será desenvolvido na próxima seção.  

 

2. DIMENSÃO PRAGMÁTICA: CASOS JULGADOS NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO QUE PODEM SER 

CARACTERIZADOS ESTRUTURAIS E ALGUNS DISPOSITIVOS NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

QUE PODE 

Colhe-se da jurisprudência brasileira alguns casos como possíveis exemplos de decisões 

estruturais no Brasil. 

Um deles é o julgado  pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2009, na Ação Popular nº 

3388/RR – Roraima, que tratou da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Nesta ação, 

foram agregadas salvaguardas institucionais (condicionantes) para operacionalizar o conteúdo do 

acórdão e dar cumprimento à decisão. 18  Nesse caso, pois, o Supremo Tribunal Federal, para 

concretizar a decisão, atuou na função precípua do Legislativo, normatizando questões essenciais, 

o que se revelou necessário na espécie para dar concretude ao julgado. 

Também um importante caso ocorreu em primeiro grau de jurisdição com a Ação Civil Pública 

nº 93.80.0533-4 (SC), aforada em razão da vasta poluição ambiental ocasionada pela extração de 

                                                        
17 BAUERMANN, Desirê. Structural Injunctions no Direito Norte-Americano. In: Processos Estruturais. Org. ARENHART, Sérgio Cruz; 

JOBIM, Marco Félix. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 285. 

18 Ação Popular nº 3388/RR. Relator Ministro Carlos Britto. Publicada em 25.09.2009. 
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carvão do sul de Santa Catarina, sendo proferida sentença pelo então Juiz Federal Paulo Afonso 

Brum Vaz, a qual condenou as mineradoras rés e seus sócios, solidariamente, a apresentar, em 06 

meses, um projeto de recuperação de toda a região que compõe a Bacia Carbonífera do Sul do 

Estado, com cronograma mensal de atividades a serem executadas, bem como executar o projeto 

em 03 anos.19 Segundo Vladimir de Passos Freitas a ACP do Carvão é um marco legislativo em 

matéria ambiental: 

No caso específico da Bacia Carbonífera do Estado de Santa Catarina, a inadequada disposição de 

rejeitos sólidos e das águas efluentes da mineração e o beneficiamento de carvão acarretaram uma 

degradação ambiental tão severa que a região foi considerada, pelo Decreto n. 85. 206, de 25 de 

setembro de 1980, a 14ª ÁREA CRÍTICA NACIONAL para efeito de controle de Poluição e Qualidade 

Ambiental [...] A obrigação imposta aos empreendimentos minerários e à União Federal de 

recuperação dos danos ambientais legitimada com a manifestação definitiva da Corte Superior de 

Justiça veio consolidar um marco legislativo histórico no Direito ambiental.20 

Da própria sentença e do seu cumprimento pode-se se inferir o seu caráter estruturante, 

sendo que, segundo informa o Juiz Federal Marcelo Cardoso21, que conduziu por longos anos a fase 

de cumprimento da decisão – que teve início em 2004 e ainda está em andamento - , quanto ao 

cumprimento da sentença, a primeira fase da execução, que vai do fim do ano de 2000 até o ano de 

2004, muito pouco se avançou em virtude da dimensão das áreas, contrariedade das empresas, falta 

de plano organizado entre outras. Na segunda fase, que vai do ano de 2004 ao ano de 2005, houve 

a reorganização por atuação do Ministério Público Federal, o que foi imprescindível para pavimentar 

o caminho que se seguiu até o início da colheita de resultados concretos de recuperação ambiental.  

Inclusive, houve a criação de site referente à ACP do Carvão para ampliação da publicidade e 

transparência das atividades. 

Desenvolveu-se, para isso, um site (www.jfsc.jus.br/acpdocarvao), no qual se conseguiu uma 

singular e permanente organização dos conteúdos, que, no meio do papel seria impossível de se 

conceber e impossível de ser acessado pela sociedade.  

A partir da ACP do carvão a sociedade, de fato, passou a conseguir compreender e 

acompanhar as ações estruturantes que se estava fazendo em prol da recuperação ambiental dos 

graves passivos ambientais. Além disso, o processo foi marcado pela participação da sociedade 

                                                        
19 Disponível em: https://jfsc.jus.br/acpdocarvao/portal/conteúdo.php?cat-121. Acesso em 06 fev. 2018.  

20 FREITAS, Vladimir Passos de. Julgamentos Históricos do Direito Ambiental. MARCHESAN, Ana Maria Moreira; FREITAS Vladimir 
Passos de. Campinas: São Paulo, Editora Millennium, 2010, p. 218. 

21 CARDOSO, Marcelo. Consulta efetivada em 12.02.2018 em https://blogdomarcelocardozo.com/2016/06/29/acao-civil-publica-do-
carvao-iv/ 
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através de audiências públicas, formação de várias equipes técnicas de acordo com as diversas áreas 

de conhecimento necessárias, diálogo do Judiciário e os demais Poderes e partes, resolvendo-se 

grande parte das questões de forma consensual, sendo que todas essas técnicas certamente 

contribuíram para o avanço na recuperação ambiental em toda a região. 

No mesmo caminho, o atual Código de Processo Civil trouxe inovações que talvez possam 

albergar tal tipo de decisão. Pode-se mencionar a flexibilidade na observância da congruência 

objetiva na interpretação do pedido (art. 322, § 2º, do CPC) que admite que se leve em consideração 

a complexidade do litígio estrutural. Como exemplo, uma ação coletiva referente aos inúmeros 

problemas alusivos ao rompimento da barragem da Samarco, em Minas Gerais ocorrido no ano de 

2015. O andamento do processo, com o surgimento de novas consequências dos fatos, irá aos 

poucos transformando o objeto litigioso e exigindo decisões judiciais novas. A interpretação do 

pedido é seguida de perto pela necessidade de interpretação das decisões em razão do conjunto da 

postulação e da decisão e da boa-fé (art. 489, §, 3º, do CPC).22 

 Ainda, no atual Código de Processo Civil, ressalta-se o art. 493 do CPC, o qual pode ser 

empregado em processos estruturais, pois determina que a decisão judicial se ajuste à realidade 

atual, ou seja, deverá ser considerado o quadro presente quando da prolação na sentença, sendo 

que, em razão da grande alteração fática ocorrida em processos estruturais, tal artigo se torna 

ferramenta fundamental.  Além disso, a efetivação das decisões estruturais deverá ocorrer de forma 

dialética, sendo que os artigos 3, § 3º e 515, § 2º, do CPC estimulam a conciliação.  No que se refere 

a base normativa para execução das decisões estruturantes, os autores citados destacam o art. 139, 

IV, com o art. 536, § 1º, ambos do CPC, os quais são cláusulas gerais executivas que permitem o juiz 

de promover a execução de suas decisões por medidas atípicas. Além disso, diante da complexidade 

dos litígios estruturais, releva pensar em formas novas de participação processual, como o amicus 

curiae e a designação de audiências públicas.  

Ainda, segundo o mesmo Autor, faz-se necessário atenuar a regra de congruência objetiva 

externa, que exige correlação entre a decisão e a demanda que ela resolve, permitindo ao juiz 

alguma margem de liberdade na escolha da forma de atuação do direito a ser tutelado.23 

Vale, ainda, citar o Projeto de Lei nº 8.058/2014 que tramita na Câmara dos Deputados, de 

                                                        
22 DIDIER JR., Fredie; HERMES JR, ZANETI; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Notas sobre as decisões estruturantes. Org. ARENHART, 

Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix. In: Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 2017.p. 362. 

23 ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. CITAR A OBRA COMPLETA, p. 398. 
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autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira, elaborado a partir da iniciativa dos Professores Kazuo 

Watanabe, Ada Pellegrini Grinover e Paulo Lucion, que institui o Processo Especial para o Controle 

de Intervenção em Políticas Públicas pelo Poder Judiciário, cuja base de fundamentação se dá a 

partir de algumas das seguintes características, entre outras: i) estruturais, com escopo de facilitar 

o diálogo institucional entre os Poderes; ii) policêntricas para intervenção no contraditório entre o 

Poder Público e a Sociedade; iii) dialogais entre Juiz, Partes e representantes dos demais Poderes.  

 Neste contexto, a reforma estrutural pode encontrar apoio no atual código brasileiro, 

representando um avanço para compreensão dos fenômenos sociais modernos, os quais deixaram 

de ser perfectibilizados de modo individualizado para atender tutela coletiva e um novo papel na 

forma de adjudicação da função estatal.  

No entanto, lembra Fiss, que é também importante reconhecermos que esse novo modo de 

processo judicial cria uma série de problemas, principalmente a discussão acerca da competência 

ou não do Poder Judiciário para implementação deste tipo de decisão.24 No mesmo norte, para 

Baumermann, “fato é que, até hoje, a Suprema Corte norte-americana entende serem 

constitucionais as ações estruturais, todavia, critica, e muito, a postura dos juízes em implementar 

as medidas, reconhecendo que o Judiciário é carente de recursos de todos os tipos para desenvolve-

las” 25. E continua: 

Note-se, assim, tendência no sentido de colocar de lado o uso amplo de structural injunctions para 

concretizar direitos constitucionais em razão dos mais variados argumentos, como excessos 

cometidos por parte dos Poder Judiciário, sua inabilidade no desenvolvimento de políticas públicas, 

custo alto das medidas utilizadas para tanto, legislação restritiva, preconceito com ativismo judicial, 

entre outros...Assim, importante ter em mente a origem histórica dessas decisões e, também o fato 

de que, após passados anos do início dos casos chamados processos estruturais, inúmeras vozes se 

levantam para chamar atenção para o fato de que os sucessos colhidos com o atuar do Judiciário no 

amplo campo das políticas públicas não foram tantos como os fracassos obtidos.  

Desse modo, decorridos anos do início da reforma estrutural nos Estados Unidos, que se deu 

também devido a necessidade decorrente do contexto social, cultural e histórico vigentes na época, 

vê-se que há uma tendência, segundo informado pela mencionada Autora, na restrição do seu uso 

diante dos vários problemas ocorridos, de modo que a sua utilização deve se dar com parcimônia e 

                                                        
24 FISS, Oven. Direito como Razão Pública: Processo, Jurisdição e Sociedade. Tradução de Carlos Alberto de Salles. 2ª ed., Curitiba: 

Juruá, 2017, p. 83. 

25 BAUERMANN, Desirê. Structural Injunctions no Direito Norte-Americano. In: Processos Estruturais. Org. ARENHART, Sérgio Cruz; 
JOBIM, Marco Félix. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 289/290. 
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cuidado.  

Veja-se, portanto, que as demandas estruturais no Brasil exigem a superação de diversos 

entraves, os quais serão melhor destacados no próximo tópico, mesmo que de forma breve.   

 

3. OS DESAFIOS (ENTRAVES E SOLUÇÕES) DAS DECISÕES ESTRUTURANTES NO SISTEMA 

PROCESSUAL BRASILEIRO  

A implementação das decisões estruturais apresenta inúmeros desafios26, de modo que, 

diante da impossibilidade do exame de todos no presente artigo, alguns deles serão abordados  (i) 

ordem principiológica quanto à violação da separação dos poderes; (ii) natureza institucional quanto 

à aptidão dos juízes para ditar programas de caráter executivo ,  não existindo certeza de que os 

juízes estão centrados em posições mais adequadas que os agentes públicos para legitimarem as 

modificações nos resultados práticos oferecendo diretrizes que, como regra, são de competência 

de outros sujeitos e, ainda (iii) as heurísticas e os vieses cognitivos, estes, conceitos pouco 

trabalhados pelos profissionais do direito como influentes nas decisões judiciais. 

No tocante à discussão da violação da separação dos poderes que se encontra intrínseca à 

competência ou não de os juízes implementarem as normas que garantem direitos fundamentais 

como políticas públicas, menciona-se que a discussão vai além da mera subsunção do fato a norma 

porque diz respeito a tornar efetivos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.  

Para Sérgio Cruz Arenhart é preciso um sistema jurídico maduro o suficiente para 

compreender a necessidade de revisão da ideia de ‘separação de poderes’, percebendo que não há 

Estado contemporâneo que conviva com a radical proibição de interferência judicial nos autos de 

outros ramos do Poder Público.27 

Assim, em que pese a discussão da Separação dos Poderes, a doutrina majoritária tem 

                                                        
26 BAUMERMANN os resume da seguinte forma, no essencial: a) vedação da ingerência do judiciário na seara própria do Legislativo 

e Executivo; b) inexperiência do juiz o desenvolvimento de políticas públicas, pois, ao estabelecer a medida para afastar a violação 
constitucional, é preciso ao Juiz prever o meio executório próprio que afetará todo o sistema político, social e econômico que a 
medida será posta em prática; c) necessidade de o Judiciário observar as políticas públicas que estão sendo traçadas pelo 
Legislativo e Executivo, sob pena de se beneficiar uns cidadãos em detrimento de outros; d) o custo da implementação da medida 
será arcado por toda a sociedade, sendo, em geral, o Executivo e o Legislativo mais eficientes na construção de soluções coerentes 
para os problemas sociais; e) a origem dos problemas enfrentados pode ser determinante para a medida judicial não atinja seus 
resultados práticos, como um problema social arraigado, como o racismo, por exemplo, não ser excluído possivelmente por uma 
mera decisão judicial. BAUERMANN, Desirê. Structural Injunctions no Direito Norte-Americano. In: Processos Estruturais. Org. 
ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 293/295. 

27 ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro, ob, cit, p. 397.  
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reconhecido que, por vezes, existe a necessidade de um deles se imiscuir na esfera do outro, sendo 

que o Judiciário, para garantir um valor constitucional, poderá, da mesma forma, atingir uma função 

típica do legislativo ou executivo, sob pena de não poder dar concretude ao direito 

constitucionalmente assegurado.  

No que se refere ao desafio dos esquemas de percepção advindos das neurociências como 

as heurísticas e os vieses coletivos, vale explicar que cada sujeito (jurista ou não) indexa os fatos os 

quais estão sujeitos aos diversos mecanismos de perda de informações. Isto porque, como 

descrevem, Alexandre Morais da Rosa e Paola Bianchi Wojciechowski a memória não é finita e cada 

um de nós possui uma memória trabalho capaz de ser invocada e perdida por meio das heurísticas 

e dos vieses cognitivos – ambas reconhecidas cientificamente como limitações da cognição 

humana.28  

De modo geral, as heurísticas são regras que as pessoas frequentemente usam para conhecer 

uma situação e se basear para decisões. São uma espécie de atalho mental que viabiliza a redução 

da complexidade do mundo e permite que a decisão enfoque um número menor de variáveis. No 

entanto, não raras vezes ocorrem desvios neste processo de heurísticas (regras), resultando em 

decisões que se afastam do que seria o resultado mais adequado para o caso. Os erros resultantes 

desses desvios (falhas cognitivas) que são chamados vieses cognitivos e podem ter uma série de 

perfis e correr em todo tipo de circunstância (representatividade, disponibilidade e ancoragem-

ajustamento).29 

Atualmente, a teoria da decisão judicial engloba conceitos advindos sobretudo das ciências 

cognitivas, principalmente após importante pesquisa realizada na década de 1970, por Amos 

Tversky e Daniel Kahneman, a qual deu origem a vários estudos posteriormente, sendo que três 

heurísticas foram propostas pelos mencionados autores (representatividade, disponibilidade e 

ancoragem-ajustamento. Servindo-se das designações Sistema 1 (automático e intuitivo) e Sistema 

2 (deliberado e controlado) os autores demonstram que as operações mentais não são 

exclusivamente conscientes e voluntárias.30  

                                                        
28 MORAIS DA ROSA, Alexandre; WOJCIECHOWSKI, Paola Bianchi. Vieses da justiça: como as heurísticas e vieses operam nas decisões 

penais e a atuação contraintuitiva. Florianópolis: Empório Modara, 2018.   

29 TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science, Nel Series, vol. 185, n. 4157, sp. 
1974, p. 1124-1141.  

30 TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science, Nel Series, vol. 185, n. 4157, sp. 
1974, p. 1124-1141.  
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No âmbito das operações cognitivas automáticas estão as heurísticas de julgamento (regras 

simplificadoras e atalhos cognitivos) e que podem gerar erros (vieses). Ocorre que, no sistema 

jurídico brasileiro a regra geral é a teoria decisão judicial fundamentar-se na racionalidade do 

silogismo lógico cujo resultado advém da subsunção do fato (premissa menor) à norma (premissa 

maior) e não no reconhecimento de processos cognitivos que impliquem consequências sobre o 

comportamento e a tomada da decisão.  

Todavia, se isso já ocorre em qualquer tipo de processo, mesmo nos mais simples, no cenário 

das decisões estruturantes, em que o juiz não se limita a analisar os fatos pretéritos, mas projetar, 

para o futuro, sua própria visão de como a instituição destinatária da ordem deve se organizar e se 

comportar, faz com que ocorram suscetibilidade aos inputs do Sistema 1.  

O desafio resultante da relação entre as heurísticas e os vieses cognitivas com a decisão 

estrutural é trabalhado por Vitorelli31: 

No processo coletivo estrutural, que não atua no modelo tradicional de decisão, a situação é 

sobremaneira mais complexa.  Ao adotar uma decisão estrutural, o juiz não se limita a analisar fatos 

passados e determinar sua modificação no presente. Ele projeta para o futuro sua própria visão de 

como a instituição destinatária da ordem deve se organizar e se comportar. Em outras palavras, a 

atividade do juiz se torna mais parecida com a do legislador, que analisa o passado para moldar o 

futuro, não com o perfil clássico da jurisdição, que analisa o passado para remediá-lo. Essa 

característica é ainda mais visível quando o juiz dispõe, para embasar a decisão, apenas de princípios 

jurídicos de baixa densidade normativa e/ou de forte carga valorativa, que lhe atribuem elevado grau 

de liberdade interpretativa, que resvala em elementos metajurídicos. Nesse tipo de cenário, o juiz está 

mais exposto à contaminação de seus processos heurísticos por vieses cognitivos, que merecem 

estudos mais detidos. 

Em teoria – supondo-se e abstraindo-se a existência destes elementos cognitivos, numa 

decisão baseada no silogismo lógico ter-se-ia uma sentença com precisão entre o fato e a realidade. 

Na decisão estrutural, todavia, por ser indispensável trabalhar com projeções, admitindo-se que o 

juiz imprima ações (diretrizes) para que sua decisão não se torne inócua, fica ele, assim, mais 

exposto as armadilhas cognitivas.   

É que nas causas estruturais a atividade cognitiva para o futuro é o que tende a garantir a 

realização prática e efetiva do pedido deduzido em juízo e, devido a esta abertura imaginativa, 

tornam-se os juízes cada vez mais reféns dos atalhos ou erros cognitivos. Como soluções para os 

problemas heurísticos no contexto da decisão judicial, Vitorelli destaca a possibilidade de: i) 

                                                        
31 VIRORELLI, Edilson. Litígios Estruturais: Decisão e Implementação de Mudanças Socialmente Relevantes pela Via Processual. Org. 

ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. In: Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 201, p. 385. 
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consciência dos problemas heurísticos (o juiz precisa saber que está sujeito a todos os vieses 

cognitivos descritos para poder enfrenta-los, podendo traçar estratégias para afastá-los); ii) 

percepção dos limites das reformas passíveis de implementação; iii) expectativas temporais 

realistas; iv) método dialógico de construção da decisão; v) conhecimento do objeto de reforma; vi) 

necessidade de reforma estrutural, não pontual. 

Logo, estudando o magistrado os problemas heurísticos, poderá estar mais consciente destes 

para afastá-los, embora se trate de tarefa complexa. Aprofundando-se e valendo-se dos 

profissionais qualificados para conhecer os pormenores da organização que precisa intervir ou dos 

processos complexos cuja decisão precisa implementar, terá maiores chances de sucesso, inclusive 

tendo ciência de que se qualquer processo demanda tempo, os litígios de conteúdo estrutural, com 

muito mais razão devido a sua complexidade, demandarão ainda mais. Por fim, a reforma ou decisão 

deverá atacar a origem do problema e não somente suas consequências ou fatos isolados, que não 

terão qualquer efeito. 

Por fim, outro problema foi bem previsto por Jordão Violin32: 

Pensar em demandas estruturais no Brasil exige a superação de importantes entraves.”. O tempo de 

julgamento das demandas nos EUA é muito menor que no Brasil,. Além disso, há um “contexto em 

que magistrados são obrigados a atingir metas de julgamento irreais, sob a fiscalização de suas 

corregedorias e do Conselho Nacional de Justiça, o que evidentemente prioriza a quantidade de 

julgamentos em detrimento da qualidade” e, se aqui não fosse tratada com prioridade, tomaria 

décadas de trabalho, dada a sua complexidade. Além de desprestigiar a jurisdição, um processo tão 

longo enfrentaria toda a sorte de interferências em seu resultado: mudança de magistrados por 

progressão e remoção, renúncia e substabelecimento de procuradores, alternância de legisladores e 

administradores, expiração das provas produzidas em razão da passagem do tempo. Além da completa 

ausência do efeito psicológico decorrente da pendência da causa. 

Logo, o fato de o tempo de julgamento das demandas no Brasil ser significativamente maior 

que em outros Países, bem como a baixa efetividade no cumprimento das decisões judiciais, faz 

com que, em se tratando de processo estrutural, a dificuldade seja ainda maior.  

Examinados, pois, alguns dos entraves para a admissibilidade nas decisões estruturais no 

nosso sistema jurídico, vale destacar que, para além da relevante discussão valorativa da (im) 

possibilidade de o Judiciário proferir tais tipos de decisões, urge verificar, pois, quando houver 

necessidade de estas ocorrerem, quais serão os meios pelos quais ele pode fazê-lo de modo efetivo 

                                                        
32 VIOLIN, Jordão. O legado Brown e os antecedentes da Prision Reform Li tigation. ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix. 

Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 2017.p.  348/349 
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e evitando-se a arbitrariedade e excessos. 

Nesse diapasão, Segundo Yeazel, citado por Vitorelli33 , “como a questão de saber se o 

Judiciário vai se envolver em fazer mudança social não parece estar mais em aberto [...] é melhor 

considerar os meios pelos quais ele pode fazê-lo de modo efetivo.”. 

Francisco Verbic34 complementa: 

O principal desafio que está por vir para minimizar a dificuldade política na implementação das 

decisões de reforma estrutural, na minha opinião, é melhorar o sistema através da geração de 

mecanismos que otimizem o diálogo entre as diferentes funções governamentais e permitir que as 

decisões sejam implementadas com um maior grau de discussão, publicidade, participação, 

transparência e consenso prévios. Isso é verdade para qualquer tipo de processo coletivo, mas 

especialmente quando se trata de uma reforma estrutural litigiosa levando em consideração a 

complexidade das decisões tomadas e o impacto dessas em políticas públicas relevantes (já complexas 

para definir e implementar. 

Nesse pensar, o processo dialógico entre o Judiciário e o Legislativo, bem como entre todos 

os atores envolvidos no processo, quando caracterizado tal tipo de litígio, mostra-se necessário para 

diminuir a enorme dificuldade inerente aos processos estruturais, especialmente com a necessidade 

de se criar instrumentos que tragam maior transparência e consenso.  

De outro norte, visando conter a arbitrariedade judicial, um dos problemas destacados nas 

decisões estruturais, Jordão Violin aponta a importância do juízo de ponderação, que, segundo o 

Autor, não é palavra mágica cuja invocação autoriza a restrição de direitos segundo a vontade do 

intérprete. Ponderação é, na realidade, uma técnica de resolução de antinomias entre princípios, 

de processo analítico de ordenação de valores constitucionais em colisão. Analítico por se decompor 

em três juízos: adequação, necessidade, proporcionalidade. E, após analisar cada um desses 

conceitos, bem como a restrição de direitos deve ser efetivada, conclui o Autor que:  “Se, por um 

lado, toda restrição deve ser a menor possível, por outro, a proteção de um direito deve ser 

suficiente. Fala, portanto, de modo complementar à proibição do excesso, em “proibição de proteção 

deficiente”. Logo, para ele, tem o Estado a obrigação de proteção de modo minimamente 

satisfatório dos direitos fundamentais, ressaltando: “Se isso, nos anos de 1960, representava uma 

                                                        
33 YEAZELL, Stephen C. Intervention and the idea of litigation: a commentary on the Los Angeles School, case. In: UCLA Law Reviw, 

vol. 25, 1977, p. 260. 

34 Original: El principal desafio que tenemos por delante para minimizar la dificultad política em la implementación de las decisiones 
de reforma estructural, a mi modo de ver, está en mejorar el sistema a través de la generación de mecanismos que optimicen el 
diálogo entre la distintas fuciones de gobierno y permitan implementar decisiones con mayor grado de discusión previa, 
publicidade, participación, transparência y consenso. Esto cabe para cualquier tipo de proceso colectivo, pero especialmente 
cuando se trata de litígios de reforma estructural habida cuenta la complejidad de las decisiones allí tomadas y el impacto de éstas 
sobre relevantes políticas públicas (ya de por sí complejas de definir e implementar VERBIC, Francisco. Ob.cit. p. 72. 
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perigosa interferência nos poderes eleitos, talvez a intervenção judicial pareça menos assustadora 

hoje, dada a possibilidade real de contenção do arbítrio jurisdicional pela regra da necessidade. 35 

Assim, a utilização da técnica da ponderação, verificando-se a necessidade, 

proporcionalidade e adequação, poderá constituir valioso meio de conferir legitimidade a decisão 

judicial, contendo o arbítrio. 

Para Marco Antonio Rodrigues e Rodrigo Gismondi, há negócios processuais úteis à 

efetivação judicial de políticas públicas,  quais sejam, calendarização processual (art. 191 CPC/15); 

suspensão convencional do processo (313, II, do CPC); negociação sobre prazos processuais (art. 

222, § 1º, do CPC); delimitação consensual das questões de fato e/ou de direito a serem 

enfrentadas; convenções na fase probatória.36 . Ainda, revela-se importante o incremento dos 

mecanismos de diálogo (contraditório sob sua perspectiva substancial), de colaboração e de 

pluralização do debate, com a oitiva de pessoas ou entidades com representatividade adequada 

sobre o tema e, inclusive, realização de audiências públicas” 37. 

Ainda, para Jordão Violin38: 

O sucesso de uma demanda estrutural depende de um processo capaz de lidar com fatores 

extrajurídicos. É preciso criar incentivos processuais, sejam eles positivos ou negativos, para que as 

partes adotem postura cooperativa. É preciso também superar definitivamente a dualidade cognição 

x execução, além de deslocar o foco do juiz para as partes, seus procuradores e para o procedimento 

em si. Se é verdade que um processo estrutural exige um magistrado liberto da lógica binária, por 

outro lado não é correto afirmar que isso, por si só, faça dele um faça dele um juiz ativista. 

Nesse contexto, o êxito de uma demanda estrutural passa por uma postura do Magistrado 

de criação de estímulos das partes a cooperar com o desfecho do processo, o que pode ser 

fundamental. 

Ainda, refletindo sobre medidas que contribuam para o sucesso das medidas estruturantes, 

Vitorelli traz os seguintes pontos, em síntese: conhecimento do grupo e participação adequada 

(audiências públicas, inspeções in loco, pesquisas quanti e qualitativas); superação da cisão entre 

                                                        
35 VIOLIN, Jordão. O legado Brown e os antecedentes da Prision Reform Litigation. ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix. 

Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 2017.p.  345. 

36 RODRIGUES, Marco Antonio. GISMONDI, Rodrigo. Negócios jurídicos processuais como mecanismos de auxílio à efetivação de 
políticas públicas. ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix. Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 2017.p. 159/166. 

37  Rodrigues Marco Antonio, Gismondi, Rodrigo. Negócios jurídicos processuais como mecanismos de auxílio à efetivação de 
políticas públicas. ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix (org.). Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 2017.Ob cit., p. 
167/168. 

38 VIOLIN, Jordão. O legado Brown e os antecedentes da Prision Reform Litigation. ARENHART, Sérgio Cruz. JOBIM, Marco Félix. 
Processos estruturais. Salvador. Juspodivm, 2017.p.  351. 
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conhecimento e execução, pois a implementação de reforma estrutural submete-se a cláusula rebus 

sic standibus que vai além das alterações fáticas típicas de uma relação de trato sucessivo;  

participação como ferramenta de controle social da execução, entre outros. Também, ressalta a 

importância da cooperação dos atores externos para o cumprimento da ordem, seja impondo custos 

para o descumprimento ou dando benefícios para o cumprimento, medidas que devem ser 

construídos durante o tempo de processo.  

Isso posto, vê-se que, num processo coletivo estrutural, envolto de questões de alta 

complexidade, o magistrado não tem condições, por si só, de avaliar dentro da esfera da 

racionalidade, devido a necessidade de empregar um exercício cognitivo de ações ou ordem ou 

estruturas para o futuro, sob pena de ineficácia da decisão judicial no plano fático.  

Assim, grandes são os desafios em matéria de decisão estruturante, sendo que algumas 

soluções acima apontadas podem contribuir para o sucesso da demanda, o que, de modo algum, 

torna simples a sua concretização no processo civil brasileiro, ainda tão carente de estudos acerca 

da ponderação dos poderes e políticas públicas, e da teoria da decisão judicial baseada nas 

descobertas da neurociência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral do presente artigo foi apresentar a dimensão teórica e pragmática das 

decisões estruturantes a fim de problematizar os desafios (entraves e soluções) para a aplicação da 

decisão estruturante no sistema processual brasileiro. 

De forma específica, apresentou, na primeira seção, que a dimensão teórica da decisão 

estruturante originou-se nos Estados Unidos, na década de 1950 em diante, após o julgamento do 

caso Brown v. Board of Education, que visava o abandono da cultura até então existente e 

determinava a inclusão de crianças negras em escolas antes somente admissíveis a brancos, sendo 

que a Suprema Corte decidiu o que deveria ser feito e na maior parte coube aos juízes determinarem 

as ordens e comandos para a sua execução.  

Além disto, ainda no primeiro tópico, apresentaram-se como características indispensáveis 

para prolação de uma decisão estruturante estar-se diante de um litígio plural, complexo e de 

ordem coletiva que demanda, inclusive, o reconhecimento de que o modelo processual binário não 

se revela adequado para o atendimento dos litígios estruturais.  
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No segundo momento, como análise pragmática, narrou-se o caso da Ação Popular referente 

a Raposa da Serra do Sol e o da ACP do carvão cuja decisão tornou-se paradigma para 

enfrentamentos estruturantes com destaque, ainda, para os artigos do atual código de processo 

civil que podem oferecer amparo a tais decisões.  

Por último, discutiu-se que, sendo as decisões ou medidas estruturantes proferidas em 

litígios complexos e plurais, os quais se caracterizam por multiplicidade de partes que tem interesses 

comuns ou não, sua aplicabilidade no sistema processual brasileiro ainda enfrenta muitos desafios. 

De modo específico, os desafios destacados foram a discussão acerca da separação dos poderes, do 

papel institucional dos magistrados e como as heurísticas e os vieses operam inclusive na decisão 

judicial estruturante.  Como possíveis soluções narrou-se a necessidade de um processo dialógico, 

com ampla participação da comunidade através de audiências públicas e publicidade das decisões, 

possibilidade de negócios processuais, sem olvidar a importância de uma regulamentação legislativa 

que observe a complexidade dessas demandas e sirvam de norte para o Julgador e demais atores 

processuais.  

Conclui-se, assim que, em meio aos inúmeros problemas e argumentos contrários a 

possibilidade de o Poder Judiciário proferir decisões estruturais, como alguns dos acima elencados, 

fato é que, em determinadas situações, a causa de pedir e a natureza da ação parecem clamar por 

tais tipos de decisões, sendo que, para além da discussão sobre intervenção do Judiciário na esfera 

de outro Poder, urge verificar quais os meios de isso ocorrer de forma legítima. 

Isto por que o Poder Judiciário cotidianamente se depara com situações complexas e quando 

se está diante de litígios de maior monta, com muitas pessoas envolvidas, várias matérias a serem 

esclarecidas, como na citada Ação Civil Pública do Carvão, a experiência prática aponta que algumas 

medidas contribuíram para maior sucesso deste tipo de ação, como o processo dialógico, com maior 

participação dos interessados no processo por meio de audiências públicas, participação da 

comunidade através de ampla publicidade das decisões judiciais e das medidas a serem 

implementadas, estímulo ao consenso e criação de medidas para o sucesso da demanda. 

De todo o modo, o presente artigo abordou algumas das inúmeras discussões relevantes 

trazidas pela doutrina quanto às medidas estruturantes, sem qualquer pretensão exauriente, 

visando somente trazer algumas reflexões sobre o assunto, que certamente demandará 

aprofundamento maior. 
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A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO1 

 

Evandro Régis Eckel2 

 

INTRODUÇÃO 

A propriedade privada e sua concepção tradicional como direito absoluto possui íntima 

relação com a visão atomística da sociedade, com o conceito de sujeito e com a exaltação da 

liberdade, todas as características da era moderna, de modo que o proprietário do século XIX não 

possuía limites ao uso do bem senão a sua própria vontade, cuja autonomia era assim desvinculada 

da liberdade dos outros e da manutenção dos recursos naturais. Na Era pós-moderna, todavia, além 

de terem sido agregadas as dimensões sociais dos direitos, torna-se imprescindível enfrentar 

questões que superam o Estado nacional e atingem todo o planeta, como os problemas ambientais, 

passando a se apresentar a propriedade como um direito renovado, que passa a agregar em seu 

conteúdo a sustentabilidade, ficando desse modo vinculado ao atendimento da função 

socioambiental.3 

Impõe-se a compreensão e convivência integrada e dos direitos fundamentais de primeira 

geração, integrantes do constitucionalismo liberal, como o direito individual de propriedade 

privada, com os direitos de segunda geração, direitos sociais como à educação, à saúde e ao 

trabalho, e também com aqueles considerados de terceira geração4 (ou dimensão)5, aí incluídos o 

                                                        
1   Artigo apresentado para conclusão da disciplina Governança Transnacional e Sustentabilidade, ministrada pelo prof. Dr. Marcelo 

Buzaglo Dantas. 

2  Procurador do Estado de Santa Catarina. Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Mestrando em Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente pela UNIVALI e em Territorio, Urbanismo e Sostenibilidad 
Ambiental en el marco de la economia circular pelo IUACA - Universidade de Alicante, Espanha. 

3    LACERDA, Emanuela Cristina; ROSA, Alexandre Morais da; FERRER, Gabriel. A propriedade ante o novo paradigma do Estado 
Constitucional moderno: a Sustentabilidade. In: CRUZ, Paulo Márcio; DANTAS, Marcelo Buzaglo (org.). Direito e 
Transnacionalização. Itajaí: UNIVALI, 2013, p. 56 - 78, p. 56, 63, 65 e 74. As noções de sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável, embora conexas, diferem na medida em que a primeira diz respeito ao fim perseguido, enquanto a segunda pode ser 
tomada como o meio de obter o fim almejado. 

4    Celso Lafer (In: A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1988, p. 131) refere-se, no processo de afirmação de afirmação histórica dos direitos humanos, aos direitos de terceira 
geração como aqueles cujos sujeitos não são os indivíduos na sua singularidade, como os direitos civis e políticos de primeira 
geração, mas os grupos humanos, como o povo e a própria humanidade.  

5    Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer (In: Princípios do direito ambiental. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 65 e 67) adotam o termo 
dimensão em vez de geração por entenderem que as dimensões dos direitos fundamentais – e o mesmo se aplica aos direitos 
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direito coletivo ou transindividual ao meio ambiente assegurado pelas Constituições 

contemporâneas e objeto de crescente proteção internacional. 

Neste artigo, busca-se desenvolver estudo introdutório acerca da função socioambiental da 

propriedade e da posse sobre bens imóveis. Para tanto, necessário se faz rememorar a noção 

tradicional do direito de propriedade e seus caracteres, sua função individual e econômica, a 

evolução histórica nos séculos XIX e XX, fruto da própria evolução do Direito, demonstrando as 

profundas transformações na visão e positivação do instituto desde o Código Napoleônico, 

passando pela teoria do abuso de direito até a consolidação, nas constituições contemporâneas, da 

função social.  

Após, será examinada nova alteração substantiva no conteúdo desse direito com a 

constitucionalização do meio ambiente e a incorporação da função ambiental à propriedade, 

decorrente do início do processo de tomada de consciência mundial, por volta do último quartel do 

século XX, da crise ambiental e da necessidade do desenvolvimento sustentável do planeta como 

condição para a reprodução da vida e manutenção da qualidade do ambiente.  

Serão analisados a noção e os fundamentos teóricos, constitucionais e legais do princípio da 

função ambiental da propriedade privada no ordenamento jurídico nacional, e os deveres que a 

compõem, com ênfase nos espaços territoriais especialmente protegidos previstos pela Lei n. 

12.651/2012, que substituiu o antigo Código Florestal, valendo-se da doutrina e também da 

jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 

1. DIREITO DE PROPRIEDADE EM GERAL 

 O direito de propriedade, de natureza individual, é assegurado pelo art. 5º, XXII, da 

Constituição Federal da República de 1988 (doravante CF/88), a qual determinou, logo no inciso 

XXIII, que a propriedade atenderá à sua função social. 

 Consta, portanto, do rol dos direitos e garantias fundamentais, do que decorre sua posição 

como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV) e sua aplicabilidade imediata, assim como da função social a 

                                                        

humanos na esfera internacional -, na sua essência, materializam os diferentes conteúdos normativos que conformam o princípio 
da dignidade da pessoa humana, reclamando compreensão integrada e interdependente, incompatível com um sistema de 
preferências, acentuando a lógica cumulativa, daí falar-se em uma nova dimensão ecológica para a dignidade humana, em vista 
especialmente dos novos desafios de matriz ambiental que expõem existencialmente o ser humano ao cenário contemporâneo de 
riscos ecológicos, visando inclusive a proteção das futuras gerações. 
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ser atendida (art. 5º, § 1º), que independe da atuação do legislador ordinário. 

Pode-se extrair dele diferentes garantias constitucionais:  

1) quanto ao sujeito (como atribuição subjetiva), só se permitindo a desapropriação por 

necessidade, ou utilidade pública ou por interesse social, cujo procedimento será estabelecido por 

lei, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (art. 5º, XXIV), ressalvados os casos previstos 

na própria Constituição, e garantindo-o ainda contra investidas dos demais sujeitos privados; 

2) como instituição da propriedade (garantia institucional, conforme doutrina alemã), 

podendo a lei definir o conteúdo e os limites do direito, assim como regular-lhe o exercício, ficando 

o legislador, porém, impedido de suprimir o instituto jurídico, isto é, o próprio direito da 

propriedade.6  

A Constituição garante ou institui o direito; a lei define seu conteúdo e limites.7 Observam 

Dimitris Dimoulis e Leonardo Martins que alguns direitos fundamentais são enunciados de forma 

extremamente genérica ou seu conteúdo é abstrato, como é o caso da garantia da propriedade, 

pois a Constituição nem sequer oferece definição de seu conteúdo. Em tais casos, a lei 

infraconstitucional deve concretizar (conformar ou configurar) o direito fundamental, isto é, indicar 

seu conteúdo e função, tal como faz o Código Civil. Aqui o constituinte oferece ao legislador comum 

um amplo poder de definição, sem o que não se pode conhecer a área de proteção, porque a área 

de proteção do direito fundamental à propriedade tem cunho normativo e não comportamental.8 

A lei não poderá, contudo, ignorar o conteúdo essencial ou mínimo do direito, que se 

expressa nas faculdades de detença exclusiva da coisa (exclusividade) e de utilização 

economicamente viável, de modo que o legislador pode diminuir, restringir ou dificultar a 

possibilidade de utilização do bem; não poderá, entretanto, impedi-la, ou reduzi-la à insignificância. 

“Em sentido amplo, utilizar um bem é destiná-lo a uma finalidade” [...] Logo, é “inútil a detença de 

algo que, sob nenhuma forma, se pode utilizar”9.  

                                                        
6   COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In: Revista do Conselho da Justiça 

Federal, Centro de Estudos Judiciários. Brasília: CJF, v. 1, n. 1, set./dez. 1997, p. 92 – 99, p. 97. MIRANDA, Pontes de. Comentários 
à Constituição de 1967, com a Emenda n.1 de 1969. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, t. 5, p.395-398. 

7    MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n.1 de 1969, p. 397. 

8   DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014, 
p. 152. 

9   SUNDFELD, Carlos Ari. Função social da propriedade. In: DALLARI, Adilson Abreu; FIGUEIREDO, Lúcia Valle Figueiredo (coord.). 
Temas de Direito Urbanístico 1: função social da propriedade, controle e preservação ambiental, responsabilidade civil por dano 
ecológico, ação tutelar do MP, tombamento, zoneamento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 1 – 22, p. 13 - 17. 
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O direito de propriedade reconhecido no art. 5º, XXII, da Constituição deve ser interpretado 

de forma geral, podendo recair sobre bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos. À luz da 

Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969, Pontes de Miranda já esclarecia que direito de 

propriedade, segundo a Constituição, é qualquer direito patrimonial, não importando se há direito 

real sobre bem corpóreo ou incorpóreo, ou direito real limitado sobre bem incorpóreo, ou mesmo 

se não há direito real10, evidenciando que o regime constitucional da propriedade é mais abrangente 

que o ramo do Direito Civil conhecido como Direito das Coisas que, para Lafayette, se resumia em 

definir o poder do homem, no aspecto jurídico, sobre a natureza física, nas suas variadas 

manifestações, ou que, para Clóvis Beviláqua, regia as relações jurídicas referentes à apropriação 

dos bens corpóreos.11  

 Sustenta José Afonso da Silva que a Constituição consagrou a tese de que a propriedade não 

constitui uma instituição única, mas várias instituições diferenciadas, em correlação com os diversos 

tipos de bens e de titulares, tese esta que, segundo ele, desenvolveu-se especialmente na doutrina 

italiana, referindo-se a Spantigali, Perlingieri e Pugliatti.12 Assim, a Constituição garantiu o direito de 

propriedade em geral, como garantia de um conteúdo mínimo, mas distinguiu propriedade urbana 

e rural, com seus regimes jurídicos próprios, entres outras. Na mesma linha, Carlos Ari Sundfeld 

refere múltiplas propriedades conhecidas, pois “não há uma única instituição da propriedade, mas 

várias e muito diferenciadas, seja por sua regulamentação, seja pela importância dos bens sobre os 

quais incidem”13. Portanto, cabe falar em propriedades: pública, privada, urbana, rural, agrícola, 

industrial, de bens de consumo e de produção, de marcas de indústria e comércio, literária, artística, 

científica.  

 Sob a ótica clássica civilista, é tradicionalmente caracterizado como direito subjetivo (poder) 

absoluto, exclusivo e perpétuo sobre a coisa.   

Considerado “a espinha dorsal do direito privado”14, o direito de propriedade era tido como 

um poder absoluto da vontade sobre a coisa, no sentido de que o proprietário tem “[...] o mais 

                                                        
10   MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n.1 de 1969, p. 398. 

11   Apud GOMES, Orlando. Direitos Reais. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 1 - 2. 

12  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 276. 

13  SUNDFELD, Carlos Ari. Função social da propriedade, p. 2. No mesmo sentido, entre outros: GRAU, Eros Roberto. A ordem 
econômica na Constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 236; e TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais 
da propriedade privada. In: Temas de Direito Civil. 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 317. 

14   RODRIGUES, Silvio. Direito das Coisas. 21. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 1994, v. 5, p. 73. 
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amplo poder jurídico, usando e desfrutando a coisa da maneira que lhe aprouver”15. A veemência 

do art. 544 do Código Napoleônico deve ser contemporizada, lembra Silvio Rodrigues, eis que foi 

fruto da reação da Revolução Francesa de 1789 contra a concepção medieval, que repartia o 

domínio entre várias pessoas, sob o nome de domínio eminente do Estado, domínio direto do senhor 

e útil do vassalo, retomando-se o conceito unitário peculiar ao Direito Romano, que, como adverte 

o citado autor, já admitia a ideia de um uso antissocial do domínio.16  

A propriedade era tratada tradicionalmente como uma relação entre o proprietário e a coisa, 

um liame entre o titular e o objeto, noção posteriormente contestada porque entre uma pessoa e 

uma coisa não pode haver relação jurídica, que só se opera entre pessoas, como defende José 

Afonso da Silva, segundo o qual “passou-se a entender o direito de propriedade como uma relação 

entre o indivíduo (sujeito ativo) e um sujeito passivo universal integrado por todas as pessoas, o 

qual tem o dever de respeitá-lo, abstraindo-se de violá-lo”17. 

O direito de propriedade confere ao titular a faculdade de usar, gozar e dispor de seus bens, 

e também de reavê-los de quem quer que injustamente os possua, conforme conteúdo que se extrai 

do art. 524 do Código Civil de 1916, texto que foi praticamente repetido pelo art. 1228 do novo 

Código Civil de 2002: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 

reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” 

Este é, para Orlando Gomes, o critério analítico de conceituação do direito de propriedade.18  

O conteúdo abrange assim os poderes de usar o bem de acordo com sua vontade (jus utendi 

do direito romano), de fruir ou gozar (jus fruendi), consistente no poder de colher os frutos e 

explorar economicamente o bem, e ainda de dispor (jus abutendi), alienando-o. Para tanto, precisa 

tê-lo à sua disposição, assegurando-lhe a lei também o direito de reivindicá-lo.  

Característica do direito de propriedade é a exclusividade, podendo o titular impedir que 

qualquer outra pessoa use, colha frutos ou explore economicamente o seu bem, ainda que não lhe 

cause prejuízo. Significa também que o mesmo bem não pode pertencer por inteiro a duas pessoas. 

                                                        
15   RODRIGUES, Silvio. Direito das Coisas, p. 75.  

16   RODRIGUES, Silvio. Direito das Coisas, p.75 - 76. 

17  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 273. Trata-se da teoria personalista, segundo Orlando Gomes 
(2000, p. 2-5), que defende a teoria clássica, dita realista, que caracteriza o direito real como poder direito e imediato da pessoa 
sobre a coisa, sem intermediário, o qual se exerce erga omnes, constituindo manifestações típicas dessa oponibilidade absoluta a 
sequela e a preferência, não podendo o dever geral ou a regra de conduta de abstenção ser qualificada rigorosamente como 
obrigação, no sentido estrito da palavra.  

18   GOMES, Orlando. Direitos Reais, p. 97. 
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“Próprio e comum são coisas contraditórias” 19 . Pode-se dizer que a exclusão é o reverso da 

apropriação. Tal caráter está expresso no art. 1231 do Código Civil. 

Conhecida é a corrente filosófica que inspirou o constitucionalismo liberal. John Locke 

fundamentou o direito de propriedade privada no trabalho, que a separa – a propriedade – do 

comum, e na exigência natural de subsistência do indivíduo. A especificação por ele dada a 

determinada coisa pelo seu trabalho, enquanto força emanada do seu corpo, representa o que há 

de mais próprio em cada pessoa, transformando-se na garantia fundamental da liberdade do 

cidadão20. Nas declarações modernas de direitos das revoluções americana e francesa, o direito de 

propriedade era concebido como inerente a toda a pessoa, natural e imprescritível do homem. De 

outro lado, surgem as correntes que tomam o direito como produto histórico e a concepção de 

cunho positivista, opondo-se à visão jusnaturalista e metafísica que entendia o direito como 

preexistente e independente do Estado, passando-se a tomar como fundamento do direito de 

propriedade a lei que o consagra.  

Destacando o elemento histórico, Norberto Bobbio21 assim se manifesta: 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos 

– que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, 

nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 

velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

Diz-se perpétuo porque tem duração ilimitada, mantém-se mesmo quando não exercido pelo 

titular e só se perde pela vontade do dono, como nas alienações, ou por disposição de lei, como na 

desapropriação por utilidade pública ou na usucapião.22 Não se extingue com a vida do proprietário, 

transmitindo-se aos seus sucessores. Assegura-se o direito de herança no art. 5º, XXX, da CF/88. São 

estes, enfim, os poderes ditos inerentes ao domínio. 

Feita essa breve exposição sobre o direito subjetivo de propriedade, impõe-se, com lume na 

                                                        
19   Máxima de Pothier apud Cunha Gonçalves, apud RODRIGUES, Silvio. Direito das Coisas, p. 76. 

20    Apud COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade, p. 94; PILATI, José Isaac. 
Propriedade e função social na pós-modernidade. 3. ed., 2. tiragem.  Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017, p. 2. 

21  BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 5. Tal análise 
filosófica do tema não pode ser aprofundada neste trabalho. 

22  De acordo com Orlando Gomes (In: Direitos Reais, p. 6 e 101), o direito real (a propriedade é o mais amplo dos direitos reais, 
incidindo sobre coisa própria: plena in re potestas) concede ao titular um gozo permanente porque tende à perpetuidade, podendo 
ser adquirido por usucapião, enquanto o direito pessoal é eminentemente transitório, extinguindo quando a obrigação é cumprida. 
Melhor ainda é dizer, como Roberto Wagner Marquesi (In: Direitos Reais Agrários e Função Social. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2012, p. 
48 - 49), que modernamente nem sempre se admite o não-exercício dos poderes do domínio, em razão do que o domínio tende a 
uma situação de perpetuidade, mas poderá estar sujeito tanto à desapropriação por interesse público ou social quanto à usucapião, 
que atribuem a coisa a terceiros. 
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evolução histórica, referir o surgimento a teoria do abuso de direito, atribuída a Josserand, que, 

reconhecendo na propriedade uma faculdade individual, entendeu-a limitada na medida em que 

seu exercício não é absolutamente discricionário, devendo ser condicionado ao respeito pelos 

direitos subjetivos de terceiros, sem o que, estaria o titular a praticar abuso, porque seus atos 

excederiam os limites segundo os quais se lhe reconheceu o próprio direito.23  

Comenta Fernando Noronha, tratando do abuso de direito em geral, que, seguindo a linha 

iniciada pelo Código Civil alemão de 1896 e aperfeiçoada pelo Código grego de 1946 e pelo 

português de 1966 (art. 334), o Código Civil de 2002 caracterizou o abuso de direito no seu art. 187, 

porém diferenciou daquele último ao afirmar que o abuso de direito é “ato ilícito”, o que na visão 

do autor não foi adequado, porque nos casos ditos de abuso de direito nem sempre haverá 

verdadeira ilicitude subjetiva (ou própria), mas objetiva, quase sinônima de antijuridicidade, 

filiando-se Noronha assim à concepção finalista.24  

Discorre que o abuso de direito é instituto que se consolidou contra um entendimento 

tradicional, sintetizado no brocardo qui suo jure utitur neminen laedit, segundo o qual quem faz uso 

de seu direito não lesa ninguém, defendendo que numa noção mais precisa, “poder-se-á dizer, como 

faz Menezes Cordeiro, que o abuso de direito se reporta ao exercício de qualquer posição jurídica 

em que sejam contrariados os valores fundamentais do sistema jurídico”25, existindo hoje consenso 

em que o abuso está ligado à violação do princípio da boa-fé. 

Assim, “abusa de seu direito quem faz dele uso desconforme, seja com a finalidade de 

inutilmente causar danos a outrem, seja simplesmente para alcançar outros objetivos não tutelados 

pela norma atributiva ou reguladora do direito” ficando responsável pelos danos que causar, 

acreditando Noronha que o critério a ser usado na caracterização deva ser o da manifesta 

desproporção entre as vantagens do titular do direito e os sacrifícios suportados pela pessoa 

afetada.26   

De uma concepção de direito quase absoluto, apenas como poder, que abrangia, ao inverso, 

os poderes de abusar, destruir27, “não usar, não gozar, não dispor”28, construiu-se, ao longo dos 

                                                        
23   Apud MARQUESI, Roberto W. Direitos Reais Agrários e Função Social, p. 100. 

24   NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 369 - 372. 

25   NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 370. 

26   NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 371. 

27   GOMES, Orlando. Direitos Reais, p. 97. 

28   SUNDFELD, Carlos Ari. Função social da propriedade, p. 3 - 4. 
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séculos XIX e XX, a noção de abuso de direito e chegou-se à concepção atual de direito-função social, 

a seguir tratada. 

 

2. NOÇÃO DE FUNÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a propriedade (em geral) cumprirá função 

social (art. 5º, XXIII). O direito fundamental à propriedade está, portanto, atrelado à sua função 

social. 

É corrente a utilização do conceito de função de Santi Romano, segundo o qual “as funções 

(officia, munera) são os poderes que se exercem não por interesse próprio, ou exclusivamente 

próprio, mas no interesse de outrem ou por um interesse objetivo”. 29  Para o autor, deles se 

encontra exemplos mesmo no Direito Privado, como o pátrio poder, mas no Direito Público sua 

figura é predominante, sendo os poderes do Estado, em regra, funções. 

Com amparo nesse conceito, Eros Roberto Grau aclara que a propriedade dotada de função 

social é justificada pelos seus fins e implica a ideia de função social ativa, impondo a quem detém o 

poder (o proprietário) o dever de exercê-lo em benefício de outrem e não apenas de não o exercer 

em prejuízo de outrem.30(grifo nosso)  

 Ao analisar, sob vários ângulos, a compatibilidade entre direito “subjetivo” e função, afirma 

Grau que “a função é um poder que não se exercita exclusivamente no interesse do seu titular, mas 

também no de terceiros, dentro de um clima de prudente arbítrio”31. Num momento estático, a 

propriedade é direito (poder) em termos de pertinência, expressão de Fabio Konder Comparato, ou 

de pertença, expressão de Vicente Ráo, direito “que acode ao titular da coisa, de mantê-la a salvo 

de qualquer pretensão alheia”. No momento dinâmico, de utilização, “é ela função (dever) – isto é, 

é instrumento de uma função – quando vista e entendida como atividade”32. Grau lembra que 

precisamente nessa distinção entre propriedade estática e dinâmica é que se encontra o 

fundamento da usucapião no período justinianeu, na medida em que o não uso (a não posse) da 

propriedade implica o perdimento do domínio. Assim, afirma o autor que “o fundamento da 

                                                        
29   Apud GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 241 - 242; SUNDFELD, Carlos Ari, Direito 

Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 62. “Renato Alessi define a função como o poder enquanto dirigido a 
uma finalidade e cujo exercício constitui um dever jurídico” (p. 63).  

30   GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 238 e 245.  

31   GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 242. 

32   GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 243. 
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manutenção da propriedade – posso afirmar sem risco de radicalização – estaria, já então, no seu 

uso ou posse, isto é, no momento dinâmico, e não no momento estático da propriedade”33. 

Adverte que “não é a coisa objeto de propriedade que tem a função, mas sim o titular da 

propriedade. Em outros termos, quem cumpre ou deve cumprir a função social é o proprietário da 

coisa”34. 

Em suma, no ordenamento jurídico, a propriedade é direito (poder) e, concomitantemente, 

função (dever). Para Sundfeld, a função social da propriedade traz ao Direito Privado algo até então 

tido por exclusivo do Direito Público, o condicionamento do poder a uma finalidade.35 “Função é 

conceito que se opõe ao de autonomia privada da vontade, tal qual concebido no direito civil”36. 

 

3. FUNÇÃO SOCIAL E PODER DE POLÍCIA 

É necessário traçar importante distinção entre a função social e o poder de polícia. Ambos 

não se confundem, ainda que se relacionem. 

 Para Sundfeld, o princípio da função social como conformador da ordem econômica, 

consagrado no art. 170, III, da CF/88, não é o fundamento das clássicas limitações administrativas à 

propriedade (poder de polícia), tradicionalmente fundamentadas na supremacia geral da 

Administração Pública e independentes de disposição constitucional específica, pelo fato de 

satisfazer interesses públicos. O princípio da função social é um novo instrumento (meio) de 

ingerência na propriedade privada que, conjugado aos normalmente admitidos, possibilita a 

obtenção dos fins da ordem econômica.37 

Embora muitos já considerem superada a noção de que o poder de polícia só admite a 

imposição de obrigações de não fazer38, o que caracteriza as obrigações de fazer resultantes do 

                                                        
33   GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 244. 

34   GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 242. 

35   SUNDFELD, Carlos Ari. Função social da propriedade, p. 5. 

36   SUNDFELD, Carlos Ari, Direito Administrativo Ordenador, p. 63. 

37   SUNDFELD, Carlos Ari. Função social da propriedade, p. 7 - 9. 

38    Sundfeld, na obra Direito Administrativo Ordenador, defende a substituição da própria expressão “poder de polícia” por 
“administração ordenadora”, que conceituou como “parcela da função administrativa, desenvolvida com o uso do poder de 
autoridade, para disciplinar, nos termos e para os fins da lei, os comportamentos dos particulares no campo de atividades que lhes 
é próprio” (p. 20) e que adota como um dos modos de intervenção na esfera privada a regulação do exercício dos direitos 
titularizados pelos particulares, de modo a definir-lhes o perfil, optando por denominar como “condicionamentos administrativos” 
as espécies de sujeições passivas a que podem ser submetidos os titulares de direito, a saber, limites do direito (deveres de não 
fazer), encargos do direito (deveres de fazer) e sujeições do direito (deveres de suportar), categoria ampliada da noção corrente 
de “limitações administrativas”, mas que cumpre idêntico objetivo de definir o âmbito do exercício lícito dos direitos (p. 27). “Não 
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poder de polícia é que “[...] o fazer é mera condição, cujo implemento abre a oportunidade do 

exercício de um direito”, enquanto o fazer no caso da função social constitui “dever de exercitar o 

mesmo direito”, em benefício de um interesse social, e “[...] é justamente tal tipo de obrigação que 

se deve impor com fundamento na função social”.39 

 O entendimento é compartilhado por Grau, para quem, o que mais releva enfatizar é o fato 

de que “o princípio da função social da propriedade impõe ao proprietário [... ] o dever de exercê-lo 

em benefício de outrem e não, apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem”, vinculação que é 

distinta da imposta pelo poder de polícia tradicional.40 Isso significa, prossegue, que a função social 

da propriedade atua como fonte da imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, 

portanto, e não, meramente, de não fazer – ao proprietário. 

 No mesmo diapasão, Silva adverte que a função social da propriedade não se confunde com 

os sistemas conhecidos como de limitação da propriedade, que se explicam pela simples atuação 

do poder de polícia, esclarecendo que o princípio da função social incide no conteúdo do direito de 

propriedade, impõe-lhe novo conceito, constituindo “[...] o fundamento do regime jurídico da 

propriedade, não de limitações, obrigações e ônus que podem apoiar-se – e sempre se apoiaram – 

em outros títulos de intervenção, como a ordem pública ou a atividade de polícia”41. 

 Também não se confunde a função social com as limitações decorrentes do direito de 

vizinhança. Consoante a doutrina civil, os condicionamentos impostos pelo direito de vizinhança são 

postos tendo em vista os conflitos que podem resultar da proximidade dos imóveis no espaço.42 Os 

direitos e deveres de vizinhança são recíprocos e objetivam regular a convivência social.43 Ademais, 

como ressalta Sundfeld, a lei civil, ao regular o direito de propriedade, também submete o 

proprietário a condicionamentos (limites ao uso, encargos ou sujeições), que são de direito privado, 

porque à Administração não foi permitida qualquer interferência na imposição deles em concreto 

ou na fiscalização de seu cumprimento, portanto não instauram relação jurídica com ela, apenas 

                                                        

diminuem sua extensão, apenas a delimitam” (p. 56). No mesmo sentido: BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia. Ordenação. 
Regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 73 - 74. Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2015) mantém-se firme a seu pensamento, no sentido de que o poder de polícia tem um sentido negativo, pois 
pretende uma abstenção.  “Por meio dele não se exige nunca um facere, mas um non facere” (p. 854). Afirma, porém, o seu caráter 
positivo, porque a utilidade pública é conseguida de modo indireto, por via oblíqua, isto é, uma abstenção do particular. (p. 854 - 
855). 

39   SUNDFELD, Carlos Ari, Direito Administrativo Ordenador, p. 11. 

40   GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 245. 

41   SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 275 e 285. 

42   GOMES, Orlando. Direitos Reais, p.187. 

43   RODRIGUES, Silvio. Direito das Coisas, p. 114. Estão previstos nos arts. 1277 et seq. do Código Civil. 
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com os vizinhos, daí o caráter disponível das exigências pelos vizinhos.44  

Em conclusão, o regramento constitucional torna a exigência do cumprimento da função 

social parte integrante do conceito de direito subjetivo à propriedade privada, compondo-lhe o 

perfil.45    

Na visão de Marcus Eduardo de Carvalho Dantas, constitui distorção grave o pensamento, de 

influência jusnaturalista, que toma a propriedade como noção abstrata e unitária, e a função social 

como elemento ou limite externo a essa noção, “pois desconsidera a relação de mútua implicação 

entre a necessidade de compatibilização da autonomia privada e as exigências decorrentes da 

construção de um sistema de direitos democraticamente constituído”46. Enfatiza que nenhum bem 

de existência finita, que precise ser distribuído de forma democrática a um determinado número de 

pessoas, pode ser concedido de forma absoluta, irrestrita ou incondicionada a qualquer uma delas, 

consistindo a ideia de função social mecanismo de reconhecimento e compatibilização entre os 

interesses do titular do direito e dos interesses daqueles outros cidadãos não proprietários 

(“contraproprietários”, na expressão de Caterini) e dos valores que dada sociedade entende como 

relevantes, inserindo-os na sua Constituição.47 

 A par disso, a função social da propriedade foi inserida como princípio da ordem econômica 

(art. 170), a qual tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça 

social. Com efeito, incluem-se entre os objetivos fundamentais da República construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, conforme dita o art. 3º da CF/88. 

 Grau faz distinção entre a propriedade dotada de função social e função individual. “Aí, 

enquanto instrumento a garantir a subsistência individual e familiar – dignidade da pessoa humana, 

pois – a propriedade consiste em um direito individual e, iniludivelmente, cumpre função 

individual”, garantida tanto pelas constituições capitalistas como pelas antigas constituições 

socialistas, como demonstra o autor em momento anterior na obra citada, e “a essa propriedade 

                                                        
44  SUNDFELD, Carlos Ari, Direito Administrativo Ordenador, p. 55. 

45  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 245 - 246; SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo, p. 285-6; SUNDFELD, Carlos Ari, Direito Administrativo Ordenador, p. 6. 

46  DANTAS, Marcus Eduardo de Carvalho. Da função da propriedade à função social da posse exercida pelo proprietário. Revista de 
Informação legislativa, ano 52, n. 205, jan./mar. 2015, p. 28. 

47  DANTAS; Marcus Eduardo de Carvalho. Da função da propriedade à função social da posse exercida pelo proprietário, p. 28 - 29. 
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não é imputável função social”48.  Daí porque, no pensamento do autor, a afirmação da sua função 

social no art. 5º não se justificaria. Prossegue apontando que por se tratar de propriedade como 

função individual é que o art. 185, I, define como insuscetível de desapropriação para fins de 

reforma agrária (mas não por razões de utilidade pública ou por outro motivo de interesse social) a 

pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário outra não 

possua. Já na fase dinâmica do direito de propriedade, como elemento produtivo, se realiza a função 

social, por isso se expressa como função social da empresa, já que os bens de produção são posto, 

em dinamismo, no capitalismo, em regime jurídico de empresa.49 Acrescenta, contudo, que a função 

social não se resume a incidir pronunciadamente sobre os bens de produção, “afetando também a 

propriedade que excede o quanto caracterizável como propriedade tangida por função individual”, 

entendendo-se como excedente desse padrão “[...] especialmente a propriedade detida para fins 

de especulação ou acumulada sem destinação ao uso a que se destina”.50 

 Assim, encontra justificativa a função individual da propriedade na garantia de subsistência 

do indivíduo e sua família, concorrendo para tal justificativa a sua origem, acatada quando a 

Constituição assegura o direito de herança (art. 5º, XXX). “Já a propriedade dotada de função social 

é justificada pelos seus fins, seus serviços, sua função”51.  

 É importante salientar, na esteira de vários autores, que a função social não implica 

(tendência de) socialização ou coletivização da propriedade privada. Pelo contrário, ao qualificá-la, 

preserva-a como direito individual fundamental. Assim, para Silvio Rodrigues, apoiado em Orlando 

Gomes, não obstante as restrições de prerrogativas do proprietário, “parece inegável que a 

evolução desse direito se processa sem o sacrifício da propriedade privada dos meios de produção, 

o que pressupõe pressuposto básico do pensamento socialista”52. José Afonso da Silva acentua que 

a função social “transforma a propriedade capitalista, sem socializá-la”, sendo “certo que não 

autoriza a suprimir, por via legislativa, a instituição da propriedade privada”. Enfim, “a inserção do 

princípio da função social, sem impedir a existência da instituição, modifica sua natureza” 53 . 

                                                        
48  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 235. 

49  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 235 - 237. Cf. precedente do STF no AgRg no REsp 
1138517/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2.ª Turma, j. em 18/08/2011, DJe 01/09/2011. 

50  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 238. 

51  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 238. 

52  RODRIGUES, Silvio. Direito das Coisas, p. 82 - 83. 

53  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 285 - 286. No mesmo sentido, GRAU, Eros Roberto. A ordem 
econômica na Constituição de 1988, p. 247: “à função social está assujeitada porque é privada”. 
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Sundfeld enfatiza a convivência necessária de ambos.54   

 José Isaac Pilati destaca que a funcionalidade da propriedade tem sua matriz filosófica no 

positivismo de Augusto Comte, “na medida em que ele procura justificar uma conciliação entre o 

interesse individual – protagonista da ordem jurídica liberal – com o interesse social”55. E comenta: 

É a linha de Duguit: o proprietário urbano deve destinar os imóveis não à especulação estéril, mas 

utilizá-los de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e social. O proprietário deve 

exercer, a par de um poder, uma função voltada ao bem da coletividade (despersonalizada). 

Assim, se a propriedade/domínio codificada não teve, no nascedouro, qualquer preocupação com 

função social, mantendo apenas as limitações da lei – o século XX reconhece, na linha filosófica do 

positivismo, a coexistência de uma função social da propriedade, contrária à simples especulação 

egoística do titular.56 

 Clovis Beznos também acentua a origem positivista da teoria da função social da 

propriedade, defendida por Comte na obra Système de Politique Positive, escrita em 1850.57 O 

jurista Léon Duguit, a partir de tal filosofia, editou, em 1911, livro em que negava o caráter de direito 

subjetivo à propriedade, qualificando-a de função social, de sorte que “se o proprietário não a 

cumpre ou a cumpre mal, por exemplo, não cultiva sua terra ou deixa sua casa arruinar-se, a 

intervenção dos governantes se legitima para obrigá-lo a cumprir sua função social de proprietário, 

que consiste em assegurar o emprego das riquezas que possui, conforme a destinação das 

mesmas”58. 

 Ultrapassada a polêmica doutrinária, não vê mais incompatibilidade entre direito de 

propriedade e função social59, o que foi reconhecido mesmo por Duguit. 

 A função social estende-se à posse, igualmente protegida pelo ordenamento jurídico, tanto 

que a jurisprudência a tem considerada passível de desapropriação comum, mediante prévia e justa 

e indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, XXIV, da CF/88.60 

                                                        
54  SUNDFELD, Carlos Ari. Função social da propriedade, p. 13 -14.  

55  PILATI, José Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade, p. 71. 

56  PILATI, José Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade, p. 69 - 70.  Para Pilati, a ideia representa um avanço inegável 
do constitucionalismo moderno; o problema é a sua ineficácia, ou pelo menos, a falta de impacto desse discurso nas práticas 
econômicas e jurídicas. 

57  BEZNOS, Clovis. Aspectos jurídicos da indenização na desapropriação. 2. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 
p.115. 

58  BEZNOS, Clovis. Aspectos jurídicos da indenização na desapropriação, p. 115. Tradução do citado autor do texto em espanhol: 
Las transformaciones generales  del  derecho privado, desde El Código de Napoléon, p. 37. 

59   GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 240-246; BEZNOS, Clovis. Aspectos jurídicos da indenização 
na desapropriação, p. 116; SUNDFELD, Carlos Ari. Função social da propriedade, p. 6. 

60  STJ, REsp 184.762/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1.ª Turma, j. em 16/12/1999, DJ 28/02/2000, p. 46; AgRg no AREsp 
19.966/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2.ª Turma, j. em 11/06/2013, DJe 19/06/2013. 
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 O direito constitucional do século XX começou então a adotar a diretriz da função social, 

desde a Constituição Mexicana de 1917 (art. 27, § 3º)61 e a Constituição de Weimar de 1919 (art. 

153, 3), linha mantida pela Lei Fundamental de Bohn de 1949 no seu art. 14, 2: “A propriedade 

obriga. Seu uso deve ao mesmo tempo servir ao bem-estar geral”62.  

 No Brasil, a Constituição de 1946 previu a desapropriação por interesse social, no art. 141, § 

16, e o uso do proprietário condicionado ao bem-estar social. A Emenda n. 01, de 2009, à Carta de 

1967, inclui expressamente a função social da propriedade como princípio da ordem econômica e 

social.    

No plano infraconstitucional, a década de 60 oferecia três leis federais importantes, que 

definiam a feição prática da função social da propriedade, a Lei n. 4.132/62, que delimitava os casos 

de desapropriação por interesse social, a Lei n. 4.504/64, conhecida como o Estatuto da Terra, que 

tratava de reforma agrária e política agrícola, e a Lei n. 4.947/66, que fixava normas de direito 

agrário. O alcance da função social naquele momento era a destinação dos imóveis, especialmente 

os rurais, à produtividade agrícola.63  

 Com o advento da Constituição de 1988, além da previsão no art. 5º, vinculando o exercício 

da propriedade, e como princípio da ordem econômica (art. 170), ganhou concretude nos art. 182, 

§ 2º e 184 a 186, que se destinam, respectivamente, à propriedade urbana e à rural. 

 O art. 182, que trata da política urbana, declara que a política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes.   

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 

de ordenação da cidade expressas no plano diretor que, aprovado pela Câmara Municipal e 

obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, constitui instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana (§§ 1º e 2º) 

                                                        
61  MIRAGEM, Bruno. O Art. 1228 do Código Civil e os deveres do proprietário em matéria de preservação do meio ambiente. In: 

Cadernos do Programa de Pós-graduação em Direito – PPGDir./UFRGS, Reflexões jurídicas sobre meio ambiente/Edição especial, 
v. 3, n. 6, maio/2005, p. 21-44, p. 25. MARQUESI, Roberto W. Direitos Reais Agrários e Função Social, p. 102. A Constituição da 
Espanha, de 1978, referida pelo último autor, estabelece no seu art. 33: “Se reconoce el derecho a la propriedad privada y a la 
herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo com las leyes”. (p. 102). 

62   PILATI, José Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade, p. 72. 

63   PILATI, José Isaac. Propriedade e função social na pós-modernidade, p. 76. “Também não se cogitava da função social nas esferas 
do poder econômico, ficando o tema restrito aos bens imóveis.” 
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A Lei n. 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, regulamentou os arts. 182 e 183, 

estabelecendo diretrizes gerais da política urbana, dentre as quais extrai-se a ordenação e o 

controle do uso do solo, de forma a evitar a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na 

sua subutilização ou não utilização (art. 2º, VI, e). 

Como a CF/88 remeteu a conformação da função social da propriedade urbana às exigências 

do plano diretor, “possibilitou a existência de diversificadas figurações dessa função, dadas as 

incomensuráveis disparidades existentes entre os Municípios componentes de nosso gigantesco 

território”64, desde que respeitadas as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade. 

De acordo com § 4º do art. 182, é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 

solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento,  sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - desapropriação 

com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 

Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados 

o valor real da indenização e os juros legais.  

Encontra-se o Poder Público no dever de impor uma atuação positiva ao proprietário, sob as 

penas inscritas na CF/88, que devem logicamente conduzir à extinção do uso nocivo ou do não uso 

e, se preciso for, com a consequente expropriação.65 Como salienta Clovis Beznos, emerge daí a 

noção de desapropriação-sanção: “a desapropriação em questão, ao contrário do disposto 

tradicionalmente em nosso ordenamento, aparece como penalidade” 66 , e essa hipótese, 

diferentemente daquela efetuada por utilidade pública ou interesse social (daí a razão do discrímen 

do § 3º do art. 182), não se concretiza mediante o pagamento de indenização prévia e em dinheiro, 

mas por meio de títulos da dívida pública, resgatáveis em até dez anos em parcelas anuais, iguais e 

sucessivas, conforme o texto constitucional.67 

Já os arts. 184 a 186 dispõem sobre reforma agrária e a função social da propriedade rural. 

Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 

                                                        
64   BEZNOS, Clovis. Aspectos jurídicos da indenização na desapropriação, p. 120. 

65   BEZNOS, Clovis. Aspectos jurídicos da indenização na desapropriação, p. 117. 

66   BEZNOS, Clovis. Aspectos jurídicos da indenização na desapropriação, p. 122. 

67   BEZNOS, Clovis. Aspectos jurídicos da indenização na desapropriação, p. 122. 



461 
 

não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida 

agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir 

do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei (art. 184). São insuscetíveis de 

desapropriação para fins de reforma agrária: - a pequena e média propriedade rural, assim definida 

em lei, desde que seu proprietário não possua outra; e II - a propriedade produtiva (art. 185). 

Nos termos do art. 186 a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 

requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as 

relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. 

 Perceba-se que ficou exclusivamente a cargo da União Federal a fiscalização da função social 

do imóvel rural e a competência para promover desapropriações por interesse social para fins de 

reforma agrária. E, diferentemente da função social atribuída à propriedade urbana, a CF/88 tratou 

de definir desde logo seus parâmetros no art. 186. 

 A partir desse dispositivo constitucional, já se pode qualificar a função da propriedade como 

socioambiental (inciso II), abrangendo o adjetivo “ambiental” o meio ambiente natural e o do 

trabalho (incisos III e IV). A propósito, a própria CF/88, no art. 200, ao atribuir competências ao 

Sistema Único de Saúde, inclui a de colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho (inciso VIII). 

 

4. A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

Quando concebidas, as teorias da função social tiveram em conta, precipuamente, as 

riquezas que o solo pode produzir, devendo a obra de Duguit ser encarada como um marco na 

evolução do Direito das Coisas. Contudo, acentua Marquesi que as teorias de humanização do 

direito de propriedade, voltadas à intensidade do exercício do direito real de propriedade, não se 

detiveram a examinar outras importantes irradiações do domínio, como as relações entre 

proprietário e trabalhadores e os recursos naturais.68 “Logo, não só a significação do direito de 

                                                        
68 MARQUESI, Roberto W. Direitos Reais Agrários e Função Social, p. 101. 
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propriedade é fruto de uma lenta transformação, como a própria extensão do princípio da função 

social vem evoluindo neste século”69. Segundo o autor, com o advento da CF/88 e a Lei da Política 

Agrária – Lei n. 8.171/91, o respeito ao ambiente foi pela primeira vez erigido à condição de 

pressuposto de atendimento da função social, porque a ele não se referiu o Estatuto da Terra, 

constituindo tema de vivo debate no foro internacional. Destarte, nos dias atuais, “os direitos reais 

imobiliários devem ser encarados no contexto de uma função econômica, social e ambiental”70. 

Estabeleceu o art. 225 da CF/88 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

Para Antonio Hermann Benjamin, a CF/88, no rastro da Declaração de Estocolmo de 1972, 

acolhe o clamor por um direito ao meio ambiente em formulação marcadamente antropocêntrica, 

como mais um componente da dignidade humana. Fruto da tomada de consciência da crise 

ambiental, fugindo do modelo de suas antecessoras, não expressou uma visão cornucopiana (figura 

mitológica, símbolo da agricultura e do comércio que representava a abundância) do mundo, 

reconheceu que os recursos ambientais já não são mais vistos como abundantes, e muito menos, 

infinitos. Antes, a lógica do sistema jurídico alicerçava-se na falsa premissa da inesgotabilidade dos 

recursos naturais, totalmente negada pela realidade contemporânea, de poluição dos rios, do ar e 

do solo, e pela destruição acelerada da rica biodiversidade do país. Em segundo lugar, havia a 

equivocada imagem do passado, que insistia em compreender o meio ambiente como uma entidade 

invencível, capaz de se autocurar continuamente, enquanto nas recentes Constituições a natureza 

é apreendida como uma realidade frágil, sistêmica e ameaçada pelos seres humanos [...]”71. 

Trata-se verdadeiramente de novo paradigma ético e jurídico. Ingo Sarlet e Tiago 

Fensterseifer lembram que a matriz filosófica moderna para a concepção de dignidade da pessoa 

humana repousa em Immanuel Kant, que toma o ser humano como fim em si mesmo, com valor 

próprio, intrínseco, enquanto os seres irracionais apenas possuem valor relativo, como meios, e por 

isso são chamados de “coisas”.  A segunda contribuição filosófica que modelou o pensamento 

moderno, de matriz iluminista, e que influencia até hoje o nosso método de abordagem científica, 

                                                        
69 MARQUESI, Roberto W. Direitos Reais Agrários e Função Social, p. 102. 

70 MARQUESI, Roberto W. Direitos Reais Agrários e Função Social, p. 45 e 111. 

71  BENJAMIN, Antonio Hermann. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 6. ed., rev. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p. 83-153. p. 134 -135. 
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inclusive do Direito, é de René Descartes, com a ideia de animal-máquina e a separação entre ser 

humano e Natureza, que era vista como algo estranho a ele, e instrumental, não integrando o círculo 

moral de matriz humanista, resultando, de um lado, na coisificação ou objetificação da Natureza, e, 

de outro, na “desnaturalização” do ser humano. A concepção antropocêntrica-humanista, 

prosseguem, foi sem dúvida fundamental para a evolução do pensamento filosófico à época, 

inclusive na perspectiva da afirmação de direitos individuais, todavia “o dilema existencial com que 

se defronta a humanidade hoje releva a fragilidade da separação cartesiana entre ser humano e 

Natureza”, “revelando-se como insustentável pensar o humano sem relacioná-lo diretamente com 

seu espaço ambiental e toda a cadeia de vida que fundamenta a sua existência”, defendendo assim 

uma abordagem teórica antropocêntrica (direito ao meio ambiente como componente da dignidade 

humana), porém ecológica ou mesmo relativa ou alargada, como sustentam outros autores, com o 

propósito de reconhecer valor intrínseco e não meramente instrumental atribuído ao ser humano 

e a outras formas de vida não humanas e à própria Natureza, o que impõe restrições aos direitos e 

ao comportamento do ser humano.72 

Segundo Sarlet e Fensterseifer, assim como outrora a função social foi consagrada para 

redefinir o conteúdo do direito de propriedade, “hoje também os valores e direitos ecológicos 

passam a conformar o seu conteúdo com uma carga de deveres e obrigações correlatas ao seu 

exercício”73, daí a formulação da função “socioambiental” da propriedade. Assim, defendem a 

compreensão de que a propriedade é “um direito-dever fundamental, visto que, associados ou 

conexos ao direito de propriedade, conjugam-se diversos deveres que incidem sobre a conduta do 

seu titular”74.  É possível ligar a figura dos deveres fundamentais à própria ideia de funcionalização 

dos direitos, ao exemplo do que ocorreu especialmente com a propriedade privada, impondo-se ao 

seu titular condutas em prol do bem-estar social como medida legitimadora do próprio direito. Para 

os autores, ainda, a chamada “constitucionalização” do Direito Civil e do direito de propriedade, 

mediante a integração de outros valores, juntamente com a consagração constitucional da sua 

função ecológica ou socioambiental (art. 186, II, da CF/88), “reforçou a noção de que existem 

deveres fundamentais de proteção ecológica os quais são impostos aos proprietários (e 

possuidores)”75. 

                                                        
72   SARLET; FENSTERSEIFER, Princípios do direito ambiental, p. 71 - 81.  

73  SARLET; FENSTERSEIFER, Princípios do direito ambiental, p. 139. 

74  SARLET; FENSTERSEIFER, Princípios do direito ambiental, p. 139. 

75  SARLET; FENSTERSEIFER, Princípios do direito ambiental, p. 141. 
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Benjamin aponta que um estudo comparado dos regimes de proteção constitucional do meio 

ambiente vai identificar cinco características comuns, destacando-se entre elas, pela maior 

pertinência com o presente trabalho, o estímulo à “atualização do direito de propriedade, de forma 

a torná-lo mais receptivo à proteção do meio ambiente, isto é, reescrevendo-o sob a marca da 

sustentabilidade”. 76  O primeiro aspecto positivo que se observa, especialmente no regime 

constitucional brasileiro, é a instituição de um “inequívoco dever de não degradar, contraposto ao 

direito de explorar inerente ao direito de propriedade, previsto no art. 5º, XXII, da Constituição 

Federal”. E prossegue: 

No campo dos recursos naturais e do uso da terra, tal transmudação implica a substituição definitiva 

do regime de explorabilidade plena e incondicionada (com limites mínimos e pulverizados, 

decorrentes, p. ex., das regras de polícia sanitária e da proteção dos vizinhos) pelo regime de 

explorabilidade limitada e condicionada (com limites amplos e sistemáticos, centrados na manutenção 

dos processos ecológicos). Limitada, porque nem tudo que integra a propriedade pode ser explorado; 

condicionada, porque mesmo aquilo que, em tese, pode ser explorado, depende da observância de 

certas condições impostas abstratamente na lei e concretamente em licença ambiental 

exigível.77(grifos nossos) 

O autor arrola como segundo benefício da adoção do meio ambiente como um dos valores 

fundamentais a ecologização da propriedade e da sua função social, aparecendo o direito de 

propriedade, nas Constituições atuais, ambientalmente qualificado. Agregou-se, então, à função 

social da propriedade, tanto urbana como rural, um forte e explícito componente ambiental, 

renovando o conteúdo do direito de propriedade, outrora já renovado por força da função social 

genérica que mesmo as Constituições editadas na primeira metade do século XX atribuíram ao 

direito de propriedade.78   

 De modo original, a CF/88 introduziu uma função ecológica autônoma, a ser cumprida 

necessariamente pela propriedade 79  (ou melhor, pelo proprietário), constante do art. 186, II: 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.  Nos termos 

do art. 9º, § 3º, da Lei n. 8.629/93, considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das 

características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida 

adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das 

comunidades vizinhas. 

                                                        
76  BENJAMIN, Antonio Hermann. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira, p. 93. 

77  BENJAMIN, Antonio Hermann. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira, p. 95 - 96. 

78  BENJAMIN, Antonio Hermann. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira., p. 96 - 98.  

79  BENJAMIN, Antonio Hermann. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira., p. 146. 
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 Para Fernanda de Salles Cavedon, a proteção conferida ao meio ambiente pela Constituição 

(art. 225), a inserção da defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica (art. 170, VI) 

e a inclusão da utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente como 

requisito ao cumprimento da função social da propriedade rural (art. 186, II) passam a caracterizar 

uma função ambiental inerente à propriedade e intrínseca à noção de função social, de modo que, 

apesar de a categoria não constar de forma explícita no texto constitucional, pode ser deduzida 

desses elementos apontados, considerando-se sempre a necessidade de considerar o princípio da 

unidade da Constituição na interpretação dos dispositivos constitucionais.80 

 Conforme Jesús Jordano Fraga81, “[...] de la misma forma que se mantiene que la función 

social es algo interno a la estructura del derecho de propiedade, que delimita el contenido del 

mismo, no parece que haya serias objeciones para realizar la misma afirmacíon respecto de la 

‘vocación o vinculación ambiental’.” 

 A autora traz importante aspecto concernente ao dever conjunto do Poder Público e da 

coletividade de preservar o meio ambiente, previsto no art. 225 como gerador de obrigações 

jurídicas de ordem ambiental ao proprietário, citando observação de Benjamin no sentido de que a 

tutela do meio ambiente implica sempre interferência (e não necessariamente intervenção) no 

direito de propriedade, interferência imposta na origem constitucional tanto ao Poder Público, 

como comportamento vinculado, como para o particular, como comportamento decorrente de 

função.82  

Prossegue a autora expondo que a prerrogativa da coletividade em exigir do titular do direito 

de propriedade o respeito ao meio ambiente preservado, do que decorrem limitações ao uso dessa, 

consubstancia a própria concepção de função ambiental da propriedade no entender de Serrano 

Moreno83: “La utilidad de una función ecológica de la propiedad implicaria, pues, la existência de 

uma limitación al uso del titular de um bien, exigible como obligación jurídica de este, a partir de la 

facultad de otro de exigir el respecto a un interés o bien (el ambiente) del que es propietario [...].” 

Logo, o cumprimento da função ambiental pelo proprietário pode e deve ser exigido por toda 

a sociedade, o que não exclui o Estado, que, em todas as suas esferas, possui o dever-poder de 

                                                        
80  CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade. Florianópolis: Visualbooks, 2003, p. 122. 

81   Apud CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 123. 

82   CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 123. 

83  Apud CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 124. 
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preservar o meio ambiente (art. 23, VI, CF/88).  Essa prerrogativa da coletividade de cobrar o 

atendimento da função ambiental pelo titular do direito de propriedade e pelo possuidor corrobora 

a diferença que existe entre a função socioambiental e o poder de polícia. 

No que diz respeito à possibilidade de desapropriação por interesse social em razão do 

desatendimento da função ambiental - ou dimensão ambiental da função social –, decorre da 

interpretação do art. 185 a conclusão de que a propriedade produtiva seria insuscetível de 

expropriação, não obstante o art. 186 exigir, para que seja cumprida a função social da propriedade 

rural, o atendimento simultâneo dos requisitos nele elencados, entre os quais a utilização adequada 

dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.  

No entanto, ao julgar o Recurso Especial n. 1.138.517, em ação declaratória de 

produtividade, o STJ anteviu tal possibilidade, como se pode verificar:  

[...] 7. Todavia, a função social da propriedade não se resume à exploração econômica do bem. A 

conduta ativa do proprietário deve operar-se de maneira racional, sustentável, em respeito aos 

ditames da justiça social, e como instrumento para a realização do fim de assegurar a todos uma 

existência digna. [...]  

9. Assim, nos termos dos arts. 186 da CF, e 9º da Lei n. 8.629/1993, a função social só estará sendo 

cumprida quando o proprietário promover a exploração racional e adequada de sua terra e, 

simultaneamente, respeitar a legislação trabalhista e ambiental, além de favorecer o bem-estar dos 

trabalhadores. 

10. No caso concreto, a situação fática fixada pela instância ordinária é a de que não houve 

comprovação do descumprimento da função social da propriedade. Com efeito, não há como aferir se 

a propriedade - apesar de produtiva do ponto de vista econômico, este, aliás, o único fato 

incontroverso - deixou de atender à função social por desrespeito aos requisitos constantes no art. 9º 

da Lei n. 8.629/93.84 

De todo modo, é incorreto pensar na necessidade de cumprimento de tal princípio 

constitucional apenas do ponto de vista da desapropriação, posto que o conceito de função social 

não esgota seus efeitos na ideia de desapropriação. Esta é o mais intenso resultado do 

descumprimento, mas não o único85. Já está superada a compreensão, à luz das Constituições 

anteriores, de que a função social consubstancia norma programática, sem efeito prática algum, 

                                                        
84  AgRg no REsp n. 1138517/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011. No MS 25.142/DF, 

os ministros do STF chegaram a debater a questão da possibilidade de descumprimento da função ambiental da propriedade como 
fundamento autônomo para a desapropriação, mas o mandado de segurança acabou sendo denegado em razão da necessidade 
de dilação probatória quanto à prova da invasão na propriedade motivada por conflito agrário, circunstância em que a lei vedou a 
realização de vistoria para fins de reforma agrária. 

85  DANTAS, Marcus Eduardo de Carvalho. Da função da propriedade à função social da posse exercida pelo proprietário, p. 30. 
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como mero “enfeite” constitucional, como acentua a doutrina.86 

Assentou o STF por ocasião da análise de medida cautelar na ADI 2213: 

O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca 

social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-

á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, 

as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República. - O acesso à terra, a 

solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização 

apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos 

de realização da função social da propriedade. A desapropriação, nesse contexto - enquanto sanção 

constitucional imponível ao descumprimento da função social da propriedade - reflete importante 

instrumento destinado a dar consequência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem 

econômica e social. - Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico-social de cultivá-la e de 

explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições constitucionais e legais que sancionam 

os senhores de imóveis ociosos, não cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a 

função social que condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do domínio 

cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) de manter níveis 

satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar 

as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e 

aqueles que cultivam a propriedade.”87  

Consoante Benjamin, assim como o Brasil, também a Constituição da Colômbia de 1991, não 

satisfeita em consagrar direitos e obrigações fundamentais afeitos à tutela do meio ambiente, 

modificou de forma direta a função social da propriedade, estabelecendo, no seu art. 58: “A 

propriedade é uma função social que implica obrigações. Como tal, lhe é inerente uma função 

ecológica”.88  E já decidiu a Corte Constitucional daquele país, conforme noticia Molinaro: ”Los 

derechos al trabajo, a la propriedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, 

siempre que exista um estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el 

derecho constitucional fundamental al ambiente”89. 

Andreas Krell, em estudo comparado sobre a relação entre proteção ambiental e função 

social da propriedade nos sistemas jurídicos brasileiro e alemão, destaca, com apoio em Detlef 

Czybulka, que a garantia constitucional da propriedade na Lei Fundamental de 1949 possui dois 

elementos, sendo o primeiro as “determinações de conteúdo e limites” do art. 14, I, n. 2, que 

                                                        
86  BEZNOS, Clovis.  Função Social da Propriedade e Desapropriação. Palestra proferida na EMAJIS TRF4, Curitiba/PR, 17/10/2014. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=otjGXAM-5JU. Acesso em: 23 jan. 2018. 

10  ADI 2213 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2002, DJ 23-04-2004, p.7.  

88  BENJAMIN, Antonio Hermann. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira, p. 145. 

89   Sentencia n. T-411, Expediente n. T-785, La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, Santa Fé de Bogotá, D.C., 
17/06/1992, citada por Molinaro, op. cit. p. 99. 
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concretizam a função social da propriedade (art. 14, II, n. 2 - A propriedade obriga. Seu uso deve ao 

mesmo tempo servir ao bem-estar geral). A definição de conteúdo do direito deixa ao legislador 

espaço para definir os seus contornos e a sua substância material, inclusive a ecológica. Em regra, 

não há pagamento de indenizações em razão dessas medidas. O segundo elemento consiste na 

garantia da desapropriação, a exigir indenização quando o direito patrimonial protegido é subtraído 

de um particular, total ou parcialmente, por meio de ato soberano (art. 14, III, LF).90 Além disso, foi 

introduzido o art. 20a, cujo teor é: “O Estado protege, também por sua responsabilidade para com 

as gerações futuras, as bases naturais da vida e os animais nos moldes da ordem constitucional 

mediante a legislação e, conforme a lei, o Direito, através do Poder Executivo e do Judiciário”. 

Discorre Krell: 

No sistema constitucional alemão de hoje, a construção dogmática de uma “vinculação ecológica” da 

propriedade privada parte, necessariamente, do art. 20a LF e não pode ser entendida como mera 

“prolongação” da sua função social. No entanto, para que esta norma possa surtir efeitos práticos, o 

seu conteúdo deve ser colocado numa relação razoável para com a garantia constitucional do art. 14 

LF, no sentido de que ele modifica a função social da propriedade, cunhando o seu conteúdo 

ecologicamente, além de influenciar o traçado dos diferentes limites da competência reguladora do 

legislador.91 

A função socioambiental da propriedade foi também reconhecida no § 1º do art. 1228 do 

Código Civil de 200292: “O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o 

estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 

patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”. 93 Ressalta Lucia 

Valle Figueiredo que “o direito de propriedade é o traçado pelo ordenamento constitucional 

vigente, que o denota, e cuja conotação será dada pelas normas infraconstitucionais” e o CC/2002 

já dá novo enfoque à propriedade94. 

                                                        
90  KRELL, Andreas J. A relação entre proteção ambiental e função social da propriedade nos sistemas jurídicos brasileiro e alemão. 

In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado Socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 
173 - 188, p. 176. 

91  KRELL, Andreas J. A relação entre proteção ambiental e função social da propriedade nos sistemas jurídicos brasileiro e alemão, p. 
177. 

92  ANDRADE, Diogo de Calasans Melo. O princípio da função social da propriedade urbana. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014, p. 192. 

93  Em acórdão proferido no REsp 1109778/SC (Rel. Min. Herman Benjamin, 2.ª Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 04/05/2011), 
ficou assentado que a regra do § 1º do art. 1228 do Código Civil incide sobre quaisquer imóveis, estejam eles inscritos em perímetro 
urbano ou rural. 

94  FIGUEIREDO, Lucia Valle, Disciplina Urbanística da Propriedade. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 25, e acrescenta: 
“a par das interpretações jurisprudencial e doutrinária que, não desbordando da ‘moldura’, irão, paulatinamente, enriquecendo-
lhe o conteúdo”. 
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Assevera Marcelo Buzaglo Dantas que com o § 1º do art. 1228 do CC/2002 o princípio da 

função social ganhou conformação, e que “assiste razão àqueles que afirmam inexistir, no plano 

formal, colisão entre o meio ambiente e direito de propriedade”, pelo contrário, “trata-se de 

exemplo prático de harmonização, por via legislativa, de direitos fundamentais”. Ressalta ainda que 

a adoção do princípio da função socioambiental da propriedade, em sede constitucional e legal, diz 

com a necessidade de ditar o exercício do direito, significando a transformação desse direito que, 

como os demais constitucionalmente previstos, não é absoluto. 95. Na mesma linha, pontua Bruno 

Miragem que o CC/2002 incluiu na mesma disposição conceitual do art. 1228 elementos internos 

que induzem nova definição de propriedade dentro do direito civil, eliminando em consequência 

uma série de aparentes conflitos, “porquanto passa a ser reconhecido, em termos conceituais, 

apenas nas hipóteses em que é exercido de modo a respeitar integralmente o direito ao meio 

ambiente”96 ou, em outras palavras, condicionando expressamente a regularidade do exercício do 

direito ao cumprimento de deveres de preservação do meio ambiente, remetendo à legislação 

especial de proteção dos bens ambientais o estabelecimento desses deveres jurídicos.97  

Ademais, de acordo com Lucia Valle Figueiredo, com a inclusão expressa do Direito 

Urbanístico na CF/88 e a publicação do Estatuto da Cidade, que traça diretrizes gerais sobre a 

política urbana de que tratam os arts. 182 e 183 da CF/88, “o direito de propriedade envolverá, em 

seu regime jurídico, série de novas facetas”.98 Conforme o disposto no art. 1º, parágrafo único, esta 

Lei estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. Logo a seguir, o art. 2º traça as inúmeras diretrizes gerais, dentre as quais a (VI) 

ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: [...] (g) a poluição e a degradação ambiental. 

A lei previu, no art. 4º, os instrumentos da Política Urbana, destacando-se o planejamento através 

do zoneamento ambiental e o instrumento jurídico das limitações administrativas.  

No que tange à propriedade rural, impende mencionar que a Lei n. 12.651/2012, que 

substituiu o antigo Código Florestal – Lei n. 4.771/65 - e dispôs sobre a proteção da vegetação nativa, 

                                                        
95  DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito Ambiental de Conflitos. 2. ed., 2. tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2016, p. 188. 

96  MIRAGEM, Bruno. O Art. 1228 do Código Civil e os deveres do proprietário em matéria de preservação do meio ambiente, p. 30. 

97  MIRAGEM, Bruno. O Art. 1228 do Código Civil e os deveres do proprietário em matéria de preservação do meio ambiente, p. 29 - 
31. Não se trata apenas da interpretação da norma de direito civil em acordo com as disposições constitucionais, mas de conformar 
as normas assecuratórias de direito ou posições jurídicas estabelecidas na Constituição, para aplicação às situações concretas (p. 
29). 

98   FIGUEIREDO, Lucia Valle, Disciplina Urbanística da Propriedade, p. 54. 
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previu no art. 2º, parte final, como esta já o fizera, que os direitos de propriedade são exercidos 

com as limitações que a legislação em geral, e especialmente esta lei, estabelecerem, dedicando-se 

a “noção altamente cara ao Direito Ambiental Brasileiro, qual seja, a de função social, ou, mais 

precisamente, sócio-ambiental”, nas palavras de Buzaglo Dantas.99 

A rigor, e como já frisado acerca da função social, não se trata propriamente de limitações, 

com o caráter restritivo que carrega a expressão, mas (deveres de) conformação da propriedade, 

“[...] atinentes ao exercício do direito, razão pela qual não poderão ensejar considerações acerca da 

perda injusta de qualquer das prerrogativas do domínio. Ao contrário, as noções de propriedade e 

domínio, sim, é que incorporam tais deveres de conformação atribuídos a seus titulares”.100 

Conhecida como Novo Código Florestal, embora não mais assim tenha sido intitulada, 

estabelece no seu art. 12 que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação 

nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 

Preservação Permanente, observados os percentuais mínimos em relação à área do imóvel, 

excetuados os casos previstos no art. 68. Para os imóveis rurais localizados nas demais regiões do 

País, não localizados na Amazônia Legal (que possui regra mais rigorosa, conforme as hipóteses 

previstas no inciso I101), esse percentual é de 20% (vinte por cento), como previsto no inciso II.  

No art. 3º, III, trouxe o conceito de Reserva Legal: área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 

econômico, de modo sustentável, dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 

abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

Diferentemente das áreas de preservação permanente (APPs), as normas que regem a 

instituição e a manutenção da reserva florestal legal não impedem a exploração econômica da 

vegetação existente, mediante o manejo sustentável, por meio de práticas de exploração seletiva, 

como se extrai do art. 17, § 1º e dos art. 20 a 23 do Novo Código Florestal. 

A respeito da reserva legal, Sarlet e Fensterseifer citam decisão da Câmara Especial do Meio 

                                                        
99   DANTAS, Marcelo Buzaglo. Código Florestal Anotado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 6. 

100 MIRAGEM, Bruno. O Art. 1228 do Código Civil e os deveres do proprietário em matéria de preservação do meio ambiente, p. 44. 

101  I - localizado na Amazônia Legal: a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; b) 35% (trinta e cinco por 
cento), no imóvel situado em área de cerrado; c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; II - localizado 
nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 
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Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da consagração da função ecológica ou 

socioambiental da propriedade: 

A delimitação, demarcação e averbação da Reserva Legal prevista pelo Código Florestal não é de 

natureza pessoal, mas é obrigação propter rem e, desde 5/X/1988, constitui pressuposto intrínseco do 

direito de propriedade, de origem constitucional, como atributo de sua função ecológica, à luz dos 

arts. 186, II, e 170, VI, da Constituição da República.102 

Nesse caso, o juiz singular havia entendido que a reserva legal representava mero dever de 

abstenção ao proprietário, e que a averbação poderia ser exigida ou promovida pelo Poder Público. 

Essa interpretação foi rechaçada pelo acórdão, que ressaltou a obrigação legal que tem o 

proprietário, que também é responsável pela tutela do ambiente, de delimitar, demarcar e averbar 

a Reserva Legal, por força do art. 167, II, 22, da Lei de Registros Públicos – Lei n. 6.015/73, item 

incluído pela Lei n. 11.284/2006. O precedente enfatizou, também, não ser verdadeiro que a 

averbação da Reserva Legal só se torne exigível se o proprietário pretender explorar a terra 

recoberta por floresta ou vegetação nativa existente, eis que a Reserva Legal não é condição para a 

exploração da propriedade, mas para a legitimidade do direito de propriedade em si.103 

Para Paulo Affonso Leme Machado, o acréscimo do termo “área” tem um sentido jurídico 

importante, pois “[...] se protege o espaço territorial dimensionado para a Reserva Legal, tenha ou 

não vegetação. Havendo cobertura de vegetação nativa, ela deverá ser mantida (art. 12); não 

havendo, ela deverá ser recomposta (art. 17, § 4º).”104  A seguir, assinala que:  

A concepção jurídica da Reserva Legal contém permanentemente a obediência ao princípio 

constitucional de que a ‘a propriedade atenderá à sua função social’ (art. 5º, XXIII), e às suas funções 

‘econômicas’ e ecológicas de preservação da ‘flora, da fauna, das belezas naturais e do equilíbrio 

ecológico’, dentre outras (CC, art. 1228, § 1º).105 

 Esse entendimento encontra-se assentado no STJ: “Tanto no revogado Código Florestal (Lei 

n. 4.771/65, art. 16, § 8º) quanto na atual Lei n. 12.651/2012 (arts. 18 e 29) tem-se a orientação de 

                                                        
102  TJSP, AC n. 4026465/7, Seção de Direito Público, Câmara Especial do Meio Ambiente, Rel. Des. Renato Nalini, julgado em 

29/6/2006. Cf. SARLET; FENSTERSEIFER, Princípios do direito ambiental, p. 141.  

103 Anote-se que o precedente se deu na vigência da Lei n. 4.771/65, art. 16, caput e § 2º.  Com a criação, pelo art. 29 da Lei n. 
12.651/2012, do Cadastro Ambiental Rural - CAR, registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, com a 
finalidade de integrar as informações ambientais e propriedades e posses rurais, e instrumento indispensável à adesão ao 
Programa de Regularização Ambiental (PRA), a área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por 
meio de inscrição no CAR (art. 18), desobrigando a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (§ 4º), conforme redação dada 
pela Lei n. 12.727/2012, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de 
desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei. A fundamentação do aresto, todavia, permanece válida e atual. Nesse 
sentido: STJ,REsp n. 1276114/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016. 

104 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 23. ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2015. 

105 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 910. 
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que a Reserva Legal florestal é inerente ao direito de propriedade e posse de imóvel rural, fundada 

no princípio da função social e ambiental da propriedade rural (CF, art. 186, II).”106 

 Em embargos de divergência, a 1ª Seção fixou que é do proprietário a obrigação de medir, 

demarcar, especializar, isolar, recuperar com espécies nativas e conservar a reserva legal107; que o 

Código Florestal, ao estabelecer deveres legais que garantem um mínimo ecológico na exploração 

da terra, tem na Reserva Legal e nas Áreas de Preservação Permanente dois de seus principais 

instrumentos de realização108; que as obrigações ambientais associadas às APPs e à Reserva Legal 

ostentam caráter propter rem, isto é, são de natureza ambulante, ao aderirem ao bem, e não a seu 

eventual titular, daí a irrelevância da identidade do dono, exceto para fins de imposição de sanção 

administrativa e penal, de modo que ao adquirir a área, o novo proprietário assume o ônus de 

manter a preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo que não tenha contribuído 

para o desmatamento109 110 ; e que a especialização da Reserva Legal configura-se como dever do 

proprietário ou adquirente do imóvel rural, independentemente da existência de florestas ou outras 

formas de vegetação nativa na gleba.111  

                                                        
106 REsp n. 843.829/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4.ª Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015; No mesmo sentido: REsp n. 

1381191/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, 2.ª Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016; REsp n. 1276114/MG, Rel. Min. Og 
Fernandes, 2.ª Turma, jugado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016. Assim, "É possível extrair do art. 16, § 8º, do Código Florestal que 
a averbação da reserva florestal é condição para a prática de qualquer ato que implique transmissão, desmembramento ou 
retificação de área de imóvel sujeito à disciplina da Lei n. 4.771/65" (REsp n. 831.212/MG, DJe de 22/9/2009, Relatora Min. Nancy 
Andrighi). No REsp 1356207/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015,  houve 
extensão desse entendimento para a hipótese de aquisição originária por usucapião, com substituição da averbação no Cartório 
de RI pelo registro no CAR, por força do Novo Código Florestal: Necessidade de prévio registro da reserva legal no CAR, como 
condição para o registro da sentença de usucapião no Cartório de Registro de Imóveis”. No RMS n. 18.301/MG, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha, 2ª Turma, julgado em 24/08/2005, DJ 03/10/2005, p. 157, o STJ cassou portaria administrativa de magistrado 
que dispensava novos adquirentes de propriedades rurais da respectiva averbação de reserva florestal na matrícula do imóvel.  

107 EREsp n. 218.781/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 23/02/2012. Por ter como fonte a própria 
lei e por incidir sobre as propriedades em si, configura obrigação ex lege, imediatamente exigível, conforme REsp n. 1179316/SP, 
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1.[ Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 29/06/2010. Ainda:  REsp n. 1381191/SP, Rel. Min. Diva 
Malerbi, 2ª Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016. 

108 RMS n. 18.301/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 3/10/2005; REsp n. 927.979/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 
31/5/2007; RMS n. 21.830/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ 1º/12/2008. 

109 REsp n. 926.750/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ 4/10/2007; REsp n. 343.741/PR, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 7/10/2002; REsp n. 
264.173/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 2/4/2001; REsp n. 282.781/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 27.5.2002; REsp n. 948.921/SP, 
Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 23/10/2007, DJe 11/11/2009; REsp n. 1381191/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª 
Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016; REsp n. 1276114/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 04/10/2016, 
DJe 11/10/2016. 

110 Em matéria de dano ambiental a responsabilidade é objetiva, descabendo falar em culpa, boa-fé ou nexo causal, como fatores 
determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo 
ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição. EDcl no AgRg no REsp n. 255.170/SP, Rel. Min. Luiz 
Fux, 1ª Turma, julgado em 01/04/2003, DJ 22/04/2003, p. 197; REsp n. 948.921/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado 
em 23/10/2007, DJe 11/11/2009; REsp n. 1179316/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 
29/06/2010. 

111 REsp n. 821.083/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/4/2008. No mesmo sentido, RMS n. 21.830/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ 
01/12/2008; RMS n. 22.391/MG, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 3/12/2008; REsp n. 973.225/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 
3/9/2009. “As APPs e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, mas com maior razão onde, em 
consequência de desmatamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse existir.” (REsp n. 948.921/SP, Rel. Min. Herman 
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 Também o STF já assentou que a Reserva Legal se coaduna com a função social da 

propriedade, sem, em consequência, eliminá-la ou ferir os princípios da livre iniciativa e da liberdade 

de ofício, e não impede o desenvolvimento econômico, nem viola direito adquirido. 112 

Registra-se que tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento no sentido de que “não se 

encontrando individualizada na averbação, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total 

do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade”113, podendo-se afirmar então 

que o desrespeito à função ambiental possui reflexo direto na apreciação da produtividade do 

imóvel rural, que pode resultar em processo desapropriatório. 

 No que diz respeito às Áreas de Preservação Permanente (APP), constituem “área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”, conforme art. 3º, II, da Lei n. 

12.651/12.  

 As APPs são “espaços que, a rigor e como regra, não admitem ocupação ou intervenção 

humana”, cuja proteção “impõe a obrigação de reversão de quaisquer interferências negativas no 

ambiente”, como pontua Pedro de Menezes Niebuhr114.  

Está agora positivada no art. 7º a obrigação propter rem do proprietário, possuidor ou 

ocupante a qualquer título, de conservar a APP e recompor a vegetação dela eventualmente 

suprimida, obrigação esta já consolidada pela doutrina e jurisprudência.   

 As obrigações proptem rem existem quando o titular de um direito real é obrigado, devido a 

                                                        

Benjamin, 2ª Turma, julgado em 23/10/2007, DJe 11/11/2009). Ainda: REsp n. 1381191/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, 
julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016; REsp n. 1276114/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2.ª Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 
11/10/2016. 

112 Medida cautelar na ADI 1952, Rel. Min. Moreira Alves, julgada em 12/08/99. 

113 STF, MS 24924, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão:  Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011. Do STJ, 
“reconhecendo a necessidade de a área de Reserva Legal ser devidamente averbada no Registro de Imóveis, a fim de que seja 
excluída do cálculo da produtividade da propriedade imobiliária” AgRg nos EREsp n. 1376203/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, 
julgado em 22/10/2014, DJe 05/11/2014. A averbação deve ter ocorrido “antes da vistoria”, sendo que “com a promulgação do 
Novo Código Florestal, manteve-se inalterada a intenção do legislador de exigir a perfeita identificação da área de Reserva Legal, 
modificando apenas o órgão responsável pelo registro e manutenção desses dados, não se justificando a alteração do 
entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da matéria” (REsp n. 1297128/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julgado 
em 06/06/2013, DJe 13/06/2013).  

114 NIEBUHR, Pedro de Menezes. Manual das Áreas de Preservação Permanente. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 15 e 16. As 
exceções constam do art. 8° da Lei, pelo qual a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas 
nesta Lei. Dispõe ainda o art. 9º que é permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção 
de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. 
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essa condição, a satisfazer determinada prestação, ou seja, uma obrigação positiva 115 , e 

acompanham a coisa, vinculando quem quer que se encontre na posição de dono ou possuidor, 

transmitindo-se aos sucessores.116 

O art. 4º delimita as Áreas de Preservação Permanente, para os efeitos da lei, entre as quais, 

por exemplo, as faixas marginais de cursos d´água perenes e intermitentes e as áreas no entorno 

das nascentes e dos olhos d´água perenes, devendo-se destacar que, diversamente da Reserva 

Florestal Legal, obrigação imposta apenas aos imóveis rurais, aquelas ocorrem tanto em zonas rurais 

quanto urbanas.  

De acordo com o art. 225, § 1º, III, da CF/88, é vedada qualquer forma de utilização da 

propriedade que comprometa a integridade e os atributos que justificaram a criação da área 

protegida. Assim,  

No plano normativo ambiental, a Constituição Federal condiciona a exegese e a eficácia do respectivo 

arcabouço regulamentar ordinário que deve ser interpretado em harmonia com os ditames dos arts. 

186 e 225, § 1º, III, da CF/88, evitando-se qualquer forma de utilização da propriedade que 

comprometa a integridade e os atributos que justificaram a criação da APP. A utilização da 

propriedade rural para deleite pessoal de seus titulares, ignorando a proteção da faixa mínima nas 

margens de curso d'água e, por isso, em desconformidade com a função sócio-ambiental do imóvel, 

torna inescapável a demolição da edificação, quanto à porção que avançou para além do limite 

legalmente permitido117. 

 É indispensável acentuar aspecto, amiúde ignorado, de que a proteção das APPs, assim como 

da Reserva Legal, beneficia a coletividade e diretamente os proprietários e seus descendentes, 

contribuindo para a manutenção da integridade ambiental e das finalidades econômicas e sociais 

da propriedade. A vegetação é considerada como de preservação permanente pela função que 

desempenha para a proteção das áreas que reveste.118 

 Interessante mencionar que em ação de desapropriação de imóvel rural improdutivo por 

interesse social para fins de reforma agrária, a Corte Superior acolheu pedido de retenção de valores 

referentes à recomposição de passivo ambiental, a serem descontados da indenização para 

reparação do dano ambiental, registrando que a jurisprudência do STJ está firmada, pelo menos 

                                                        
115 GOMES, Orlando. Direitos Reais, p. 13. 

116 RODRIGUES, Silvio. Direito das Coisas, p. 115. 

117 REsp n. 1341090/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 07/12/2017.  

118 CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 104. Cf., a esse respeito, documentário “A Lei da 
Água”, que demonstra o impacto direto da preservação dessas áreas sensíveis no ciclo da água, no ar e na fertilidade do solo, e 
por consequência na própria produção local de alimentos. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=jgq_SXU1qzc&t=347s. Acesso em: 17 fev. 2018. 



475 
 

desde 2002, no sentido da obrigação de recuperação da APP e da Reserva Legal.119  

Outra função-dever ambiental consiste no cumprimento da lei especial protetiva da Mata 

Atlântica, o bioma mais degradado ao longo da história do país. Anteriormente tratado no Decreto 

n. 750/93, o regime jurídico dos remanescentes de mata atlântica é hoje objeto da Lei n. 

11.428/2006, que regula o art. 225, § 4º da CF/88, o qual permite a utilização na forma da lei dos 

biomas considerados patrimônios nacionais. O diploma não estabelece vedação genérica ao uso e 

corte de espécies nativas de Mata Atlântica, que são permitidos de maneira diferenciada, a teor do 

art. 8º, conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta 

o estágio de regeneração. Busca frear o desmatamento do bioma, mas permite uma conciliação 

com o desenvolvimento, admitindo exploração econômica viável, observadas as restrições nela 

contidas.120  Diante da moldura legal compatibilizadora do direito de propriedade com o valor 

ambiental, o STJ firmou orientação de que as restrições relativas à Mata Atlântica não ensejam 

expropriação, pois não há desapossamento de forma direta pela perda da posse, nem de forma 

indireta pelo esvaziamento econômico da propriedade.121 

Dentre os deveres ambientais ainda se pode destacar os decorrentes da criação de algumas 

unidades de conservação na modalidade de uso sustentável, prevista na Lei n. 9.985/2000, 

instituidora do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que consiste na exploração 

do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma 

socialmente justa e economicamente viável (art. 2º, XI). Admitem, assim, uso direto, tanto que o 

objetivo básico é “compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais” (art. 7º, § 2º).  

As categorias de unidades de conservação de uso sustentável estão elencadas no art. 14 da 

Lei do SNUC, entre as quais estão as Áreas de Proteção Ambiental (APA)122 e as Áreas de Relevante 

                                                        
119 REsp n. 1307026/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 17/11/2015. 

120 NIEBUHR, Pedro de Menezes. Manual das Áreas de Preservação Permanente, p. 27 - 28. 

121 EREsp n. 901.319/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009 e EREsp 922.786/SC, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 09/09/2009, DJe 15/09/2009.  Marcelo Buzaglo Dantas registra a pacificação do 
entendimento de que as restrições do Decreto n. 750/93 e, recentemente, da Lei n. 11.428/2006, configuram casos de mera 
limitação administrativa e não desapropriação indireta ou servidão. (In: Direito Ambiental de Conflitos, p. 211). 

122 Previstas na Lei n. 6.902/81, no Decreto n. 99.274/90 e na Resolução n. 428/2010 do CONAMA, que revogou a Resolução n. 10/88. 
As APAs são destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da 
qualidade de vida da população local e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais (art. 1° da Resolução n. 428). 
Terão sempre o zoneamento ecológico-econômico (art. 2º). 
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Interesse Ecológico (ARIE). Segundo o art. 15, constitui a APA  

uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a 

utilização de uma propriedade privada localizada em uma APA, conforme dicção do § 2º do art. 14. 

Guilherme José Purvin de Figueiredo e Márcia Dieguez Leuzinger comentam que o 

proprietário mantém todos os poderes inerentes ao domínio, sofrendo apenas as limitações ditadas 

pela legislação, concernentes ao atendimento da função social do bem (na dimensão ambiental, 

como prefere chamar o primeiro autor), bem como as restrições que derivem de limitações 

administrativas (derivadas do poder de polícia) porventura existentes, a exemplo do que ocorre com 

todos os outros imóveis, urbanos ou rurais, observando os autores que muitas são impostas por 

legislação municipal (zoneamentos urbanos criados por lei local) e outras decorrem de legislação 

federal, devendo-se levar em conta, no caso de APAs localizadas no perímetro urbano, não apenas 

o disposto no Código Florestal, mas também na Lei n. 6.766/79.123 

Quanto a eventual direito de indenização, sofrendo o proprietário apenas as limitações 

ditadas pelo próprio conteúdo do Direito, ou seja, visando as APAs apenas o cumprimento da função 

social (na dimensão ambiental) do bem, à luz da Lei n. 9.985/2000, concluem que “a criação de uma 

área de proteção ambiental (e, mutatis mutandis), de Áreas de Relevante Interesse Ecológico – 

ARIES) não gera ao proprietário do imóvel o direito a qualquer indenização por parte do Poder 

Público”, qualificando-se como “situações normais de cumprimento, pelos particulares, da função 

social da propriedade pura e simplesmente, na sua acepção ambiental” 124, em contraste com as 

hipóteses em que é essencial a realização de desapropriação do bem. 

Aspecto importante a destacar quanto às APAs é o objetivo de proporcionar bem-estar e 

melhoria da qualidade de vida da população local, ou seja, reverte ao bem-estar individual, trazendo 

benefícios de ordem individual e social, haja vista que a garantia da perenidade dos recursos 

ambientais permite a sustentabilidade do desenvolvimento social e econômico da região. 

                                                        
123  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de; LEUZINGER, Márcia Dieguez. Direito de propriedade e unidades de conservação. 

Desapropriações Ambientais na Lei n. 9.885/2000. In: BENJAMIN, Antonio Hermann (coord.). Direito ambiental das áreas 
protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 465 – 487, p. 484 - 485. 

124  FIGUEIREDO; Guilherme José Purvin de; LEUZINGER, Márcia Dieguez. Direito de propriedade e unidades de conservação. 
Desapropriações Ambientais na Lei n. 9.885/2000, p. 487. 
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Vale insistir, nessa quadra, que a função ambiental é atributo da propriedade privada, 

garantida pela Constituição, e, portanto, a qualifica, não significando socialização ou eliminação do 

direito fundamental de propriedade, tampouco autorizando a supressão da instituição da 

propriedade privada, conforme alerta Buzaglo Dantas.125 Não será exercida coletivamente nem 

deverá ser exercida em benefício exclusivo da coletividade, tampouco se poderá esvaziar, por 

completo, o conteúdo econômico do direito de propriedade, impossibilitando qualquer utilização 

econômica viável. Se isso ocorrer, na prática, implicará sacrifício do direito de propriedade, a exigir 

a devida indenização.  

O Novo Código Florestal tem como objetivo o desenvolvimento sustentável (art. 1º, 

parágrafo único), que pressupõe a compatibilização e harmonização do uso produtivo da terra com 

a preservação ambiental (inciso III).  O STF já reconheceu o caráter eminentemente constitucional 

do princípio do desenvolvimento sustentável, resultado da conjugação do art. 3º com o art. 225 da 

CF/88, “como fato de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 

ecologia”, e que encontra suporte legitimador também em compromissos internacionais assumidos 

pelo Estado brasileiro” 126 . A ideia de sustentabilidade está relacionada à responsabilidade 

intergeracional, ou seja, a uma obrigação diante das gerações futuras. Para Juarez Freitas, “a 

sustentabilidade, corretamente assimilada, consiste em assegurar, hoje, o bem-estar material e 

imaterial, sem inviabilizar o bem-estar, próprio e alheio, no futuro” e “surge, por assim dizer, como 

qualificação constitucional insuprimível do desenvolvimento, sob o influxo do art. 225”127. 

Conclui Cavedon128 sobre a função ambiental: 

Portanto, pode-se detectar na função ambiental da propriedade uma função conciliatória, “no sentido 

de harmonizar o direito do proprietário sobre o seu bem e o direito de toda a coletividade ao meio 

ambiente preservado”. Busca-se compatibilizar estas duas esferas, direito individual e direito difuso, 

sem que haja anulação de qualquer delas. 

Enfatiza Buzaglo Dantas que o ponto é de grande relevância, pois sinaliza claramente que a 

conservação ambiental é um pressuposto para a exploração da propriedade e que isso deve ser 

                                                        
125 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito Ambiental de Conflitos, p. 188. 

126 ADI 3540-MC/DF, Rel. Celso de Mello, julgado em 1º/09/2005. A ordem econômica está subordinada, entre outros princípios, ao 
da defesa do meio ambiente (art. 170, VI, CF/88). 

127 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 43 e 51. Nesta obra, o autor propõe 
a ampliação do conceito de desenvolvimento sustentável formulado pelo Relatório Brundtland de 1987, no documento Nosso 
futuro comum (consistente em satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
suprir as suas), para assumir as demandas relacionadas ao bem-estar físico e psíquico, além do simples atendimento às 
necessidades materiais (p. 48 - 50). 

128 CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 12. 
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realizado de modo a atender as necessidades da população, indo além para afirmar que “ao 

contrário do que muitos pensam, a nova lei florestal não tem por foco central a proteção das 

florestas, mas sim, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com o equilíbrio 

ecológico”, fato que seria corroborado pela principiologia da norma.129 A propósito, a Reserva Legal 

tem, como se extrai da Lei florestal, a função de assegurar o “uso econômico” de modo sustentável 

dos recursos naturais do imóvel rural. A propriedade segue privada, de modo que os atributos 

apropriação/exclusão e do poder de utilização individual e econômica não desaparecem.  

Exatamente o oposto se dá com o direito fundamental130 de cada sujeito a um ambiente 

ecologicamente equilibrado, assegurado pelo art. 225 da CF/88, que “não constitui per se um direito 

subjetivo susceptível de apropriação”131. Lembra-se que comum e próprio são contraditórios. É de 

um e de todos, de modo que sua proteção jurídica pertence concomitantemente a cada um e a toda 

a coletividade.  

Conforme Ricardo Lorenzetti, “El principio da la no exclusión de beneficiários: puesto que 

todos los individuos tienen derecho al medio ambiente, aún las generaciones futuras. Es de todos y 

no es de nadie”132.    

O bem ambiental apresenta características de trasindividualidade, indivisibilidade, 

ubiquidade/unicidade, indeterminabilidade de titulares e inalienabilidade/indisponibilidade.133  

O meio ambiente é um bem da coletividade, um macrobem, com caráter de unicidade e 

titularidade difusa, como salienta José Rubens Morato Leite134. Os bens ambientais não são públicos 

nem privados, integrando uma terceira modalidade de bens, de natureza transindividual135 . O 

critério da transindividualidade não só embasa a noção de uma visão comunitária, seja ela difusa ou 

                                                        
129 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Código Florestal Anotado, p. 3. 

130 STF, Tribunal Pleno, ADI/MC 3540, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 1º/09/2005. Na doutrina, entre outros, ANTUNES, Paulo 
de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional. São Paulo: Atlas, 2011, p. 7.  Sobre a Constituição de Portugal, cf. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato (org). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 6.ª ed., rev., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 26.  

131 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: Proibição de Retrocesso. Porto Alegre, Livraria do advogado, 2007.p. 74. 

132  LORENZETTI, Ricardo. Reglas de Solución de Conflictos entre Propiedad y Medio Ambiente. Disponível em: 
http://derechogeneral.blogspot.com.br/2008/01/reglas-de-solucion-de-conflictos-entre_05.html. Acesso em: 15 fev. 2018. 

133 MARIN, Jeferson. A necessidade de superação da estandarização do processo e a coisa julgada nas ações coletivas de tutela 
ambiental. In: LUNELLI, Carlos Alberto; MARIN, Jeferson (org.). Estado, Meio ambiente e Jurisdição. Caxias do Sul: Uducs, 2012, p. 
51 - 91, p. 81. 

134 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). 
Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 6. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2015, p.157 - 242, p. 169. 

135 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Código Florestal Anotado, p. 6. Registra o autor que a primeira parte do art. 2.º da Lei 12.651/12, tal 
qual a anterior 4771/65, consagra o entendimento, ao declarar que as florestas existentes no território nacional e as demais formas 
de vegetação nativa são bens de interesse comum. 
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coletiva, mas também abrange o próprio indivíduo, porque o prefixo trans apreende a ideia de que 

os interesses comunitários em questão não aniquilam o indivíduo.136 Na mesma linha, assinala Paulo 

Affonso Leme Machado que a Constituição, em seu art. 225, deu nova dimensão ao conceito de 

meio ambiente como bem de uso comum do povo, não eliminando o conceito antigo do Código Civil 

de 1916 (repetido pelo de 2002), mas o ampliando. “Insere a função social e a função ambiental da 

propriedade (art. 5°, XXIII, e art. 170, III e VI) como bases da gestão do meio ambiente, ultrapassando 

o conceito de propriedade privada e pública”137, devendo a aceitação dessa concepção jurídica 

conduzir o Poder Público a melhor informar, a alargar a participação da sociedade civil na gestão 

dos bens ambientais e ter de prestar contas sobre a utilização dos bens de uso comum do povo.  

Lembra Molinaro que a atribuição que aí está é de permissão que exige um dever 

fundamental, consubstanciado na utilização racional dos recursos naturais, configurando um 

direito-dever de preservação, e “este dever é de todos e de cada um individualmente”138.  

É preciso ainda mencionar que, naturalmente, a proteção do meio ambiente como valor 

constitucional se concretiza também por meio de medidas de fomento, de que são exemplos as 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) 139  e o incentivo ao ecoturismo 140 , e por 

medidas decorrentes do exercício do poder de polícia ou ordenador e de regulação econômica, que, 

como conquanto não se confundam com a função social (e ambiental), se relacionam com esta na 

proteção ao bem jurídico ambiental 141 . Merece referência, nessa senda, que a Constituição 

                                                        
136 LEAL, Augusto Antônio Fontanive. Jurisdição Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017, p. 99. 

137 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 151. 

138 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: Proibição de Retrocesso, p. 74. Dispõe o art. 45 da Constituição Espanhola: “1. 
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo”. 

139 A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma unidade de conservação de domínio privado, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica, onde só são permitidas a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, 
gravada pelo próprio proprietário com perpetuidade por intermédio de Termo de Compromisso assinado perante o órgão 
ambiental competente para verificar a existência de interesse público, e averbado à margem da inscrição no Registro Público de 
Imóveis, que implica exclusão da base de cálculo do imposto sobre propriedade territorial rural (ITR) (art. 21 da Lei n. 9.985/2000 
e Decreto n. 5476/2006). 

140 Na visão de Marcelo Buzaglo Dantas (Código Florestal Anotado, p. 5-6)), a instituição de incentivos econômicos destinados à 
preservação e à recuperação do meio ambiente, assim como a promoção do desenvolvimento de atividades produtivas 
sustentáveis (princípio constante do inciso VI do art. 1.º da Lei florestal) “é a grande solução a longo prazo para a questão ambiental 
no Brasil e no mundo”. Da mesma forma, o inciso V traz como princípio o fomento à pesquisa científica e teconológica na busca da 
inovação para o uso sustentável do solo e da águam a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação 
nativa. 

141 Gustavo Binenbojm (2016, p. 189,195 e 242) destaca a importância da regulação econômica de externalidades, essencial para a 
fruição de direitos difusos, como o meio ambiente hígido ou a preservação do patrimônio histórico, consistindo as externalidades 
negativas nos custos externos a alguma relação econômica, que repercutem em terceiros, provocando uma dissociação entre os 
benefícios privados e os custos ou danos sociais e ambientais. Do mesmo modo, diante da tendência à transferência temporal de 
problemas e riscos para o futuro - comportamento imediatista das gerações atuais, que pode ser considerado como uma espécie 
de externalidade – o direito ambiental tem respondido, v.g., com as idéias de prevenção e precaução na atuação regulatória, 
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incumbiu também o Poder Público, dentre outras obrigações específicas, de dispor sobre o estudo 

prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente lesivas ao meio 

ambiente e de proteger a fauna e a flora, atribuiu ao legislador ordinário vedar práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies e submetam os animais 

à crueldade (art. 225, § 1º,  IV e VI), o que se deu com a Lei n. 9.605/98, que trata das sanções penais 

e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Reitere-se, por fim, que tal dever fundamental de preservação ambiental, como é de todos, 

não se restringe aos proprietários e possuidores de bens imóveis tampouco ao Poder Público, sendo 

o Estado apenas um ator no contexto do desenvolvimento sustentável, impondo-se a toda a 

coletividade o dever-poder de exigir o atendimento da função ambiental da propriedade imposta 

pelo Poder Constituinte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conteúdo e o regime jurídico do direito de propriedade são definidos pelo direito objetivo. 

A Constituição garante a instituição; a Lei regula o direito. 

 A análise da evolução histórica aponta importantes e profundas transformações no direito 

individual de propriedade privada, antes considerado como de caráter absoluto, com a introdução 

de restrições às prerrogativas do proprietário. 

Com o atrelamento da função social, que remete ao uso produtivo da terra, e a instituição 

de regramentos especiais, o conteúdo do direito de propriedade sofreu profundas transformações, 

deixando de ser objeto apenas do Direito Privado, constituindo um complexo de normas de Direito 

Público e Privado. 

A par da funcionalização social da propriedade, com a Constituição de 1988, deu-se também 

a sua funcionalização ambiental, que emerge da interpretação sistemática do disposto nos arts. 225, 

186, II, e 170, VI da CF/88. 

No plano infraconstitucional, foi tratado no parágrafo único do art. 1228 do CC/2002, e, em 

especial, no Estatuto da Cidade e no Novo Código Florestal. 

                                                        

segundo um ideal de sustentabilidade, que constitui valor constitucional reconhecido no art. 225, que impõe o dever de proteger 
o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 
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A função socioambiental integra o conteúdo do direito de propriedade, não ensejando, via 

de regra, direito à indenização. Consiste numa gama de deveres fundamentais inerentes ao 

exercício do direito de propriedade e também à posse, que deve ser protegido na medida em que 

os proprietários e possuidores cumpram tais deveres jurídicos. 

A lei não poderá, contudo, a pretexto de densificar a função ambiental, suprimir o conteúdo 

essencial do direito fundamental de propriedade privada, composto das faculdades de exclusividade 

e de utilização economicamente viável. O legislador poderá restringir a possibilidade de utilização 

do bem, mas não a impedir ou reduzi-la à insignificância, e não poderá determinar o exercício 

coletivo nem a benefício exclusivo da coletividade, tampouco se poderá esvaziar, por completo, o 

conteúdo econômico do direito de propriedade, impossibilitando qualquer utilização econômica 

viável, o que configura sacrifício do direito, a exigir a devida indenização.  

O fundamento de manutenção da propriedade está no momento dinâmico do exercício do 

direito, mediante uso produtivo e sustentável do bem imóvel, e não no momento estático de 

pertença ou pertinência. 

Não se confunde com as obrigações decorrentes do poder de polícia e do direito de 

vizinhança. O cumprimento da função ambiental pelo proprietário pode e deve ser exigido por toda 

a sociedade, ou que não excluiu o dever-poder do Estado, em todas as suas esferas, de preservar o 

meio ambiente. Essa prerrogativa da coletividade de cobrar o atendimento da função ambiental 

pelo titular do direito de propriedade e pelo possuidor corrobora a diferença substancial que existe 

entre a função socioambiental e o poder administrativo ordenador. 

As obrigações atinentes à Reserva Florestal Legal na propriedade rural, às Áreas de 

Preservação Permanente, ao bioma Mata Atlântica e às unidades de conservação de uso sustentável 

inserem-se no cumprimento e compõem o conteúdo da função socioambiental da propriedade 

imóvel. 

Os Tribunais Superiores possuem entendimento uníssono de que a reserva florestal deverá 

estar individualizada para que possa ser excluída da área total do imóvel rural, como aproveitável, 

para efeito de cálculo da produtividade, o que corrobora a compreensão de que a obrigação de 

individualizar e averbar a Reserva Florestal Legal integra a função socioambiental da propriedade 

rural. 

A noção de função ambiental busca harmonizar o direito fundamental do proprietário sobre 
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o imóvel com o direito igualmente fundamental de toda a coletividade e das gerações futuras ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem que provoque anulação ou supressão do conteúdo 

essencial de qualquer deles. Em outros termos, compatibiliza o exercício do direito de propriedade 

e a posse com a exigência constitucional do desenvolvimento sustentável. 

A reticência no desatendimento da função social da propriedade urbana pode resultar em 

desapropriação-sanção, conforme o art. 182 da CF/88, não obstante a improbabilidade disto 

efetivamente vir a ocorrer. O descumprimento da função social da propriedade rural, na literalidade 

do art. 185 da CF/88, somente autoriza a desapropriação por interesse social, para fins de reforma 

agrária, nos casos de grande propriedade improdutiva ou da pequena e média propriedade 

improdutiva, quando demonstrado que o proprietário possua outra, podendo-se argumentar que 

não poderá haver desapropriação ainda que o proprietário rural não atenda simultaneamente os 

requisitos da função social elencados no art. 186, entre os quais a utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, que correspondem à função ambiental. 

Trata-se, porém, de questão ainda em aberto na jurisprudência dos Tribunais Superiores. De toda 

maneira, é incorreto pensar na necessidade de cumprimento da função socioambiental somente 

nas hipóteses que podem levar à desapropriação, pois o conceito de função socioambiental não 

esgota seus efeitos na ideia de desapropriação, pois, esta, em que pese ser o mais intenso resultado 

do descumprimento, não é o único. A jurisprudência possui papel relevante na interpretação, 

aplicação e efetivação do princípio da função socioambiental da propriedade.  
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O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL PREVISTO NO ART. 36 DA LEI Nº 9.985/2000 

 

Ana Sophia Besen Hillesheim1 

 

INTRODUÇÃO 

A compensação ambiental é um importante instrumento de gestão ambiental e de 

financiamento de atividades previsto na Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), utilizado para apoiar a implantação e consolidação dessas áreas 

de proteção especial, assim como para o uso sustentável dos recursos naturais. 

Trata-se, em apertada síntese, de um aporte financeiro devido pelo empreendedor como 

forma de dar em troca algo daquilo que foi perdido – in casu, perda da biodiversidade –, que não é 

restituída nem pelas medidas reparatórias nem pelas medidas mitigadoras exigidas no processo de 

licenciamento ambiental, em razão da instalação de empreendimento de significativo impacto 

ambiental, assim definido em estudo de impacto ambiental. 

 Os recursos advindos em razão da compensação a que alude o referido marco legal são 

grandiosos, se pensarmos que decorrem, justamente, de empreendimento de grande impacto 

ambiental, tais como construção de hidrelétricas e linhas de transmissão. Para se ter ideia da 

grandiosidade dos valores envolvidos, a compensação ambiental federal destinou R$ 411,53 

milhões a 150 unidades de conservação do país em 20162. 

A compensação ambiental configura, por certo, tema controvertido e revestido de imensa 

complexidade, a começar pela divergência doutrinária acerca da sua natureza jurídica. Além disso, 

o modo de operacionalização e da aplicação desses recursos depende de vários fatores pouco 

claros, especialmente porque nem a Lei nº 9.985/2000 nem os seus decretos regulamentares 

                                                        
1 Graduada em Direito pela Universidade Federal da Santa Catarina – UFSC. Especialista no Controle Externo das Concessões Públicas 

pela Fundação ENA-Brasil. Mestranda em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Auditora Fiscal de Controle 
Externo junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E-mail: anasophiabh@hotmail.com. 

2 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA. Compensação ambiental 
federal destinou R$ 411,53 milhões a 150 unidades de conservação do país em 2016. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1101-compensacao-ambiental-federal-destinou-r-411-5-milhoes-a-150-unidades-
de-conservacao-em-2016>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
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dispõem sobre a aplicação dos recursos, tampouco que deve o empreendedor proceder 

diretamente às ações fixadas no processo específico. Igualmente não há previsão sobre quais 

instituições bancárias serão responsáveis por receber e gerenciar esses recursos, tudo conforme 

termo de compromisso firmado em decorrência do licenciamento ambiental. 

 Como órgão responsável pelo controle externo da administração pública federal, o Tribunal 

de Contas da União (TCU) enfrentou esta temática, destacando-se a decisão proferida pelo 

colegiado da Corte de Contas da União no processo nº 14.293/2012-9 (Acórdão nº 1.853/13 – 

Plenário), confirmada em sede de recurso, que trouxe repercussões de ordem prática no âmbito 

federal na operacionalização da compensação ambiental3. 

O que se propõe no presente trabalho, portanto, é debruçar-se com mais afinco no trato que 

os recursos advindos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 vem 

recebendo no âmbito do Tribunal de Contas da União, contribuindo para o debate acerca do tema, 

o aperfeiçoamento do instituto e também para a melhoria da aplicação dos recursos e da política 

pública de implantação e manutenção das unidades de conservação. 

 

1. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que “no exercício de suas funções, a Administração 

Pública sujeita-se a controle por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de exercer, ela 

mesma o controle sobre seus próprios atos”.4  

A finalidade deste controle, no entender da doutrinadora, é assegurar que “[...] a 

Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento 

jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, 

impessoalidade [...]”5, o que, em alguns casos, também abrange “[...] o controle chamado de mérito 

e que diz respeito aos aspectos discricionários da atuação administrativa”.6 

                                                        
3 Segundo notícia extraída do site <http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1101-compensacao-ambiental-federal-destinou-r-

411-5-milhoes-a-150-unidades-de-conservacao-em-2016>, “Decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), entretanto, aponta que 
a obrigação atribuída ao empreendedor pelo dispositivo legal é de executar e não apenas custear a compensação ambiental. Este 
posicionamento tem inviabilizado o uso de recursos destinados às UCs, pois boa parte das empresas não possui o conhecimento 
técnico necessário para a concretização de projetos ambientais”. Acesso em: 17 fev. 2018. 

4 Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 17. 

5 Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. p. 17. 

6 Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. p. 17. 
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Na lição de Silva7, “A função de fiscalização engloba esses meios que se preordenam no 

sentido de impor à Administração o respeito à lei, quando sua conduta contrasta com esse dever, 

ao qual se adiciona o dever de boa administração, que fica também sob a vigilância dos sistemas de 

controle”. 

Na parte que toca à fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública, 

a Constituição Federal de 1988 prevê o controle interno e externo. Aquele, realizado no âmbito 

interno de poder (art. 70 da CF/88), de natureza administrativa, tem suas finalidades previstas no 

art. 74 do texto constitucional. 

Já o controle externo é função do Poder Legislativo, sendo de competência do Congresso 

Nacional no âmbito federal, das Assembléias Legislativas nos Estados, da Câmara Legislativa no 

Distrito Federal e das Câmaras Municipais nos Municípios, com o auxílio dos respectivos Tribunais 

de Contas. 

Os Tribunais de Contas são, portanto, órgãos técnicos que exercem o controle externo da 

Administração Pública, em auxílio ao Congresso Nacional, que o exerce de forma política, na missão 

de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país. 

As diretrizes do controle externo estão previstas nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal de 

1988. Quanto à natureza dos fatos controlados, de acordo com o art. 70, caput, da CF/88, as áreas 

de atuação sujeitas ao controle são: contábil, financeiro (isto é, sobre as receitas e despesas), 

orçamentário, operacional (envolve o controle de resultado) e patrimonial (que visa verificar a 

legitimidade dos acréscimos e diminuições do patrimônio em face da gestão financeira de casa 

exercício).  

Do texto constitucional também se extrai que a natureza do controle é exercida sob cinco 

aspectos diferentes: legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia 

de receitas. 

As competências dos Tribunais de Contas são aquelas que constam do art. 71 da Constituição 

Federal de 1988 e também outras dispostas na legislação infraconstitucional, como é o caso da Lei 

de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licitações.  

Da leitura atenta do rol previsto no mencionado artigo, verifica-se que as atividades dos 

                                                        
7 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 727. grifo do 

autor. 
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Tribunais de Contas “[...] expressam-se fundamentalmente em funções opinativas, verificadoras, 

assessoradoras e jurisdicionais administrativas [...]” (grifo do autor)8. 

Dentre as atribuições delineadas constitucionalmente, compete aos Tribunais de Contas, 

dentre várias outras, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 

e valores públicos da administração direta e indireta, bem como as contas de quem causar prejuízo 

ao erário. Além, disso, compete realizar inspeções e auditorias em todas as unidades administrativas 

dos poderes republicanos (Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como nas pessoas da 

administração indireta (art. 71, IV).  

A ele também recai a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União, 

concluindo sobre os aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade (art. 71, VI); assim como 

fixar prazo para que órgãos e entidades adotem as providências exigidas para o cumprimento da lei 

(art. 71, VIII e IX).  

Por outro lado, a natureza jurídica das funções dos Tribunais de Contas não é matéria pacífica 

na doutrina, havendo quem defenda a tese de que, ao menos no que respeita ao julgamento das 

contas dos responsáveis por bens e valores públicos, sua natureza seria de função jurisdicional. 

Contudo, este não é o entendimento majoritário, valendo, a respeito, transcrever os ensinamentos 

de Mileski: 

No entanto, embora os sólidos argumentos apresentados por essa corrente doutrinária, a maioria dos 

doutrinadores têm manifestado o posicionamento no sentido das funções do Tribunais de Contas 

serem de natureza administrativa, sob o argumento de que no Brasil vigora o sistema de jurisdição 

una, pertencendo ao Poder Judiciário o monopólio da tutela jurisdicional, cuja competência está 

expressa no art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal”.9 

Portanto, em que pese a atribuição de julgar contas ou legalidade de atos, para registro, a 

natureza dessa função é eminentemente técnica, de caráter técnico. Em decorrência, as decisões 

dos Tribunais de Contas não operam a coisa julgada, na medida em que podem ser objeto de revisão 

pelo Poder Judiciário10. 

Inobstante, Mileski leciona que, no exercício de sua função fiscalizatória calcada em 

atribuições constitucionais, as decisões do Tribunal revestem-se de obrigatoriedade do seu 

cumprimento: 

                                                        
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 707. 

9 MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. 2. ed. rev., atual. e aum. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 248. 

10 MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. p. 249. 
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[...] por envolver exercício do poder do Estado, a jurisdição administrativa praticada pelo Tribunal de 

Contas, consoante os seus objetivos de interesse público, exige que suas decisões sejam cumpridas 

pelos administradores jurisdicionados, sob pena de negação do próprio sistema de controle. 

Provavelmente esta é a razão da expressão judicialiforme utilizada por Pontes de Miranda. A função 

fiscalizatória, embora não seja de natureza judicial e esteja sujeita à revisão judicial, possui uma forma 

judicial, em face da obrigatoriedade do seu cumprimento.11 

O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal e 

quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional (art. 73 da CF/88). Além disso, 

para a garantia de sua autonomia e independência orgânica, a Constituição Federal de 1988 lhe 

garante o exercício das competências previstas para o Judiciário (art. 96), tais como, eleger seus 

órgãos diretivos, elaborar seu Regimento Interno e prover, por concurso público, seus respectivos 

cargos. 

Encontram-se submetidas ao controle externo exercido pelo TCU pessoas físicas e jurídicas, 

entidades públicas e privadas que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam, aplicam ou 

administram dinheiros, bens e valores públicos federais ou pelos quais a União responde; assumem, 

em nome da União, obrigações de natureza pecuniária; ocasionam perda, extravio ou outra 

irregularidade que resulte em dano ao erário; recebem contribuições para-fiscais e prestam serviço 

de interesse público ou social; devem, por força da lei, prestar contas ao TCU; que praticam atos 

que estão sujeitos à fiscalização do TCU por expressa disposição legal; ou que aplicam quaisquer 

recursos repassados pela União mediante convênio, acordo ajuste ou outros instrumentos 

semelhantes. 

Para o exercício do controle externo no âmbito da administração federal, o Tribunal de 

Contas da União possui alguns instrumentos previstos no seu Regimento Interno, a saber, 

levantamentos, auditorias, inspeções, acompanhamentos e monitoramentos12 

Especialmente no tocante às auditorias, é interessante destacar as auditorias de 

conformidade e as auditorias operacionais. Aquelas objetivam examinar a legalidade e a 

legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição quanto ao aspecto 

contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Estas, por sua vez, configuram o “exame 

independente e objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, 

                                                        
11 MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. p. 252. 

12 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Resolução TCU 155/2002. Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU). Brasília: 
TCU, 2002. Disponível em: < 
https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Normativos.faces?anoDocumento=2002&numeroDocumento=155>
. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da 

gestão pública”.13  

Do exposto, verifica-se que o controle exercido no âmbito do Tribunal de Contas da União 

objetiva o bom e regular emprego do dinheiro público e, bem assim, o aperfeiçoamento da gestão 

pública, inclusive na seara da política ambiental. 

 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

A compensação ambiental é um instrumento previsto na lei que instituiu o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC) – Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

As unidades de conservação são espaços territoriais destinados à preservação de 

ecossistemas e ao uso sustentável dos recursos naturais, criadas por ato do Poder Público (art. 2º 

da Lei do SNUC), devendo ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam 

identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade (art. 22, §2º da Lei). 

As unidades de conservação ambiental estão divididas em dois grandes grupos: as de 

proteção integral, que objetivam preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de 

seus recursos naturais; e as unidades de uso sustentável, cujo objetivo é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (art. 2º, VI e 

IX c/c art. Art. 7º, §1º e §2º da Lei nº 9.985/2000). 

De acordo com o seu art. 36, todos os empreendimentos causadores de significativos 

impactos ambientais, por ocasião do licenciamento ambiental e com fundamento no estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatório, estão sujeitos ao dever de apoiar a implantação e 

manutenção de unidades de conservação de proteção integral14, mediante a destinação de valores 

pagos pelos empreendedores para tal finalidade. 

Essa compensação terá seu quantum definido pelo órgão licenciador, de acordo com os 

dados técnicos constantes no relatório EIA/RIMA, em consonância com o art. 225, inciso IV da 

                                                        
13 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria Operacional. 3. ed. Brasília: TCU, Segecex, Secretaria de Fiscalização e 

Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010, p. 11. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/manual-de-
auditoria-operacional-1.htm>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

14 Embora o foco sejam as unidades de conservação de proteção integral, as unidades de uso sustentável também são contempladas 
quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento (art. 36, §3º da Lei nº 
9.985/2000). 



492 
 

Constituição Federal de 1988, que fez da elaboração do prévio estudo de impacto ambiental uma 

condição essencial de validade para toda e qualquer obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação ao meio ambiente. 

A compensação ambiental teve origem, no ordenamento pátrio, com a Resolução nº 10, de 

03 de dezembro de 1987, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a qual previa a 

implantação, pela entidade ou empresa responsável pelo empreendimento de grande porte, de 

uma Estação Ecológica como pré-requisito para obras de grande porte objetivando fazer face à 

reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, sendo 

que o valor destinado para tal mister não poderia ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para 

a implantação dos empreendimentos. 

A Resolução CONAMA nº 2, de 18 de abril de 1996, revogou a Resolução nº 10/1987, 

mantendo, todavia, a obrigatoriedade da implantação de uma unidade de conservação de domínio 

público e uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecológica, mantendo o mesmo montante. 

O instituto da compensação ambiental foi regulamentado pelo legislador ordinário mais 

tarde, com edição da Lei nº 9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional das Unidades de 

Conservação (SNUC). Com efeito, o referido diploma legal prevê, em seu art. 36, a obrigação de o 

empreendedor não mais apenas implantar, mas sim de apoiar a implantação e manutenção das 

unidades de conservação. Veja-se o que diz o texto legal a respeito deste instituto: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com 

o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser 

inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo 

o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental 

causado pelo empreendimento.  

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, 

considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive 

ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. 

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 

amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido 

mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que 
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não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação 

definida neste artigo.15 

Nos dizeres de Antunes16,  

A compensação ambiental é um equivalente financeiro ao dano ambiental não recuperável e não 

mitigável que tenha sido ou venha a ser causado às Unidades de Conservação, tal como indicado no 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental, encontrando previsão legal na Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. 

Afirma o autor que este instituto está intimamente relacionado à possibilidade ou não de 

recuperação dos danos ao meio ambiente, ou seja, à natureza dos danos a ele causados. Assim, para 

melhor elucidar o tema, apresenta a distinção entre os danos reparáveis, mitigáveis e 

compensáveis, concluindo que a compensação ambiental tem assento somente quando se está 

diante de um dano não recuperável ou mitigável: 

Reparáveis são aqueles danos que, dadas as suas dimensões, não ostentam um caráter de 

irreversibilidade; já os mitigáveis são aqueles que, mediante intervenção humana, podem ser 

reduzidos a níveis desprezíveis, haja vista que intervenções técnicas adequadas são suficientes para 

mantê-los sob adequado controle. Compensáveis são os danos ambientais que, considerada suas 

dimensões e características peculiares, não podem ser reparados ou mitigados, muito embora, 

quando sopesados com os benefícios que a intervenção venha a ocasionar, se justifiquem ante dos 

termos do artigo 2º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, do ponto de vista teórico, 

a compensação ambiental somente tem sentido quando se está diante de um dano não recuperável 

ou mitigável. A compensação não se presta para todo e qualquer dano ambiental. Não há que se falar 

em compensação ambiental para danos recuperáveis ou para danos mitigáveis17. (grifo nosso). 

Leciona Machado, por sua vez, que “A compensação ambiental é uma contribuição financeira 

que aplica o princípio do usuário-pagador”18, de um apoio financeiro destinado ao Poder Público 

pelo uso de recursos naturais, traduzindo-se numa das formas de implementação deste princípio, 

“[...] antecipando possíveis cobranças por danos ambientais”19. 

Trilhando os ensinamentos de Machado, Granziera define a compensação ambiental como 

uma “[...] contribuição financeira que aplica do princípio do usuário-pagador, traduzida na execução 

das ações definidas em procedimento específico, voltado ao apoio da implantação e manutenção 

                                                        
15 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Brasília, 2000. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em 15 fev. 2018. 

16 ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 101. 

17 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011b, p. 737-738. 

18 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 
982. 

19 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. p. 85. 
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das UC de Proteção Integral.”20  

Distingue-a, por sua vez, da “[...] reparação in natura ou a indenização por um dano 

ambiental já causado, pois o pagamento é efetuado previamente à instalação do empreendimento 

e, consequentemente, à ocorrência do dano”21. 

Há uma grande celeuma doutrinária acerca da natureza jurídica do instituto. Neste particular, 

vale transcrever os ensinamentos de Bechara: 

A discussão sobre a natureza jurídica da compensação ambiental ainda não foi pacificada. Isso, 

contudo, não nos impede de defender um entendimento sobre a questão. 

A doutrina se divide, basicamente, em três correntes. A primeira, ao qual se filiam Edis Milaré e Priscila 

Santos Artigas, Sérgio Guerra e Ricardo Berzosa Saliba, dentre outros, reputa ser a compensação 

ambiental um tributo (inconstitucional, diga-se de passagem, por desrespeitar os princípios e regras 

da criação e cobrança dos tributos); a segunda, ao que nos parece, minoritária, endossada por Ricardo 

Carneiro, diz ser a compensação ambiental um preço público, i.e, retribuição paga pelo empreendedor 

pelo uso dos recursos ambientais; a terceira, apoiada por Paulo Affonso Leme Machado, Marcelo 

Abelha Rodrigues, Mariana Oliveira Pinto e Marília Passos Torres de Almeida, dentre outros, enxerga 

a compensação ambiental como uma reparação de danos – antecipada, é verdade, visto que ela se dá 

antes mesmo da ocorrência dos danos que se quer reparar. 

Somos da opinião que a compensação não é tributo, não é preço público, é, isso sim, uma reparação 

de danos antecipada. Aderimos à terceira corrente, portanto.22  

Nada obstante a controvérsia existente na doutrina, a constitucionalidade do instituto foi 

confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.378-DF23, em 09 de abril 

de 2008, proposta pela Confederação Nacional da Indústria. 

Segundo o julgado, o instituto não ofende o princípio da legalidade, “ao haver ter sido a 

própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação”24. 

Ainda, para o STF, o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 é uma manifestação do “[...] princípio usuário-

pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos 

                                                        
20 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 548. 

21 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. p. 548. 

22  BECHARA, Erika. A compensação ambiental para a implantação de empreendimentos sujeitos ao EPIA/RIMA e para 
empreendimentos dispensados do EPIA/RIMA. 2015. Disponível em: 
<http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131101100 137_8512.pdf>. Acesso: 20 fev. 2018. 

23 Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração pela Confederação Nacional das Indústrias e pela Advocacia Geral da 
União, ainda pendente de julgamento. 

24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3378/DF – Distrito Federal. Relator Ministro Carlos 
Aires Britto. Sessão de 09/04/2008. Tribunal Pleno. Brasília. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+3378%2ENUME%2E%29+OU+%
28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+3378%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/cng92xt>. Acesso em: 19 fev. 
2018. 
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custos ambientais derivados da atividade econômica”.25  

A compensação ambiental, chamada no acórdão de “compartilhamento-compensação”, 

revela, assim, ser um instrumento “[...] adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade 

constitucional”.26  

Contudo, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão “não pode ser 

inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento”, 

presente no §1º do art. 36 da Lei do SNUC, “pois o valor deve ser fixado proporcionalmente ao 

impacto, após estudo que assegure o contraditório e a ampla defesa”.27 

A Lei nº 9.985/2000 foi regulamentada pelo Decreto nº 4.340/2002, modificado 

posteriormente pelo Decreto nº 6.848/2009, trazendo as diretrizes gerais para os fins de fixação e 

metodologia de seu cálculo.  

De acordo com a redação conferida ao art. 31 pelo novel Decreto, para fins da fixação da 

compensação ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, órgão licenciador, estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio 

de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, 

exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente. 

O grau de impacto, por sua vez, ex vi do art. 31-A do Decreto nº 4.320/2002, não poderá ser 

superior a 0,5%, a incidir no valor do investimento do empreendimento, dele excluídos os custos da 

mitigação dos impactos ambientais negativos assim como os encargos e custos incidentes sobre o 

financiamento do empreendimento. 

Veja-se que antes o texto legal considerado inconstitucional previa o percentual mínimo de 

0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, enquanto que o referido 

decreto estabelece o percentual máximo de 0,5% para tanto. 

É o IBAMA, portanto, o órgão responsável pelo cálculo do percentual chamado de grau de 

impacto, que é o valor da compensação. Fixado o valor, ele definirá sua destinação, ouvido o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, e observado o § 2º do art. 36 

                                                        
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3378/DF – Distrito Federal.  

26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3378/DF – Distrito Federal.  

27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3378/DF – Distrito Federal.  
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da Lei nº 9.985/2000. 

No tocante à aplicação dos recursos advindos da compensação ambiental nas unidades de 

conservação, o art. 33 do Decreto nº 4.340/02 tomou o cuidado de indicar uma ordem de 

prioridades específicas, quais sejam: 1) regularização fundiária e demarcação das terras; 2) 

elaboração do plano de manejo; 3) aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 

monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 4) 

desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e 5) 

desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de 

amortecimento. 

Como se vê, trata-se de um recurso vinculado, com prioridades de aplicação definidas 

textualmente pelo decreto regulamentador da Lei do SNUC, e que devem ser revertidos, 

essencialmente, ao bem jurídico lesado que é o próprio meio ambiente. 

Dentro desse contexto e estabelecidas as premissas básicas do instituto em estudo, é certo 

que “[...] as dificuldades orçamentárias da administração pública para a desapropriação ocupam o 

primeiro lugar na lista de entraves para a efetiva implantação das áreas protegidas [...]”28 e, por esta 

razão, Antunes diz ser esta “[...] uma das principais razões para a criação da chamada compensação 

ambiental pela Lei do SNUC [...]”.29 

Vale lembrar, por fim, que a efetiva implantação de uma unidade de conservação não 

corresponde a sua simples instituição. Há necessidade de sua gestão eficiente, com necessidade de 

recursos financeiros, materiais e humanos, bem como fontes de custeio.  

A respeito, em 2006, o Tribunal de Contas da União, em processo de fiscalização de 

procedimentos e ações do Ministério do Meio Ambiente destinados à criação de parques estaduais 

nos estados do Paraná e Santa Catarina (processo nº 009.999/2006-2), além de outros achados de 

auditoria, constatou a ausência de indicação de recursos financeiros, humanos e materiais para 

implantação das referidas unidades de conservação. A decisão prolatada (Acórdão nº 1770/2006 – 

Plenário) determinou ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (Ibama) que: 

                                                        
28 ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional. p. 101. 

29 ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional. p. 101. 
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ao criar uma unidade de conservação, elaborem projeto para implantação da unidade, indicando, 

entre outros, finalidade, objetivos e metas a serem atingidos, prazos, recursos financeiros, humanos 

e materiais existentes e necessários, bem como fontes de custeio reais e potenciais, para garantir a 

implantação e gestão da unidade, fazendo com que esta cumpra sua função de conservação da 

biodiversidade nacional30. 

Conclui-se, assim, que o produto da compensação ambiental é fundamental para apoiar a 

consolidação das unidades de conservação, que se constituem em uma das formas de assegurar a 

efetividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme diretrizes advindas da 

Constituição Federal de 1988 (art. 225, § 1º, inciso III), desde que a sua implementação, 

administração e gestão sejam bem realizadas. 

 

3. A GESTÃO DOS RECURSOS DA COMPENSÃO AMBIENTAL 

A gestão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é feita Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), IBAMA, ICMBio e as 

unidades de conservação (federais, estaduais e municipais), cada qual com as suas respectivas 

atribuições, conforme se verifica do art. 6º da Lei nº 9.985/2000, in verbis: 

Art. 6º O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições: 

I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, com as 

atribuições de acompanhar a implementação do Sistema; 

II - Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o Sistema; e 

III - órgãos executores: o Instituto Chico Mendes e o Ibama, em caráter supletivo, os órgãos estaduais 

e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar 

as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. 

Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de 

conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, 

possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma 

categoria prevista nesta Lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção31. 

O ICMBio, autarquia federal especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, criada pela 

Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, é o órgão gestor das unidades de conservação federal, a 

                                                        
30 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1770/2006. Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Brasília. Sessão de 

27/09/2006. Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1770%2520ANOACORDAO
%253A2006/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. Aceso em: 18 fev. 2018. 

31 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Brasília, 2000. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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quem compete executar as ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, 

referentes às atribuições relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e 

monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União (art. 6º, II da Lei do SNUC c/c 

art. 1º, I da Lei nº 11.516/2007).  

Como visto, compete ao IBAMA fixar a compensação ambiental no processo de 

licenciamento ambiental federal, bem como definir, com base na análise do estudo de impacto 

ambiental, as unidades de conservação a serem destinadas. 

A destinação específica com quantitativo de recursos para cada unidade beneficiária ou a ser 

criada é realizada pelo Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCAF), no âmbito do Ibama, 

com a participação de representantes do ICMBio e do MMA, segundo as diretrizes e prioridades 

definidas pela Câmara Federal de Compensação Ambiental, órgão colegiado instituído no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente, presidido pelo Ibama e que conta com membros indicados pelo MMA 

e ICMBio. 

A etapa de aplicação dos recursos advindos da compensação ambiental inicia-se após a 

homologação, em caráter definitivo, da destinação dos valores pelo Comitê de Compensação 

Ambiental Federal. 

O termo de compromisso é o instrumento que formaliza e estabelece, entre o empreendedor 

e o órgão gestor das unidades de conservação federal (ICMBio), as condições para o cumprimento 

da obrigação, conforme dispõe o art. 2º, I da Instrução Normativa nº 20, de 22 de novembro de 

2011, oriunda ICMBio. 

Segundo o modelo definido no art. 11 da mencionada Instrução, para o cumprimento da 

compensação ambiental fixada, o empreender poderá optar por dois caminhos, quais sejam, a 

execução direta, por meios próprios, podendo, para tanto, utilizar-se de terceiros, inclusive 

instituições financeiras, preferencialmente oficiais, ou a forma indireta, mediante depósito do valor 

em contas escriturais de compensação ambiental em nome do empreendimento junto à Caixa 

Econômica Federal, em conta a ser indicada pelo Instituto Chico Mendes, que a administra.  

As contas escriturais são abertas em nome de cada empreendimento pagador da 

compensação ambiental, com fundamento em contrato de prestação de serviços firmado entre a 

Caixa e o ICMBio. Cabe àquela o controle e a movimentação dos recursos, após autorização da 

autarquia, e os saldos das contas escriturais funcionam para o ICMBio como se fossem uma conta 
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única exclusiva, para aplicação nas finalidades previstas na legislação que rege a compensação 

ambiental. 

E é justamente neste aspecto que residem alguns questionamentos importantes. 

A gestão e o modo de operacionalização dos recursos da compensação ambiental foram 

objeto de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, dela advindo o Acórdão nº 2650/2009 – 

Plenário, resultante de auditoria operacional realizada em 2007 a fim de avaliar a gestão dos 

recursos da compensação ambiental (processo nº TC 021.971/2007-0). 

Neste acórdão, o Tribunal de Contas da União recomendou ao ICMBio, ao Ibama e à Caixa 

Econômica Federal que estudassem a extinção do chamado Fundo de Compensações Ambientais, 

uma vez que sua criação e operação derivam do equívoco de considerar que a compensação 

ambiental prevista no art. 36 da Lei nº 9.9885/2000 poderia resolver-se em obrigação de pagar 

contribuição financeira a ser gerida e aplicada pelos órgãos públicos nas finalidades previstas em 

lei32. 

Tal determinação fundamentou-se na premissa de que o supracitado artigo abriga uma 

obrigação de fazer, que é apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação, a ser 

cumprida diretamente pelo empreendedor, destinatário da lei, sem a necessidade de promover 

qualquer ingresso de recursos nos cofres públicos, descartando, assim, o tratamento de receita 

pública.  

Vale registrar que, à época da auditoria de natureza operacional, verificou-se que a partir de 

2007 até meados de 2009 os empreendedores passaram a ter a opção – indevida, no seu entender 

– de depositar os valores pertinentes ao cumprimento de suas obrigações no Fundo de Investimento 

de Compensações Ambientais (FICA), constituído e gerido pela Caixa Econômica Federal, o qual foi 

encerrado em 17 de julho de 2009. 

O assunto foi retomado por ocasião do processo nº TC 014.293/2012-9, que trata de 

auditoria operacional para avaliar a aplicação e fiscalização dos recursos da compensação ambiental 

criada pela Lei nº 9.985/2000, decorrente de solicitação do Congresso Nacional, originada da 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado 

                                                        
32  BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2650/2009. Plenário. Relator: Ministro Walter José Rodrigues. Brasília. 

11/11/2009. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/acordao-
completo/2197120070.PROC%20>. Acesso em: 19 fev. 2018. 
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Federal, a fim de avaliar a eficiência e a eficácia dos programas de governo assistidos por esses 

recursos nos últimos 10 (dez) anos. 

O objeto da auditoria limitou-se à avaliação da compensação ambiental gerada a partir de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental licenciados pelo órgão federal (IBAMA), 

incluindo-se as destinações para unidades de conservação federal, estadual ou municipal. 

Conforme se extrai do voto do condutor do Acórdão nº 1853/2013 – Plenário, rechaçou-se a 

sistemática de gestão e aplicação da compensação adotada, pois se o decreto que regulamentou o 

art. 36 da Lei 9.985/2000 assim não fez, a Instrução Normativa nº 20/2011, editada pelo Instituto 

Chico Mendes para regulamentar a celebração dos termos de compromisso entre aquele órgão 

gestor e os empreendedores, não constituiria instrumento jurídico válido para normatizar o 

cumprimento da compensação ambiental por meio de depósito de recursos pelos empreendedores 

em contas escriturais da Caixa, a serem efetivamente geridos pelo ICMBio. 

Ademais, a forma adotada afronta diretamente as normas constitucionais e legais de 

execução orçamentária e financeira, pois embora geridos pelo ICMBio, os recursos aportados pelos 

empreendedores não transitam pela Conta Única do Tesouro Nacional e não são registrados na 

contabilidade da autarquia, em descompasso com os artigos 3º, 6º e 93 da Lei nº 4.320/1964, além 

do princípio de conta única, da unidade de caixa, que rege a movimentação financeira da 

administração direta e indireta da União (art. 56 da mesma Lei). 

Assim,  

Nessa sistemática de compensação ambiental indireta o que está a ocorrer, de fato, é uma de duas 

opções, não adequadamente compreendidas pelos atores envolvidos: (1) a gestão pública de recursos 

privados, por entidade da administração indireta, sem que se tenha fornecido nos autos a base 

constitucional ou legal que autorize tal procedimento, ou; (2) em outra perspectiva, a gestão pública 

de recursos públicos, por autarquia federal, em evidente descompasso com as regras constitucionais 

e legais de execução orçamentária e financeira33. 

Um dos pontos atacados, portanto, foi a ausência de amparo na lei e no decreto que 

regulamenta a compensação ambiental de que a obrigação dos empreendedores de apoiar a 

implantação e manutenção da unidade de conservação estabelecida no art. 36 da Lei 9.985/2000 

seja feita mediante depósito do valor da compensação ambiental em contas escriturais abertas na 

                                                        
33 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1853/2013. Plenário. Relator: Ministro Weder de Oliveira. Brasília. Sessão de 

17/07/2013. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/acordao-
completo/1429320129.PROC%20>. Acesso em: 19 fev. 2018. 
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Caixa Econômica Federal em nome do empreendimento. Isso resultou em uma determinação ao 

ICMBio, a fim de que se abstivesse de tal prática. 

Além disso, o TCU determinou ao MMA e ao ICMBio, com relação ao saldo existente nas 

contas escriturais de compensação ambiental na Caixa Econômica Federal, que adotassem as 

providências necessárias à incorporação desses valores à Conta Única e ao orçamento fiscal da 

União e à correspondente aplicação nas finalidades a que se vinculam, com estrita observância da 

legislação orçamentária e financeira pertinente. 

Outra consequência indesejada decorrente do modelo que vem sendo utilizado pelo ICMBio, 

no entender da referida decisão plenária é que, ao utilizar contabilidade paralela, ocorrem 

pendências quanto à incorporação de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos da 

compensação ambiental nos termos estabelecidos pela contabilidade pública, razão pela qual foi 

determinado ao ICMBio para que adotasse providências caso existam pendências neste sentido. 

O Acórdão nº 1853/2013 – Plenário foi objeto de Pedido de Reexame e de Embargos de 

Declaração, todos sido julgados improcedentes (Acórdão nº 1004/2016 – Plenário e Acórdão nº 

1732/2016 – Plenário, respectivamente). 

Por ocasião do Pedido de Reexame, embora o Relator do recurso, Ministro Raimundo 

Carreiro, tenha sinalizado para legalidade do cumprimento da obrigação a que alude o art. 36 da Lei 

nº 9.985/2000 de forma indireta e no modelo adotado, o voto revisor, do Ministro Walton Alencar 

Rodrigues, confirmou a tese acolhida pelo Plenário do TCU no Acórdão nº 2650/2009, no sentido de 

que a compensação ambiental é uma obrigação de fazer e não de pagar quantia certa, cabendo a 

ele (empreendedor) agir diretamente para implantar e/ou manter tais unidades, não lhe sendo 

facultado repassar recursos financeiros a órgãos estatais para que estes cumpram a obrigação em 

seu lugar.  

Em razão da confirmação dos termos do Acórdão nº 1853/2013 – Plenário, o órgão federal 

gestor das unidades de conservação – ICMBio – deixou de celebrar termos de compromisso com os 

empreendedores por um determinado período, até que decisão definitiva de mérito fosse proferida 

pelo TCU. 

Ainda em decorrência do já mencionado julgado, o Presidente da República editou 

recentemente a Medida Provisória nº 809, publicada em 4 de dezembro de 2017, alterando a Lei nº 

11.516/2007, que criou o ICMBio e a Lei nº 7.957/1989, que trata da tabela de pessoal do Ibama.  
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Em resumo, a Medida Provisória autoriza o Instituto Chico Mendes e os demais órgãos do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a selecionar instituição financeira oficial, 

dispensada a licitação, para criar e administrar fundo privado a ser integralizado com recursos 

oriundos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000. 

A instituição financeira oficial será responsável pela execução, direta ou indireta, e pela 

gestão centralizada dos recursos da compensação ambiental destinados às unidades de 

conservação. Fica, ainda, autorizada a promover desapropriações dos imóveis indicados pelo 

ICMBio que estejam inseridos na unidade de conservação destinatária dos recursos da 

compensação ambiental. 

Um dos dispositivos da referida Medida Provisória determina que o depósito integral do valor 

fixado pelo órgão licenciador desonera o empreendedor das obrigações relacionadas à 

compensação ambiental. 

Com isso, o Executivo procurou solucionar, aparentemente, um dos pontos de entrave à 

legalidade da operacionalização da aplicação dos recursos da compensação ambiental. 

Defende-se a possibilidade, em razão de tudo quanto foi até aqui mencionado, de a Caixa 

Econômica Federal continuar gerindo os valores provenientes da compensação ambiental, com 

administração destas verbas pelo ICMBio, porquanto órgão executor do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação e porque responsável pela gestão e manutenção desses espaços 

especialmente protegidos (art. 6 da Lei do SNUC e art. 1º da Lei nº 11.516/2007).  

É que o órgão ambiental tem maior capacidade de administrar os recursos e de destiná-los 

de maneira mais adequada à implantação e manutenção das unidades de conservação, em 

consonância com o art. 36 da Lei nº 9.985/00, obedecendo a ordem de prioridade de aplicação dos 

recursos disposta no art. 33 do Decreto nº 4.320/2000.  

Outrossim, o repasse de recursos aos órgãos executores do SNUC, para que os apliquem na 

proteção e gestão das UCs, encontra-se adequado ao que dispõe o art. 36 da Lei nº 9.985/2000, 

nada impedindo que – a depender das atividades a serem realizadas – o empreendedor opte por 

executar diretamente a obrigação.  

Vale lembrar, ademais, que se a compensação ambiental se restringir à obrigação de fazer – 

consoante entendimento sustentando por alguns -, tal implicaria em assunção de responsabilidade 

pela realização de atividades muitas vezes incompatíveis com as finalidades organizacionais dos 
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empreendedores. Isto porque o art. 33 do Decreto nº 4.340/2002 estabeleceu ordem de prioridade 

para a aplicação dos recursos provenientes da compensação ambiental, cujas atividades 

correspondentes também podem não ser passíveis de realização direta pelo empreendedor. 

Aqui se faz outra ressalva importante: caso se considere uma receita pública, ela irá cair no 

orçamento geral da União e os seus recursos não reverterão às unidades de conservação, não 

conferindo efetividade ao instituto da compensação ambiental, podendo haver, ainda, um claro 

desvio de finalidade e inobservância do interesse público.  

Vale ressaltar que o STF já se manifestou sobre a constitucionalidade do instituto e, apesar 

das lacunas legais, entende-se que não há óbice para o ICMBio adote a sistemática que vem sendo 

adotada, que nada mais é uma espécie de “parceria” entre os empreendedores e os órgãos 

ambientais, em que estes auxiliam aqueles no sentido da utilização mais eficiente, menos onerosa 

e mais transparente dos recursos da compensação ambiental. 

Conclui-se, assim, que a natureza extra-orçamentária e a continuidade da sistemática das 

contas escriturais, tal como operacionalizado, mostra-se a mais adequada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese daquilo que foi exposto, arremata-se que a compensação ambiental a que alude 

o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 é um tema polêmico, a começar pela natureza jurídica do instituto, 

perpassando pelo disciplinamento orçamentário e financeiro desses recursos. 

Nesse sentido, procurou-se demonstrar, no presente estudo, que o controle externo 

exercido pelo Tribunal de Contas, por meio das decisões proferidas em processos de fiscalização, 

consiste em local propício para contribuir com o aprimoramento do instituto da compensação 

ambiental, para a melhoria da gestão dos recursos dele advindos e, também, com a política pública 

referente à unidade de conservação. 

A forma de gerenciamento deste dinheiro, que envolve diferentes atores, a sua destinação, 

a prestação de contas dos recursos e das ações desenvolvidas ajustadas no termo de compromisso 

celebrado entre o empreendedor e o órgão público gestor das unidades de conservação, dentre 

outras temáticas, são, por certo, questões instigantes e que clamam por uma maior atenção por 

parte dos gestores públicos, dos órgãos de controle, da sociedade e também dos operadores do 

Direito, especialmente porque esses recursos possuem uma destinação legal pré-estabelecida, e 



504 
 

que, certamente, não podem perder de vista sua finalidade maior, que é proteger as área 

protegidas, assegurando, assim, o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado à presente e às futuras gerações. 
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AUTOLICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Carla Schmitz de Schmitz1 

 

INTRODUÇÃO 

O ser humano sempre explorou recursos naturais do planeta. Existem modestas 

manifestações acerca da proteção ambiental desde a Antiguidade. A doutrina menciona inclusive 

passagens bíblicas que demonstram uma preocupação com a Natureza: “Ao Senhor pertence a terra 

e tudo o que nela contém; o mundo, e os que nela habitam.” (Salmos 24:01)2 

O licenciamento ambiental, ação típica e indelegável do Poder executivo, na gestão do meio 

ambiente, por meio da qual a Administração Pública exerce o devido controle sobre as atividades 

humanas impactantes, nasce, então, como um importante instrumento de gestão pública. 

Por meio desta ferramenta, a Administração exerce controle sobre as atividades humanas 

que interferem nas condições ambientais. Ele possibilita uma conciliação do desenvolvimento 

econômico com o adequado uso dos recursos naturais, de modo a assegurar a sustentabilidade do 

meio ambiente, nos seus aspectos natural, social, cultural e econômico. Consiste em exigência legal 

a que estão sujeitos todos os empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou 

que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente.  

Assim, o presente artigo pretende fazer uma breve análise do licenciamento ambiental, 

abordando especialmente a modalidade denominada “autolicenciamento ambiental”. Este tipo de 

procedimento ocorre quando o Poder Público, responsável legal pelo licenciamento ambiental, 

efetua o licenciamento e expede a licença de seus próprios empreendimentos. Considerando que 

referida situação reúne na mesma pessoa as qualidades de licenciador e licenciado, é recomendável 

a cautela por parte de autoridades controladoras e fiscalizadoras para que este ato não não se torne 

um instrumento tendencioso e parcial, ferindo assim os princípios constitucionais da 

impessoalidade e moralidade. 

                                                        
1 Procuradora do Estado de Santa Catarina. Mestranda do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI). Especialista em Direito Público pela Unibrasil. Email: schmitz@pge.sc.gov.br 

2 BÍBLIA. Português. Sagrada Bíblia Católica: Antigo e Novo Testamentos. Tradução de José Simão. São Paulo: Sociedade Bíblica de 
Aparecida, 2008. 
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1. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

1.1 Conceito, surgimento e previsão legal 

As primeiras manifestações de preocupação com o meio ambiente já aparecem no período 

colonial, a partir do ano de 1500. As Ordenações Afonsinas traziam regras sobre o corte de árvores 

frutíferas. As Ordenações Manoelinas, regulamentavam a caça e a exploração mineral. Por fim, as 

Ordenações Filipinas protegiam as águas. Eram as primeiras manifestações ambientais da nossa 

nação. 

No período pós-guerras, porém, é que surgiu uma intensa necessidade de preocupação com 

o uso saudável do planeta. Neste contexto, em 1972, a Organização das Nações Unidas se 

manifestou formalmente pela primeira vez acerca da preservação ambiental, na Conferência sobre 

Meio Ambiente, realizada na Cidade de Estocolmo. Na declaração final, foram apresentados 

dezenove princípios, que representam um manifesto ambiental importante até os dias de hoje. 

No referido evento, os países de Terceiro Mundo visualizaram uma forte tendência de os 

países de Primeiro Mundo, já amplamente desenvolvidos, tentarem coibir o desenvolvimento dos 

países mais pobres, ainda em fase de desenvolvimento. 

Nesta fase, surgiram no Brasil quatro importantes diplomas legais: Lei de controle da 

poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais, Lei de responsabilidade inerente 

a atividades nucleares, Lei de criação de áreas de interesse turístico e Lei de parcelamento do solo 

urbano. 

Além destas inovações legislativas, foi promulgada a importantíssima Lei 6938/81, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Esta lei é considerada um marco no 

ordenamento jurídico ambiental brasileiro e finalmente traz o meio ambiente como objeto 

específico de proteção. Dentre outros instrumentos, é esta lei que institui o Licenciamento 

Ambiental no Brasil. 

A figura do licenciamento apareceu pela primeira vez no ordenamento nacional com o 

advento da Lei nº 6.803/803, que tratava sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial e 

fez uma breve explanação sobre o tema. Porém, foi a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

                                                        
3 BRASIL. Lei 6.803, de 2 de julho de 1980. Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de 

poluição, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm>. Acesso 
em 02 de fevereiro de 2018. 
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que institucionalizou referido instrumento. 

Assim, o fundamento legal do licenciamento ambiental está na Lei 6.938/81, que trata da 

Política Nacional do Meio Ambiente, nas Resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente 001/864 e 237/975, que estabelecem procedimentos para o licenciamento ambiental e na 

Lei Complementar 140/116, que fixa normas de cooperação entre as três esferas da administração 

pública na defesa do meio ambiente. 

O artigo 255 da Constituição Federal de 1988 estabelece o direito de todos a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado da seguinte maneira: “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.” 

O artigo 170 da Constituição Federal de 1988, assim preceitua: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Importante salientar que o licenciamento é um dos instrumentos colocados à disposição do 

Poder Público no objetivo de atender os princípios ambientais da prevenção e precaução. Este é o 

entendimento de Antonio Pacheco FIORILLO: “É no âmbito da prevenção/precaução que se 

destacam os estudos de impacto ambiental, os processos de licenciamento prévio e também as 

medidas punitivas, como forma de “estimulante negativo contra a prática de agressões ao meio 

ambiente”7. 

                                                        
4 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Resolução CONAMA nº 001, de 23 de 

janeiro de 1986. In: resoluções, 1986. Disponível em: <http://www.mma.gov.br> Acesso em 02 de fevereiro de 2018. 

5 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997. In: resoluções, 1997. Disponível em: <http://www.mma.gov.br> Acesso em 02 de fevereiro de 2018. 

6 BRASIL. Lei Complementar 140 de 8 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 
do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera 
a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp140.htm>. Acesso em 
02 de fevereiro de 2018. 

7 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 55. 
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Embora tenha ganhado contornos constitucionais, o licenciamento ambiental foi instituído 

antes, através da Lei nº. 6.938/1981, sendo trazido como um dos instrumentos da Política do Meio 

ambiente. “Art 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: [...] IV - o licenciamento 

e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;” 

O artigo 10 da lei supracitada regulou o licenciamento ambiental, trazendo sua 

obrigatoriedade: 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento 

de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, 

sem prejuízo de outras licenças exigíveis.” 

Contudo, a própria Lei nº 6938/81 delega ao CONAMA a legitimidade para propor normas e 

padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento. Assim, referido órgão 

editou a RESOLUÇÃO 237/1997, conceituando licenciamento ambiental: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.” 

Ainda, Ministério do Meio Ambiente conceitua licenciamento da seguinte maneira: 

Licenciamento Ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecida pela 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida. 

O assunto foi gloriosamente elucidado pelo mestre Édis MILARÉ, que também traz o conceito 

de licenciamento: “Em linhas gerais, tem-se que o licenciamento ambiental, como todo 

procedimento administrativo, pode ser enxergado como uma sucessão itinerária e encadeada de 

atos administrativos que tendem, todos, a um resultado final e conclusivo.”8 

Este instrumento compõe o quadro de medidas preventivas da Política Nacional de Meio 

Ambiente. Sua finalidade é o controle prévio à construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de estabelecimentos e atividades que utilizem recursos ambientais e também os que sejam 

                                                        
8 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 52. 
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potencial ou efetivamente poluidores. 

 

1.2 Obras e empreendimentos em que deve haver licenciamento ambiental 

A Resolução CONAMA n° 001/86 definiu, de forma exemplificativa, as atividades que 

dependem de EIA – RIMA para serem licenciadas. Consta do rol do artigo 2º desta resolução: 

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 

impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do 

IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais 

como:  

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II - Ferrovias;  

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;  

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;  

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 

hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 

drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição 

de bacias, diques;  

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;  

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;  

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;  

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, 

destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);  

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;  

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, 

quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista 

ambiental;  

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse 

ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;  

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia. 

A resolução 237/1997 do CONAMA, por sua vez, também apresenta um rol exemplificativo 

de atividades que obrigatoriamente dependem de licença ambiental. Por não se tratar de uma lista 
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taxativa, esse rol não impede que os órgãos ambientais competentes para emitir tais licenças, seja 

federal, estadual ou municipal ampliem as atividades que eventualmente forem consideradas com 

potencial agressivo ao meio ambiente.   

 

1.3 Procedimentos relativos ao licenciamento ambiental 

A Lei Federal nº 6.938/81, além de estabelecer as políticas ambientais, criou o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), conferindo a este a competência para estabelecer normas 

e critérios de licenciamento das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Segundo determina o art. 10 da Resolução nº 237/97, o licenciamento possui um roteiro 

mínimo formado por oito etapas: 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I – Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento 

correspondente à licença a ser requerida; 

II – Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos 

e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

III – Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos documentos, projetos e 

estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrante 

do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos 

ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

V – Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente 

VI – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, 

decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando 

os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII – Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII – Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 

O licenciamento desdobra-se em três licenças, nos termos do artigo 8º da Resolução 237/97 

do CONAMA: 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: 

I – Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 

os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
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II – Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com 

as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III – Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

Semelhante previsão já constava do artigo 19 do Decreto 99.274/1990: 

Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:  

I – Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos 

a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, 

estaduais ou federais de uso do solo; 

II – Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações 

constantes do Projeto Executivo aprovado; e 

III – Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade 

licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o 

previsto nas Licenças Prévia e de Instalação. 

 

1.4 Natureza jurídica do licenciamento ambiental e da licença ambiental 

Esclarece Édis MILARÉ que, diferentemente do licenciamento tradicional, o licenciamento 

ambiental é marcado por ser um “ato uno, de caráter complexo, em cujas etapas podem intervir 

vários agentes dos diversos órgãos do SISNAMA”9, sendo precedido de estudos técnicos elaborados 

por profissionais vinculados às diversas áreas, sendo dotado, portanto de caráter eminentemente 

multidisciplinar. 

Celso Antônio Pacheco FIORILLO define o licenciamento ambiental como “o complexo de 

etapas que integra o procedimento administrativo, o qual objetiva a concessão de licença 

ambiental” 10 . A Lei Complementar 140/2011 e a Resolução 237/97 do CONAMA definem 

licenciamento ambiental como “procedimento administrativo”. 

Talden FARIAS alerta para o fato de que, a maioria dos autores repete o texto legal e classifica 

como “procedimento administrativo”. No entanto, os doutrinadores que se dedicaram mais ao 

assunto, classificam corretamente como “processo administrativo”. Assim, adverte o referido autor: 

                                                        
9 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. p. 65. 

10 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. p. 82. 
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Na verdade, ainda que a maior parte dos estudiosos do tema afirme expressamente que se trata de 

procedimento administrativo, é possível observar que em um ou outro momento eles também se 

referem ao licenciamento como um processo administrativo. Em vez de denotar um lapso, tal 

imprecisão terminológica mais significa a falta de uma reflexão maior sobre o tema por parte da 

doutrina.11 

Celso Ribeiro BASTOS 12  explica que a diferença entre processo administrativo e 

procedimento administrativo é que, enquanto neste ocorre a tramitação e o exaurimento do 

interesse do administrado ou do agente público sem impugnação dentro da administração pública, 

naquele existe uma controvérsia entre a Administração Pública e o administrado ou entre a 

Administração Pública e o agente público. 

Neste sentido, referido autor conclui: 

Sendo assim, o licenciamento deve ser feito mediante o estabelecimento de regras claras e 

previamente estabelecidas com o objetivo de que seja resguardado o direito dos interessados, tanto 

da parte que pleiteia quanto da parte que se opõe à concessão da licença. Por ser um dos mais 

importantes instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, e provavelmente o mais eficaz, não 

é admissível que o licenciamento continue sendo tratado como um procedimento administrativo e 

não como um processo administrativo. Na verdade, as caraterísticas do licenciamento correspondem 

perfeitamente às do processo administrativo, a exemplo da obrigatoriedade do estabelecimento de 

publicidade, de acesso aos autos, de contraditório, de ampla defesa, de motivação e do dever de 

decidir.13 

Assim, adotando-se o entendimento de que a natureza jurídica do licenciamento é de 

processo administrativo, conclui-se que ele pautado nos princípios constitucionais e legais inerentes 

ao processo administrativo. 

Cada etapa do licenciamento ambiental deve terminar com a concessão (ou negação) da 

licença ambiental correspondente, de maneira que as licenças ambientais servem para formalizar 

que até aquela etapa o proponente da atividade está cumprindo o determinado pela legislação 

ambiental.  

Diversos autores, ao definirem o conceito de licenciamento ambiental, estabelecem a 

concessão da licença ambiental como o seu objetivo ou a sua fase final. Ou seja, não se deve 

confundir o licenciamento ambiental com a licença ambiental, já que aquele é o processo 

administrativo por meio do qual se verificam as condições de concessão desta e esta é o ato 

                                                        
11 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. Belo Horizonte: Fórum, 2. ed. 2010, p. 141-143. 

12 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 370. 

13  FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. p. 148. 
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administrativo que concede o direito de exercer toda e qualquer atividade utilizadora de recursos 

ambientais ou efetiva ou potencialmente poluidora. 

Assim, ao se falar em licença ambiental, está-se referindo ao ato final de cada etapa do 

licenciamento ambiental. Acerca deste assunto, oportuno se faz adentrar no estudo natureza 

jurídica da licença ambiental. 

Primeiramente, cumpre fazer a distinção entre licença e autorização. Hely Lopes MEIRELLES 

explica que licença é ato administrativo vinculado e definitivo, por meio do qual o Poder Público, ao 

verificar se as exigências legais estão sendo cumpridas, faculta ao particular o desempenho de uma 

determinada atividade. Por se tratar de um direito subjetivo do particular, a Administração Pública 

não pode se negar a conceder a licença caso os requisitos legais tenham sido cumpridos. Em relação 

à autorização, o mesmo autor define como ato administrativo discricionário e precário concedido 

pelo Poder Público que viabiliza o exercício de determinadas atividades de interesse público, sendo 

que pode ser revogada por vontade da Administração Pública independentemente do atendimento 

das exigências administrativas e sem gerar direito a indenização, pois nesse caso inexiste qualquer 

tipo de direito subjetivo.14 

Segundo José Afonso da SILVA, “as licenças ambientais constituem atos administrativos que 

se propõem a controlar preventivamente as atividades de particulares no exercício de seus direitos, 

no que diz respeito à exploração ou uso de um bem ambiental de sua propriedade”15. 

Esse mesmo autor destaca que o exercício desses direitos depende do cumprimento dos 

requisitos estabelecidos em lei tendo em vista a defesa do meio ambiente, de forma que o particular 

fica condicionado à obtenção da licença ambiental por parte da autoridade competente. 

O conceito legal de licença ambiental está cunhado pelo inciso II do art. 1º da Resolução 

CONAMA Nº 237/1997, que a define como o “ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 

obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 

empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental”.  

                                                        
14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33. ed. Atualizada por Eurico Azevedo et al. São Paulo: Malheiros, 2007, 

p. 170-171. 

15 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 70. 
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Luís Paulo SIRVINSKAS define a licença ambiental como “uma outorga concedida pela 

Administração Pública aos que querem exercer uma atividade potencialmente ou significativamente 

poluidora” 16 . Resta saber se esta “outorga” se reveste de característica de autorização 

administrativa ou licença administrativa. 

Segundo Talden FARIAS, existem basicamente três posicionamentos da doutrina com relação 

à natureza jurídica da licença ambiental, quais sejam: a) trata-se de uma licença administrativa; b) 

trata-se de uma autorização administrativa; e c) é uma nova espécie de ato administrativo que reúne 

características de licença administrativa e de autorização administrativa.17 

Édis MILARÉ soluciona a presente discussão asseverando que a licença ambiental não é nem 

plenamente vinculada nem plenamente discricionária. 

A doutrina repete uníssona que a licença tradicional se subsume num ato administrativo vinculado, ou 

seja, não pode ser negada se o interessado comprovar ter atendido a todas as exigências legais para 

o exercício de seu direito a empreender uma atividade legítima. 

No tocante às licenças ambientais, entretanto, dúvidas podem surgir, já que é muito difícil, senão 

impossível, em dado caso concreto, proclamar cumpridas todas as exigências legais. Sim, porque, ao 

contrário do que ocorre, por exemplo, na legislação urbanística, as normas ambientais são, por vezes, 

muito genéricas, não estabelecendo, via de regra, padrões específicos e determinados para esta ou 

aquela atividade. Nestes casos, o vazio da norma legal é geralmente preenchido por exame técnico 

apropriado, ou seja, pela chamada discricionariedade técnica, deferida à autoridade.18 

Assim, a licença ambiental é uma espécie de outorga com prazo de validade concedida pelo 

Poder Público para a realização das atividades humanas que possam gerar impactos sobre o meio 

ambiente, a qual se submeterá a uma discricionariedade técnica e fundamentada da Administração 

Pública.  

 

1.5 competência para o licenciamento ambiental 

A Constituição Federal estabelece, basicamente, dois tipos de competência: a competência 

administrativa e a competência legislativa. 

A primeira espécie de competência se refere ao Poder Executivo, e diz respeito à faculdade 

para atuar com base no poder de polícia (preventivo, repressivo ou simplesmente ordenador). A 

                                                        
16 SIRVISNSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 84. 

17 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. p. 168. 

18 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. p. 483-484. 
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segunda modalidade, por sua vez, cabe ao Poder Legislativo, e diz respeito à faculdade para legislar 

a respeito dos temas de interesse da coletividade. 

José Afonso da SILVA ressalta que a distribuição de competências entre os entes federativos 

em matéria ambiental segue os mesmos parâmetros adotados pela Constituição Federal em relação 

à repartição de competências das outras matérias.19 

Acerca da competência administrativa e da competência legislativa, Celso Antonio Pacheco 

FIORILLO esclarece que “a competência administrativa é a atribuição que o Poder Executivo tem de 

proteger o meio ambiente, enquanto a competência legislativa é a atribuição do Poder Legislativo 

de legislar a respeito de temas ligados ao meio ambiente”.20 

Considerando que no presente trabalho o que está sendo analisado é a competência 

administrativa/material, é oportuno lembrar que, em matéria ambiental, esta é comum à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme artigo 23 da Constituição Federal de 

1988: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

[...] III – Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV – Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural; 

VI – Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  

VII – Preservar as florestas, a fauna e a flora; [...] 

Nessa esteira, o exercício do poder de polícia na esfera ambiental, será exercido por todos 

entes federativos, e consiste em licenciar, autorizar, implementar políticas, bem como fiscalizar e 

sancionar atividades. 

Oportuno ressaltar que o mesmo artigo constitucional estabelece que, ficará a cargo da lei 

complementar, fixar normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

Em cumprimento a este dispositivo, foi promulgada a Lei Complementar 140/2011, que fixa 

normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 

                                                        
19 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p.75. 

20 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 61-63. 
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naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas 

e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

Assim, quanto ao licenciamento ambiental, o artigo 2º da Lei complementar 140 de 2011, 

fixa: 

Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:  

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;  

II - atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo originariamente 

detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Complementar;  

III - atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições 

decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente 

detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar. 

Tendo em vista a competência tripartite, os artigos 7º, 8º e 9º da Lei Complementar 

140/2011 especificaram a atribuição de cada ente, procurando respeitar os respectivos interesses 

nacionais, estaduais e locais. 

Embora a competência material, em termos ambientais, seja comum, a Lei Complementar 

140/2011 tratou de estabelecer que, entre outras ações, o licenciamento ambiental ocorrerá em 

um único ente federativo, o que busca evitar, inclusive, o duplo licenciamento. Nada impede que os 

demais entes federativos interessados apresentem manifestações junto ao órgão responsável pela 

licença ou autorização. Este é o texto do dispositivo legal: 

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um 

único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei 

Complementar.  

§ 1º. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença 

ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento 

ambiental. 

Assim, estas são as competências de cada ente federativo dentro do poder de polícia, na 

esfera ambiental, para licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental.  
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2. O AUTOLICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A administração pública, tal qual o particular, se sujeita as normas de direito ambiental. 

Ocorre que ao contrário do empreendedor privado, que tem seu projeto avaliado pelo órgão público 

responsável, esta, quando figura na condição de empreendedor, pode vir a se tornar seu próprio 

licenciador. Com isso, pode ocorrer a figura do autolicenciamento. 

Este autolicenciamento é juridicamente possível, desde que a Pessoa Jurídica competente, 

de acordo com o SISNAMA e disposições da Lei Complementar 140/2011, venha a licenciar suas 

próprias obras. Assim, a União pode vir a licenciar um empreendimento do Estado, hipótese que 

não se trata de autolicenciamento. Porém, o próprio Estado pode vir a licenciar um 

empreendimento público por ele mesmo realizado, exemplo típico de autolicenciamento. 

O professor e mestre Hamilton ALONSO JR 21  apresenta o seguinte conceito: “tem-se 

presenciado a implementação de empreendimentos realizados pela Administração Pública nos quais 

o próprio ente federativo licencia, do começo ao fim, a atividade, passando depois a acompanhar o 

cumprimento das exigências feitas por ocasião da expedição da licença ambiental.” 

Na opinião do mencionado autor, o autolicenciamento está dentro do ordenamento legal, 

podendo o próprio ente federado, por meio do seu órgão ambiental, licenciar sua atividade. 

Ressalva, entretanto, que no âmbito do processo jurisdicional o autolicenciamento ambiental se 

confronta com o inciso VI do art. 144 e com o inciso IV do art. 135 do Código de Processo Civil, os 

quais tratam respectivamente do impedimento do juiz quando é parte no processo e suspeição do 

juiz quando tem interesse que o processo seja favorável a uma das partes.22 

A grande discussão que surge é se este autolicenciamento pode ser visto como suspeito, pois 

mesmo que a Constituição Federal permita que os entes federativos licenciem suas próprias 

atividades, por meio dos seus órgãos ambientais, sob o aspecto ético esse licenciamento poderia, 

em tese, ficar comprometido. 

Talden FARIAS adverte que essa dúplice função pode contaminar o procedimento 

licenciatório, atentando contra os princípios da impessoalidade e da moralidade da Administração 

Pública, definidos no art. 37 da Constituição Federal, que estabelece: “Artigo 37. A administração 

                                                        
21 ALONSO JUNIOR. O autolicenciamento ambiental. In: FINK; ALONSO JR; DAWALIBI (Org.). Aspectos jurídicos do licenciamento 

ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 51. 

22 ALONSO JUNIOR. O autolicenciamento ambiental. In: FINK; ALONSO JR; DAWALIBI (Org.). Aspectos jurídicos do licenciamento 
ambiental. p. 52. 
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pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.” 

Além da questão da moralidade e impessoalidade, restam dúvidas também se a 

Administração Pública teria discricionariedade para exercer poder de escolha dentro do processo 

de licenciamento ambiental. Ressalte-se que, para Hely Lopes MEIRELLES23, a discricionariedade “é 

sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e finalidade do ato, a autoridade 

está subordinada ao que a lei dispõe.”  

ALONSO JR. 24 relembra que a doutrina diverge sobre tal discricionariedade, mas para ele “é 

impossível deixar de reconhecer certa reserva discricionária para a Administração Pública no 

processo de licenciamento.” 

Aponta o referido autor que a Resolução CONAMA nº 237/1997 outorga ao órgão licenciador 

certa margem de discricionariedade, por exemplo, quando lhe permite decidir qual 

empreendimento causa significativa degradação (parágrafo único do art. 3º), ou quando lhe permite 

definir procedimentos específicos para a concessão de licenças, observadas a natureza, 

características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do 

processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação, ou ainda 

quando lhe faculta estabelecer os prazos de validade de cada tipo de licença, prorrogando a validade 

da licença concedida.25  

Assim, ALONSO JR26 entende que no autolicenciamento não há neutralidade do licenciador. 

Ainda que o licenciamento fosse considerado totalmente vinculado e sem margem de 

discricionariedade (o que, como dito, sabemos que não é), ainda assim restaria a questão ética e 

moral. Por isso, referido doutrinador entende que, “sem amarras absolutas, entretanto, o 

autolicenciamento torna-se perigoso, na medida em que fica sujeito a interferências”. 

                                                        
23 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. p. 103.  

24 ALONSO JUNIOR. O autolicenciamento ambiental. In: FINK; ALONSO JR; DAWALIBI (Org.). Aspectos jurídicos do licenciamento 
ambiental. p. 53. 

25 ALONSO JUNIOR. O autolicenciamento ambiental. In: FINK; ALONSO JR; DAWALIBI (Org.). Aspectos jurídicos do licenciamento 
ambiental. p. 54. 

26 ALONSO JUNIOR. O autolicenciamento ambiental. In: FINK; ALONSO JR; DAWALIBI (Org.). Aspectos jurídicos do licenciamento 
ambiental. p. 57. 
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Argumenta ALONSO JR27 que o autolicenciamento é um exemplo típico em que a legalidade 

não é suficiente para a legitimidade e regularidade de ato administrativo. Assim, entende que o 

autolicenciamento deixa de cumprir, pelo menos dois dos princípios básicos da Administração 

Pública: a impessoalidade e a moralidade. Portanto, não é suficiente que o ato seja legalmente 

permitido, é imprescindível que se alcance o enfoque moral e ético.  

Continuando seu raciocínio, FARIAS pondera que não existe impedimento legal nem 

constitucional para que o ente federativo responsável ou interessado pela atividade licencie sua 

atividade, desde que a atuação aconteça na sua esfera de competência e haja o respeito aos 

princípios da administração pública.28 

Considerando a necessidade de se preservar os princípios constitucionais e administrativos, 

bem como de não colocar em risco o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, esse autor 

recomenda que no licenciamento de atividade pública, especialmente as de maior porte ou impacto 

ambiental, haja o acompanhamento por órgão ambiental pertencente a outro ente federativo.29 

Embora seja louvável a opinião do referido doutrinador, a figura do duplo licenciamento não 

encontra fundamento legal, pois a própria Lei Complementar 140/2011 estabelece expressamente 

que o licenciamento será efetuado por um único ente. Outros entes poderiam apenas se manifestar, 

mas não interferir ou fazer outro licenciamento. Esta é a redação do dispositivo: 

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um 

único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei 

Complementar.  

§ 1º. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença 

ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento 

ambiental. 

Assim, a meu ver, a jurisprudência e a doutrina não poderiam admitir uma situação 

expressamente proibida na referida Lei Complementar, sob pena de ferir o Princípio basilar da 

Tripartição de Poderes. 

Portanto, faz-se necessária a utilização de mecanismos que possam de alguma forma 

controlar esse poder. Assim, existem algumas possibilidades para tornar o autolicenciamento 

                                                        
27 ALONSO JUNIOR. O autolicenciamento ambiental. In: FINK; ALONSO JR; DAWALIBI (Org.). Aspectos jurídicos do licenciamento 

ambiental. p. 61. 

28 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. p. 55. 

29 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos.  p. 55. 



521 
 

ambiental mais isento, minimizando os riscos de inobservância dos princípios da impessoalidade e 

da moralidade.  

É oportuno observar que a Lei dos Crimes Ambientais prevê alguns tipos penais aplicáveis 

aos funcionários públicos no licenciamento ambiental, em uma seção específica denominada “dos 

Crimes contra a Administração Ambiental”. Cabe aqui transcrever referidos dispositivos: 

Seção V - Dos Crimes contra a Administração Ambiental 

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar 

informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento 

ambiental: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as 

normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo 

do Poder Público: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da 

multa. 

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de 

relevante interesse ambiental: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa. 

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro 

procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou 

enganoso, inclusive por omissão: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.       (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

§ 1o Se o crime é culposo:   (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.       (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio 

ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.        (Incluído pela Lei 

nº 11.284, de 2006) 

Além disso, existem sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e no Estatuto 

dos Servidores Públicos, todos com vistas a proteger a moralidade pública e os interesses da 

sociedade. 
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Ou seja, nosso ordenamento prevê diversos mecanismos para coibir a desonestidade de 

agentes públicos, razão pela qual um autolicenciamento, em tese, pode perfeitamente ser realizado 

com estrito cumprimento das normas e preceitos de direito ambiental, sem corrupções e 

manipulações em prol de interesses meramente particulares. Eventual desvirtuamento do instituto 

será analisado de acordo com os diplomas sancionadores pertinentes e pelas autoridades 

competentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Federal, em seu artigo 23, estabelece competência administrativa (material) 

comum à União, Estados e Municípios para a proteção ao meio ambiente. O poder público, quando 

na qualidade de empreendedor, sujeita-se às normas ambientais e, consequentemente, ao 

licenciamento ambiental. 

O autolicenciamento ambiental é um processo administrativo que proporciona certa 

margem discricionária ao administrador público (ainda que dentro da legalidade), por isso pode ser 

visto por muitos como desrespeitador dos princípios da moralidade e impessoalidade. Porém, é 

importante lembrar que a discricionariedade não isenta do dever de adotar a solução mais 

adequada à satisfação da finalidade legal. 

A doutrina ainda é escassa na defesa do autolicenciamento como instituto legítimo, até 

mesmo porque a maioria dos doutrinadores provém da carreira do parquet. Entretanto, esta 

preocupação com o autolicenciamento também deve haver com o licenciamento comum de obras 

privadas, pois a ingerência política pode ocorrer tanto no interesse público quanto no particular. 

Assim, respeitadas as posições contrárias, não se pode presumir que o administrador público irá se 

corromper em busca da satisfação do interesse público. Partindo-se deste raciocínio 

preconceituoso, o mesmo administrador procederia da mesma forma para satisfazer algum 

interesse privado. 

No intuito de cumprir os princípios constitucionais e proteger o meio ambiente, existem 

instrumentos jurídicos próprios para o controle destes atos administrativos, tais como: o controle 

ela própria administração, a participação popular, intervenção do Ministério Público e, inclusive, o 

controle judicial. 
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PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS – PSA E AGRONEGÓCIO 

 

Carlos Fernandes1 

 

INTRODUÇÃO 

A natureza precisa de proteção, isso é um fato. É notório de que os desastres naturais estão 

ocorrendo com maior destruição e com maior frequência. As mudanças do meio ambiente 

decorrentes dessa interferência humana também afetam, de forma desastrosas, o cotidiano e a 

economia de uma forma geral. Há países cujos governantes insistem em negar a relação entre a 

degradação do meio ambiente pelo homem com tais acontecimentos. 

Além do prejuízo imensurável de vidas humanas perdidas, os acontecimentos naturais 

negativos têm um imenso impacto na economia. Antes vistos como lados que parecem antagônicos, 

o Direito Ambiental e o Direito Econômico possuem uma ligação muito próxima. A busca pela 

proteção da natureza ou desenvolvimento econômico têm sido incessantes nesses últimos anos. O 

tratamento dado aos recursos naturais, antes vistos como infindáveis, mudou e ainda está mudando 

nos dois ramos do Direito. 

O agronegócio é responsável por uma importante porcentagem do Produto Interno Bruto do 

Brasil. O furor pela preservação ambiental tem gerado grandes discussões sobre as vantagens do 

desenvolvimento trazido pelo setor de exploração da agricultura, pecuária e suas derivações, em 

razão da grande demanda de recursos naturais e por agredir de diferentes formas a natureza. 

A água é um recurso utilizado tanto para o consumo humano quanto é considerado um 

importante insumo, direto ou indiretamente, para qualquer atividade do homem. Muito embora o 

nosso planeta seja abundante neste recurso, pouco dele pode ser consumido diretamente, 

mostrando que é urgente a necessidade de conscientizar para proteger a sua produção e consumi-

la de forma racional. 

Atualmente no Brasil, surgem legislações e propostas para se implantar o Pagamento por 

                                                        
1 Carlos Augusto Ribeiro Fernandes, Bacharel em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal 

– UNIDERP de Campo Grande/MS, especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica – PUC de São 
Paulo/SP e aluno mestrando na Universidade Vale do Itajaí/SC, atualmente exerce o cargo de tabelião e registrador no município 
de Corguinho/MS. E-mail: carlosaugusto880@gmail.com  
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Serviços Ambientais – PSA como um incentivo para se cumprir a legislação ambiental, possuindo 

correntes contrárias e a favor de tais incentivos.  

O assunto de preservação e conservação da natureza rende uma numerosa quantidade de 

assuntos que podem e devem ser estudados. 

Nesse contexto, o presente trabalho possui, inicialmente, o objetivo de demonstrar as 

vantagens e desvantagens de se unir a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento humano, 

social e econômico, por meio desses mecanismos, para incrementar o debate em cima do tema, 

com o objetivo final de ajudar a chegar em uma conclusão mais benéfica para o meio ambiente e, 

por consequência, para humanidade. 

 

1. ECONOMIA, RECURSOS NATURAIS E PEGADA ECOLÓGICA 

A relação entre o Direito Econômico e Direito Ambiental está muito além da irreal dicotomia 

entre o desenvolvimento e meio ambiente. A Economia e Ecologia compartilham a mesma origem, 

vêm palavra grega oikos, que significa casa2. Assim, Paulo de Bessa Antunes3, citando Christopher 

D. Stone, observa que “é vergonhoso pesarmos de que o pensamento econômico é intrinsicamente 

oposto ao ambiental”. 

Nas palavras atribuídas ao filósofo grego Aristóteles onde “O equilíbrio é a perfeição!”4. 

Podemos dizer que ambos os ramos do direito não se repelem ou são antagônicos, mas sim se 

complementam e se regulam, na busca de um equilíbrio. Onde o Direito Ambiental tem em seus 

fins últimos a regulação acerca da apropriação de bens naturais. No Direito Econômico busca-se a 

orientação das forças produtiva para utilização racional dos recursos ambientais e o faz por meio do 

poder de polícia, inerentes ao Direito Ambiental5. 

Podemos citar outro ponto em comum entre pensamento ecológico e econômico, a United 

Nations Conference on the Human Enironment que aconteceu em 1972, (Resolução 2398/XXIII), 

segundo Antônio Lombardi: 

A questão relacionada a uma conferência internacional sobre o meio ambiente foi levantada pela 

primeira vez pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que se deu conta do risco que a 

                                                        
2 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 19. ed., São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 10. 

3 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 10. 

4 https://www.pensador.com/frase/MTk1OTIzNA/ - Acessado em 25/02/2018; 

5 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. p. 11. 
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economia e a sociedade mundial sofriam tendo em vista a degradação do meio ambiente natural. Por 

meio da Resolução 1346 (XLV) o Conselho fala da urgente necessidade de se eliminarem, nos níveis 

nacionais e internacionais, as disparidades existentes entre o homem e o meio ambiente natural. O 

Conselho ainda enfatiza a necessidade de atenção aos problemas do meio ambiente como essencial 

para a continuidade do desenvolvimento econômico e social do homem, recomendando que a 

Assembleia Geral das Nações Unidas considerasse pertinente a realização uma conferência sobre o 

tema.” [...] “A Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida, aconteceu de 05 a 16 de junho, em 

Estocolmo, com a participação de 113 países, 19 agências intergovernamentais e mais de 400 

representantes de organismos governamentais e não-governamentais, e marcou o início da moderna 

preocupação política pública acerca dos problemas ambientais”. 6 

Seguindo, ainda Lombardi esclarece que “o fundamento que animou a organização e 

realização dessa conferência: a ordem econômica. [...] No entanto, as base das discussões sobre o 

meio ambiente estão lastreadas nas questões econômicas. E ainda estão.” 7 

As alterações que o meio ambiente sofre, provoca uma série de consequências negativas, 

uma delas, no âmbito econômico, é a alteração no equilíbrio na biodiversidade que pode gerar 

prejuízos de grande monta. 

Para ilustrar, podemos citar o caso das abelhas, citado por Lombardi8, em uma matéria 

publicada em meados de 2007 pelo Jornal “O Estado de São Paulo”, relatava o sumiço das abelhas 

nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Europa. Não é difícil de se imaginar o impacto negativo na 

produção de alimentos caso ocorresse o desaparecimento das abelhas, uma vez que desempenha 

o papel de polinização, processo essencial das plantas para produzirem. 

A crise do sumiço das abelhas se deve ao ataque à biodiversidade: 

Atualmente, enfrentamos a chamada crise da biodiversidade, provocada pelas pressões humanas 

realizadas por vários setores, incluindo processos de urbanização e impermeabilização dos solos; 

agricultura extensiva com o uso excessivo de pesticidas agrícolas; poluição dos recursos hídricos, da 

atmosfera e do solo.9 

Analisando o exemplo das abelhas, podemos ver que se ao degradar ou reduzir a 

biodiversidade, que é um componente essencial dos processos ecossistêmicos, reduz-se a produção 

de matérias primas e, consequentemente pela famigerada lei da “oferta e procura”, aumenta-se o 

preço final do recurso ou produto final.  

                                                        
6 LOMBARDI, Antônio. Créditos de Carbono e Sustentabilidade – Os Caminhos do novo Capitalismo. São Paulo: Lazuli, 2008, 10. 

7 LOMBARDI, Antônio. Créditos de Carbono e Sustentabilidade – Os Caminhos do novo Capitalismo, p. 13. 

8 LOMBARDI, Antônio. Créditos de Carbono e Sustentabilidade – Os Caminhos do novo Capitalismo, p. 14. 

9 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – PEGADA ECOLÓGICA – Qual é a sua?, p. 11. 
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A preocupação econômica, a qual motivou a realização da Convenção de Estocolmo10, é 

diretamente interessada na manutenção de se preservar os recursos naturais, pois no caso de se 

esgotar uma fonte de insumo, toda a estrutura da cadeia produtiva ruirá e se extinguirá pois não 

poderá mais trabalhar sem a matéria prima que antes dependia. 

Nesse sentido, surge, como grande força, a necessidade do Direito Econômico, que regula as 

relações jurídicas da geração de bens e riquezas, por meio do Direito Ambiental propiciar o uso 

consciente dos recursos naturais no desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, toda a atividade do homem produz um impacto ambiental, modernamente 

conceituada como “pegada ecológica”, com a revolução industrial e as guerras, aprendemos e 

gostamos de gerar o conforto para gozarmos dele, necessitando cada vez mais de recursos naturais 

e energia. 

O termo “pegada ecológica” “foi criado pelos cientistas canadenses Mathis Wackernagel e 

William Rees em 1990 e hoje é internacionalmente reconhecido como uma das formas de medir a 

utilização, pelo homem, dos recursos naturais do planeta” 11.  

O conceito da pegada ecológica temos por:  

[...] uma medida da área (em hectares globais, que abrangem terra e água) que ocupamos para a 

construção de prédios e rodovias e para o consumo da água, do solo para plantio agrícola, da vida 

marinha e de outros elementos que compõem a biodiversidade do planeta. Para se obter a Pegada 

Ecológica também são consideradas a emissão de gases de efeito estufa (principalmente o gás 

carbônico - CO2) na atmosfera e a presença de poluentes no ar, na água e no solo. Os resultados nos 

dão uma ideia de como um indivíduo, cidade ou país utiliza os recursos naturais, conforme os hábitos 

de consumo e estilos de vida. Esse uso de recursos deve ser compatível com a capacidade natural do 

planeta em regenerá-los. No entanto, os dados recentes mostram que estamos consumindo em média 

50% a mais do que a capacidade de reposição do planeta. Isso significa que precisamos de um planeta 

e meio para manter nossos padrões de vida atuais12. 

O cálculo da pegada ecológica leva-se em conta uso racional e equitativo dos recursos 

naturais e está intimamente ligada ao desenvolvimento sustentável13. 

Os recursos naturais sempre foram explorados como se fossem infinitos, as florestas eram 

incentivadas a serem desmatadas com o discurso de que deveríamos desbravar para defender as 

                                                        
10 LOMBARDI, Antônio. Créditos de Carbono e Sustentabilidade – Os Caminhos do novo Capitalismo. p. 14. 

11 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – PEGADA ECOLÓGICA – Qual é a sua?, p. 06. 

12 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – PEGADA ECOLÓGICA – Qual é a sua?,, p. 07 

13 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – PEGADA ECOLÓGICA – Qual é a sua?, p. 06 
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fronteiras e posteriormente para proporcionar o desenvolvimento do país14. 

A concepção do desenvolvimento sustentado tem em vista a tentativa de conciliar a conservação dos 

recursos ambientais e o desenvolvimento econômico. A Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, foi a 

primeira norma essencial para o desempenho da atividade economia, e mais: compreende a própria 

proteção ao meio ambiente como atividade de natureza econômica como deixa ver o seu art. 2º15. 

 

2. COMPOSTO QUÍMICO DE OXIGÊNIO BI HIDROGENADO (H2O) – ÁGUA 

A água é um composto químico formado por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio e 

cobre mais de dois terços do globo terrestre, mas somente 2,5% do volume total é própria para o 

consumo humano, e apenas 0,3% estão acessíveis em rios e lagos para serem distribuídos para todos 

os seres vivos que dependem da água doce. E ainda esse pequeno percentual está sendo 

degradado.16 

Assim, a água potável pode acabar se continuarmos com essa degradação, nessa linha de 

pensamento, Antônio Lombardi defende o uso racional e sustentável da água no seguinte trecho: 

[...] podemos começar pelo fato de que nosso planeta é um sistema fechado. Ou seja, os recursos que 

temos são finitos. Noutras palavras, tudo o que existe, existe numa determinada quantidade apenas. 

Ou seja, a quantidade de água doce que temos é uma só; é impossível fabricar água a partir do nada.17 

A natureza jurídica da água, com advento da Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos 

(Lei 9.433), publicada em 09 de janeiro de 1991, foi determinada no art. 1° com a seguinte 

afirmação: “A água é um bem de domínio público”. Assim, Paulo Affonso Machado, interpretando 

o referido artigo, ensina: “Utilizando a locução ‘a água é um bem de domínio público’, a Lei 

9.433/1997 abrange todo tipo de água, diante da generalidade empregada.”.18 

O ser humano, assim como qualquer ser vivo no plante, precisa da água para viver, não 

suportando mais do que 4 dias sem o liquido, e privar, dificultar ou não colaborar com o acesso é o 

mesmo que condenar o indivíduo à morte19. Portanto, o direito de acesso à água é considerado um 

direito fundamental, pois como expressamente disposto no art. 5° da Constituição Federal Brasileira 

de 1988, direito à água pressupõe o direito à vida. 

                                                        
14 LOMBARDI, Antônio. Créditos de Carbono e Sustentabilidade – Os Caminhos do novo Capitalismo. São Paulo: Lazuli, 2008, p. 21. 

15 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 19ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 13. 

16 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – PEGADA ECOLÓGICA – Qual é a sua?, p. 08; 

17 LOMBARDI, Antônio. Créditos de Carbono e Sustentabilidade – Os Caminhos do novo Capitalismo. São Paulo: Lazuli, 2008, p. 13. 

18 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 25. ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 517. 

19 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 522. 
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Dessa maneira, o poder público deve prover o acesso para aqueles que não sejam 

proprietário de imóveis sem água que aflore em nascentes, estejam à jusante das nascentes ou 

àqueles que não são ribeirinhos ou lindeiros dos cursos d’águas20. 

Outro fundamento estabelecido na Lei 9.433/97, resultante da combinação dos art. 1, II e 

art. 19, foi o de agregar valor econômico em razão da água ser um recurso limitado. 

A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos regula outorga do uso de tais recursos com o 

objetivo de “assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso à água” no seu art. 11, e estipulando quais atividades que devem obedecer 

ao regime de outorgas e quais as exceções no seu art. 12, as quais sejam: 

[...] Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 

hídricos: 

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 aqüífero 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. 

§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento: 

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 

distribuídos no meio rural; 

II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 

III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. [...] 

E, ainda, a mesma Lei enumera em seu art. 2º, incisos I e II, os objetivos do desenvolvimento 

sustentável para recursos hídricos: “I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; ” 

Está claro a grande importância da água como um direito fundamental à dignidade da pessoa 

humana, além de ser um importante insumo21 para a indústria como um todo. 

                                                        
20 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 25ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 518. 

21 Insumo: é a combinação de fatores de produção diretos (matérias-primas) e indiretos (mão de obra, energia, tributos) e que entram 
na elaboração de certa quantidade de bens ou serviços. No agronegócio, os principais insumos são sementes, adubo, defensivos, 
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3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SERVIÇOS AMBIENTAIS 

A busca pela preservação do meio ambiente em conjunto com o desenvolvimento 

econômico e social do homem encontra a reposta no “desenvolvimento sustentável”. Citando um 

trecho do Relatório Brundtland22:  

[...]desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração de recursos, 

direcionamento de investimentos, a orientação de do desenvolvimento tecnológico e mudanças 

institucionais são feitas de modo consistente com o futuro assim como de acordo com as necessidades 

presentes. [...]23 

Na Conferência da Organização das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro, chegou-se no conceito de que o 

desenvolvimento sustentável deveria ter o seguinte tripé: socialmente justo, economicamente 

viável e ecologicamente correto24. 

O conceito do desenvolvimento sustentável é mutável e sofre atualizações ao longo do 

tempo e a medida em que se avança nas convenções sobre o meio ambiente ou muda-se de 

estudioso25.  

Entretanto, segundo o 4º Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças no Clima, 

a utilização de tais estratégias não está surtindo efeitos para melhorar o meio ambiente. A 

valorização e a manutenção dos serviços ambientais surgem como uma possível resposta à grande 

necessidade de se preservar a natureza26. 

Há na natureza os serviços ecossistêmicos e os serviços ambientais, apesar de muitos os 

tratarem como um mesmo conceito, são diferentes. Essa distinção é feita por meio de legislação, 

como o Projeto de Lei n.º 312/15 e art. 3º do Decreto paulista n.º 55.947/201027, além de alguma 

                                                        

maquinário, combustível, ração, mão de obra especializada, entre outros. (Wikipedia), 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio 

22  Relatório da Comissão Brundtland, criada em 1983 com o nome original de “World Commission on Environment and 
Development”. 

23 LOMBARDI, Antônio. Créditos de Carbono e Sustentabilidade – Os Caminhos do novo Capitalismo. São Paulo: Lazuli, 2008, p. 40-
43. 

24 ALTMANN, Alexandre; RECH, Adir Ubaldo. Pagamento por Serviços Ambientais – Imperativos jurídicos e ecológicos para a 
preservação e a restauração das matas ciliares. Caxias do Sul: Educs, 2009, p. 58-59. 

25 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 25ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 65-81. 

26 ALTMANN, Alexandre; RECH, Adir Ubaldo. Pagamento por Serviços Ambientais – Imperativos jurídicos e ecológicos para a 
preservação e a restauração das matas ciliares. Caxias do Sul: Educs, 2009, p. 80. 

27 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira, Pagamento por Serviços Ambientais – Sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 
2012, pág. 17. 
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literatura a respeito28. 

Os serviços ecossistêmicos são os benefícios de que o homem obtém dos ecossistemas, 

direta ou indiretamente, de uma forma mais difusa, como a regulação do clima, ciclo da água, 

formação e adubação do solo entre outros, onde esses “ecossistemas naturais devem ser 

preservados para manter qualidade e funcionamento dos serviços prestados; as atividades humanas 

que contribuem para a manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos são os 

serviços ambientais.”29 

São os ecossistemas em bom funcionamento que mantêm o bem-estar da população e 

economia mundiais. A combinação de uma estrutura ecossistêmica como os setores econômicos, 

ecológicos e sociológicos não trazem diversos benefícios e estão divididos em quatro categorias30: 

1. Serviços de provisão: são materiais providos pelo ecossistema que consumimos 

diretamente, como alimento, combustíveis, água, entre outros; 

2. Serviços de regulação: são as funções de influência na incidência de chuvas, 

sequestro de carbono ajudando na regulação do clima por exemplo; 

3. Serviços culturais: é o provedor de recreação, tanto física quanto espiritualmente; 

4. Serviços de suporte: são o suporte para que outros existam a longo prazo, como 

por exemplo o ciclo de nutrientes para a formação do solo; 

Manoela Imamura Hernandez31 cita um curioso exemplo de um desequilíbrio no serviço 

ecossistêmico, o caso dos abutres na Índia:  

No início dos anos 90, os abutres da Índia quase foram extintos, reduzindo sua população em 99,9%. 

Como a Índia utiliza o gado apenas para produzir leite (a cultura hindu não permite comer carne), os 

abutres se alimentavam dos animais que morriam realizando o serviço de regulação. A drástica 

redução de abutres ocorreu devido ao uso de um medicamento para o gado, o diclofenac que, ao ser 

ingerido, causava morte por insuficiência renal dos abutres. As carcaças de gado causam sérios riscos 

à saúde por serem um meio de reprodução de diversas doenças. Também houve um grande aumento 

na população de cachorros selvagens que passaram a se alimentar das carcaças, causando mais de 47 

                                                        
28  ECYCLE, Equipe. Quais as diferenças entre serviços ambientais e serviços ecossistêmicos? Disponível em 

<https://www.ecycle.com.br/component/content/article/63-meio-ambiente/4882-entenda-a-diferenca-entre-servicos-
ambientais-e-servicos-ecossistemicos-.html> Acesso em: 10-01-2018. 

29  ECYCLE, Equipe. Quais as diferenças entre serviços ambientais e serviços ecossistêmicos? Disponível em 
<https://www.ecycle.com.br/component/content/article/63-meio-ambiente/4882-entenda-a-diferenca-entre-servicos-
ambientais-e-servicos-ecossistemicos-.html> Acesso em: 10-01-2018. 

30  HERNANDEZ, Manoela Imamura. O que são serviços ecossistêmicos? Disponível em 
<https://www.ecycle.com.br/component/content/article/63-meio-ambiente/4787-definicao-beneficios-importancia-servicos-
ambientais-ecossistemicos-psa-pagamento-por-servicos-ambientais-protecao-natureza.html> Acesso em: 10-01-2018. 

31 HERNANDEZ, Manoela Imamura.Herndandez. O que são serviços ecossistêmicos? op. cit. 
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mil mortes por raiva humana transmitida por mordidas. Hoje o diclofenac é proibido, mas ainda levará 

muito tempo para restaurar o equilíbrio desse serviço ecossistêmico. 

Os serviços ambientais, nas palavras de Ana Maria Nusdeo citando Robert Constanza e Ralph 

d’Arge, são definidos como “fluxo de materiais, energia e informação que provêm dos estoques de 

capital natural e são combinados ao capital de serviços humanos para produzir bem estar ao seres 

humanos”32. No âmbito legal, especificamente no art. 3° do já citado Decreto n.° 55.947/2010 de 

São Paulo, são definidos como “serviços ecossistêmicos que têm impactos positivos além da área 

em que foram gerados”. 

Assim, entendemos que os serviços ambientais, que podem ser prestado pelo meio ambiente 

ou pelo homem, os quais dão suporte aos serviços ecossistêmicos, que são prestados somente pela 

natureza. 

 

4. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E O AGRONEGÓCIO 

O Brasil possui uma área agricultável de 350 (trezentos e cinquenta) milhões33 de hectares, 

já abertos, estimando-se uma produção de 226.1 milhões de toneladas34 e possuindo mais de 215 

milhões de cabeças de gado (excluindo os animais de médios e pequenos porte)35. 

Um dos ramos da economia, e porque não dizer da nossa sobrevivência, se considerarmos 

na produção de alimentos, que vai e está sendo prejudicado/afetado negativamente é o 

agronegócio 36 , apesar de ser historicamente o responsável por grande parte da degradação 

ambiental37. 

Por outro lado, como é perceptível por todos a necessária contribuição do agronegócio para 

produzir uma alternativa aos combustíveis fósseis, grandes geradores dos gases de efeito estufa, 

                                                        
32 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira, Pagamento por Serviços Ambientais – Sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 

2012, pág.16. 

33  DIAS, Luiz Antônio dos Santos. Biocombustível: Vilão ou Mocinho do Agronegócio Disponível em: 
<https://www2.cead.ufv.br/espacoProdutor/scripts/verArtigo.php? codigo=3&acao=exibir> Acesso em 18-01-2018. 

34  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em janeiro, IBGE prevê safra 6.0% inferior à de 2017. Disponível em 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/19942-em-janeiro-ibge-preve-safra-
6-0-inferior-a-de-2017.html> - acessado em 16/02/2018. 

35 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rebanho bovino alcança a marca recorde de 215,2 milhes de cabeças, mas produção 
de leite cai. Disponóvel em <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/9802-
ppm-rebanho-bovino-alcanca-a-marca-recorde-de-215-2-milhoes-de-cabecas-mas-producao-de-leite-cai-0-4.html> Acesso em 
16-02-2018. 

36 Agronegócio: é conjunto de operações da cadeia produtiva, do trabalho agropecuário até a comercialização. 

37 LOMBARDI, Antônio. Créditos de Carbono e Sustentabilidade – Os Caminhos do novo Capitalismo. São Paulo: Lazuli, 2008, pág. 
21. 
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pelos biocombustíveis. 

Existe a necessidade de o produtor rural procurar defender o meio ambiente, mas em 

contrapartida receber por esse encargo, como modo de incentivo. Há a necessidade de se dividir 

com o restante da sociedade o ônus de proteger e preservar o meio ambiente, atribuindo-se um 

valor aos serviços ambientais.38 

O incentivo à produção ainda é muito maior do que o incentivo à proteção dos recursos 

naturais, mas o Brasil começa a engatinhar para tentar encontrar um equilíbrio entre eles. O 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é, de acordo com algumas visões, um instrumento que 

tenta estimular a proteção dos serviços ecossistêmicos.39 

Nessa linha, Alexandre Altmann40 defende: 

Uma proposta coerente com essa nova concepção de meio ambiente é a cobrança e o pagamento 

pelos serviços ambientais. Essa proposta tem dois objetivos principais: o primeiro, didático, tem por 

fim conscientiza os beneficiários dos serviços ambientais sobre sua importância; o segundo valorizar 

quem contribui diretamente para a sua preservação. 

Em uma estimativa de custos dos Serviços Ecossistêmico/Ambiental podemos citar que no 

caso dos polinizadores naturais flutuam na ordem de 4,1 bilhões de dólares ao ano na economia 

americana41, ou na faixa dos 3 trilhões de dólares, enquanto que o Produto Interno Bruto (PIB) 

mundial era 18 trilhões, segundo a revista Nature, citada por Ana Maria Nusdeo42. Há estudos que 

estimam que os valores globais dos serviços ecossistêmicos são ainda mais altos, ou seja, torno de 

125 a 145 trilhões de dólares por ano43, ou seja, sobressai a ideia de que sai muito mais barato 

preservar do que degradar. 

                                                        
38 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira, Pagamento por Serviços Ambientais – Sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 

2012, pág. 19. 

39 HERNANDEZ, Manoela Imamura. O que é Pagamento por Serviços Ambientas (PSA) e como ele funciona? Disponível em < 
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/63/4799-ferramentas-protecao-da-natureza-pagamentos-por-servicos-
ambientais-valoracao-ambiental-modelos-economicos-processo-sustentavel-floresta-responsabilidade-valor-recursos-cursos-
sistemas-dinheiro-beneficiario-provedor-conservacao-recebedor-remuneracao.html > Acesso em: 10-01-2018.  

40 ALTMANN, Alexandre; RECH, Adir Ubaldo. Pagamento por Serviços Ambientais – Imperativos jurídicos e ecológicos para a 
preservação e a restauração das matas ciliares. Caxias do Sul: Educs, 2009, pág 85. 

41 ALTMANN, Alexandre; RECH, Adir Ubaldo. Pagamento por Serviços Ambientais – Imperativos jurídicos e ecológicos para a 
preservação e a restauração das matas ciliares. Caxias do Sul: Educs, 2009, pág. 83. 

42 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira, Pagamento por Serviços Ambientais – Sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 
2012, pág. 15. 

43 HERNANDEZ, Manoela Imamura. O que são serviços ecossistêmicos? op. cit.. 
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Seguindo este pensamento, Shigeo Shiki44, ao citar o estudo de Nicholas Stern, diz que “é 

mais barato mitigar os impactos das mudanças climáticas agora do que não fazer nada e pagar pelos 

prejuízos das catástrofes que já estão acontecendo em maior intensidade e frequência.” 

A justificativa para se criar ou instituir uma legislação específica para o mecanismo de 

Pagamento por Serviços Ambientais está no fato de que a lei estava condicionada a apenas punir os 

infratores que degradam o meio ambiente e não em premiar quem age corretamente.45 

O conceito do Pagamento por Serviços Ambientais – PSA, é um instrumento ou mecanismo 

econômico que visa a valorização de um serviço ecossistêmico por meio de um novo mercado, ainda 

dando os primeiros passos, onde o beneficiário ou usuário do serviço ambiental retribui, através de 

recursos financeiros ou outra forma de remuneração, aos provedores do serviço 

Em outras palavras Shigeo Shiki46 conceitua: “Os pagamentos por serviços ambientais nada 

mais são do que mecanismos de compensação econômica aos provedores, isto é, aqueles que fazem 

aumentar a capacidade dos ecossistemas de restaurar ou melhorar suas funções.” 

Ademais os programas de PSA, para fornecimento de bens ambientais globais, podem 

contribuir para o desenvolvimento econômico, para o crescimento do emprego e geração de 

oportunidades de renda e para a diversificação das atividades nas propriedades agrícolas. 

A estrutura dos PSA, da forma como se apresente, fortalece a aplicação dos princípios 

ambientais da prevenção e precaução, além de surgirem novos conceitos sobre “provedor-

recebedor”, com a possibilidade do surgimento de um princípio denominado usuário-pagador, 

conforme previsto no art. 6°, Inciso II da Lei 12.305 de 2010, estabelecendo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Em uma análise superficial dessa estrutura, para o PSA funcionar deve haver duas figuras 

distintas: os provedores e os fornecedores, que para esse trabalho exemplificamos como os 

proprietários de imóveis rurais. Os compradores, em síntese, são principalmente o poder público, 

mas outro tipo de pessoas, no âmbito do direito privado, como ONGs, empresas privadas, podem 

                                                        
44 SHIKI, Shigeo. Uso de Mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais na Conservação do Solo e Água. Disponível em 

<http://produtordeagua.ana.gov.br/Portals/0/DocsDNN6/documentos/Artigo%20-
%20PSA%20na%20conserva%C3%A7%C3%A3o%20de%20solo%20e%20%C3%A1gua_MMA.pdf> Acesso em 09-01-2018. 

45 HERNANDEZ, Manoela Imamura. O que é Pagamento por Serviços Ambientas (PSA) e como ele funciona? op. cit. 

46 SHIKI, Shigeo. Uso de Mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais na Conservação do Solo e Água. 
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exercer esse papel, como por exemplos o Projeto OÁSIS/BOTICÁRIOS47 entre outras. 

Nessa esteira, o produtor rural que “planta árvores de espécies nativas, que podem 

desempenhar um importante papel na melhoria da infiltração da água no solo, ou na redução do 

nível de sedimentos carreados para os cursos de água. Ou ainda através deste mesmo plantio, 

promove seqüestro de carbono, contribuindo para a redução do efeito estufa, ou gera habitat para 

a vida selvagem, esse alguém, acima de tudo, é um fornecedor de serviços ambientais e, portanto, 

passível de compensação pela prestação destes serviços pelos beneficiários dos mesmos.”.48 

O Novo Código Florestal, Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, após amplo debate, críticas de 

vários setores e modificações posteriores, delimita as Áreas de Preservação Permanente – APP no 

artigo 4° e seguintes, bem como a Reserva Legal – RL no artigo 12 e seguintes, assuntos de interesse 

para todos produtores rurais. 

Da mesma forma, o Código Florestal tratou do pagamento por serviços ambientais no seu 

art. 41, Inciso I, letras “d” e “h”: 

[...]Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da 

legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para 

adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com 

redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente 

sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias 

e linhas de ação: (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012). 

I – pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades 

de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou 

cumulativamente: [...] 

d) a conservação das águas e dos serviços hídricos; [...]  

h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

Legal e de uso restrito; [...] 

E logo em seguida, art. 41, Inciso I, letras “d” e parágrafos 4° e 5°, a proteção dos recursos 

hídricos com serviço elegível para o recebimento de pagamento ou incentivo pela prestação dos 

serviços que o programa pode proporcionar:  

[...]§ 4o As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de 

uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, 

                                                        
47 Para maiores informações: Fundação Grupo Boticário: OÁSIS. Disponível em: <http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-

que-fazemos/oasis/pages/default.aspx>. Acesso em: 22-02-2018. 

48 Agência Nacional de Águas (ANA) –Nota Técnica n.° 045/2010-SIP-ANA. 
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configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de 

emissões certificadas de gases de efeito estufa. 

§ 5o O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso I do caput deste artigo deverá 

integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços 

ambientais. [...] 

Apesar de ser um mercado ainda incipiente, mas que está com um crescimento rápido49, 

sendo de alguma forma um incentivo ao produtor rural em preservar ao invés de degradar. 

Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) são transferências financeiras de beneficiários de 

serviços ambientais para os que, devido a práticas que conservam a natureza, fornecem esses 

serviços. Os PSA podem promover a conservação através de incentivos financeiros para os 

fornecedores de serviços ambientais. O PSA aparece como uma forma de agregar valor monetário 

aos serviços gerados, tornando a oferta de serviços ambientais parte da decisão estratégica dos 

agentes, pois os usuários terão um incentivo direto a tornar suas práticas mais sustentáveis50. 

O Brasil ainda possui muito poucos casos de PSA na gestão de proteção de mananciais, mas 

no âmbito internacional, podemos enumerar o seguinte exemplo em Nova Iorque:  

[...] A experiência da proteção dos mananciais da cidade de Nova Iorque seja talvez o caso mais 

conhecido de PSA para proteção de bacias hidrográficas (LANDELL-MILL; PORRAS, 2002, POSTEL; 

THOMPSON JR, 2005). Ao invés de investir na construção de uma planta para tratamento de água para 

cumprir as exigências da EPA, a Prefeitura de Nova Iorque iniciou um abrangente programa de 

conservação e recuperação das 2 bacias de onde é retirada água para 90% da população, Catskills e 

Delaware (POSTEL E THOMPSON JR, 2005). Os gastos com o programa, segundo Postel e Thompson Jr 

(2005), são da ordem de 1,5 bilhões de dólares durante 10 anos advindos de taxas cobradas nas contas 

de água, além de títulos da prefeitura. Nos cinco primeiros anos do programa, a Prefeitura comprou 

118.700 ha, totalizando gastos de US$ 94 milhões, sendo que parte desta área foi aberta ao público 

para recreação. Outros 960 ha nas bacias foram destinados a servidão florestal, isto é, os proprietários 

se comprometeram a manter áreas de florestas protegidas em troca de pagamentos pelo custo de 

oportunidade da terra. [...] 

Oportuno lembrar de que no Brasil, nesse sentido, já há experiências como o ICMS Ecológico, 

comércio de crédito de carbono e os bônus comercializáveis de Reserva Legal, sendo este último 

também tratado no Código Florestal de 2012, art. 44, como Cota de Reserva Legal. 

 

 

                                                        
49 SHIKI, Shigeo. Uso de Mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais na Conservação do Solo e Água. 

50 SOBER – Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia Rural. Pagamentos por Serviços Ambientais da Agricultura 
para Proteção de Bacias Hidrográficas, Disponível em <http://www.sober.org.br/palestra/6/1118.pdf> Acesso em 09-01-2018 
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5. CRÍTICAS AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

Há duas críticas identificadas sobre o PSA. A primeira é desse mecanismo virar um ativo 

financeiro com as características e implicações inerentes ao mercado de capitais, como 

especulações51. Nessa direção, as críticas da Larissa Abrosano Pecker52 enfatizam também sobre um 

destaque dos bens considerados comuns e titularidade indivisível e apoderamento pelo mercado. 

A outra crítica, é trazida por Ana Maria Oliveira Nusdeo53, onde prega que a instauração da 

política de pagamento por serviços ambientais deve observar a dinâmica territorial e muito bem 

debatidas, uma vez que vai interferir nas atividades produtivas da região que vai ser inserido o 

mecanismo. E continua: “Do contrário, corre-se o risco de tornar-se a política de pagamento um 

mecanismo compensatório às práticas degradadoras realizadas no território/região de influência. ” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas últimas décadas o desenvolvimento a qualquer custo resultou no atual grau de 

degradação ambiental (em suas várias vertentes – poluição, destruição da biodiversidade e etc) e já 

há estudos sérios dizendo que tal degradação irá comprometer a nossa existência na Terra se não 

for contida. São vária frentes que devem ser atacados. Como dito na introdução, este presente 

trabalho teve o foco nos recursos hídricos e buscou demonstrar de que é possível aliar um 

aproveitamento econômico da exploração sustentável da natureza com a maior proteção possível 

de mananciais e nascentes. Desta forma, o agronegócio pode se beneficiar de um ônus, encarado 

de um certo ponto de vista, mas uma vantagem para sua atividade à longo prazo, além de garantir 

a sobrevivência da espécie humana. Difundir tais incentivos ajudará primeiramente ao meio 

ambiente e segundo lugar a economia no âmbito produtivo e social, de uma forma menos 

perceptível, mas de extrema importância.  

É mais fácil trazer o produtor rural para o lado da preservação do que partir para o embate, 

resultando em brigas travadas no âmbito administrativo e/ou jurídico. É inegável que as maiores 

fontes produtoras de água estão em propriedades privadas. 

                                                        
51 ALTMANN, Alexandre; RECH, Adir Ubaldo. Pagamento por Serviços Ambientais – Imperativos jurídicos e ecológicos para a 

preservação e a restauração das matas ciliares. Caxias do Sul: Educs, 2009, pág. 86. 

52 PACKER, Larissa Ambrosano. Novo Código Florestal & Pagamentos por Serviços Ambientais – Regime Proprietário sobre os Bens 
Comuns. Curitiba: Juruá, 2015, pág. 39. 

53 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira, Pagamento por Serviços Ambientais – Sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 
2012, pág. 21. 
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O Pagamento por Serviços Ambientas não pode se resumir em só pagar o produtor rural 

pelos serviços ambientais, deve educar e convencê-lo de que está contribuindo para a sua 

sobrevivência, assim como o restante da humanidade, bem como está garantindo um futuro para 

as futuras gerações. 

O mecanismo de incentivo trazido pelo PSA está começando e ainda traz muitas dúvidas se 

poderá ajudar na conservação do meio ambiente, mas está somando-se a outros modelos que 

poderão ajudar nesse caminho, como os Créditos de Carbono. 
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PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL: EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Josmael Rodrigo Camargo1 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como escopo discorrer sobre a importância da proteção ao patrimônio 

histórico-cultural sob o prisma do desenvolvimento sustentável, através do método dedutivo. 

A Constituição Federal de 1988 normatizou de maneira inovadora a tutela ao bem jurídico 

meio ambiente. Em primeiro lugar, estatuiu que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 

direito difuso, de todos, por ser essencial à sadia qualidade de vida. Ressaltou tratar-se de bem de 

uso comum do povo e impôs, não somente ao Poder Público, mas também à coletividade, o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225). 

Trata-se de verdadeiro direito humano fundamental, como bem explanou o Ministro Luís 

Roberto Barroso, no RE 519.778-AGR / RN (j. em 24-6-2014, 1a Turma, DJE de 1o-8-2014): 

Tal arranjo se justifica em face da absoluta relevância do direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. A dicção constitucional, que o considera um ‘bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida’ (art. 225, caput), reforça o entendimento doutrinário de que se trata de um 

direito fundamental, vinculado a um dever de soliedariedade de amplitude inclusive intergeracional, 

como já assentado pela jurisprudência deste Tribunal: ‘[...] A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO 

MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À 

GENERALIDADE DAS PESSOAS. – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o 

gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação 

de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade 

coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é 

irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves 

conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se 

impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina. A ATIVIDADE 

ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR 

EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. – A incolumidade do meio ambiente não pode ser 

                                                        
1 Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajai - UNIVALI, em regime de dupla titulação com a Universidad de 

Alicante (UA)/Espanha. Especialista em Direito e Gestão Judicial pela Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
Especialista em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Paraná. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná. Juiz Estadual em Santa Catarina.  
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comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 

meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a 

disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que 

privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das 

noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço 

urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza 

constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as 

propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da 

saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos 

ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural. [...] (ADI 3.540-MC, Rel. 

Min. Celso de Mello). 

A expansão urbana, o crescimento populacional, a necessidade de execução de grandes 

obras de engenharia, dentre outros fatores, no entanto, acaba muitas vezes gerando um conflito 

entre o desenvolvimento econômico e social e a proteção ao meio ambiente, inclusive o cultural.  

A proteção ambiental de bens culturais tem como finalidade a vida sadia e com qualidade, 

conforme valores estabelecidos na sociedade. A dignidade da pessoa humana, prevista pela 

Constituição como fundamento da República Federativa do Brasil já em seu primeiro artigo, também 

tem sua expressão no direito ambiental cultural. O ordenamento jurídico constitucional prevê que 

aos indivíduos não se deve garantir apenas a vida, em seu sentido fisiológico, mas uma série de 

outros bens jurídicos fundamentais à sua dignidade, tais como os direitos sociais previstos no artigo 

6o (educação, trabalho, moradia, lazer, entre outros), e também os direitos culturais. 

Para tanto, inicia-se tecendo considerações sobre as espécies de meio ambiente para, na 

sequência, trazer os principais regramentos no âmbito internacional e na esfera nacional para, ao 

final, discorrer sobre a necessidade de compartilhamento entre o desenvolvimento econômico 

sustentável e a preservação do patrimônio histórico-cultural. 

 

1. ESPÉCIES DE MEIO AMBIENTE 

De acordo com a doutrina majoritária, o meio ambiente pode ser classificado em natural, 

artificial, cultural e do trabalho. 

Segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo2: 

A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõem busca facilitar a identificação da atividade 

degradante e do bem imediatamente agredido. Não se pode perder de vista que o direito ambiental 

                                                        
2 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 56 
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tem como objeto maior tutelar a vida saudável, de modo que a classificação apenas identifica o 

aspecto do meio ambiente em que valores maiores foram aviltados. 

O meio ambiente natural, como o próprio nome indica, constitui-se de todos elementos da 

natureza no planeta, incluindo a litosfera (parte sólida formada a partir das rochas, incluindo o solo, 

o subsolo e seus recursos minerais), a hidrosfera (conjunto total de água do planeta, incluindo rio, 

lagos e oceanos), a atmosfera (camada de ar que envolve o planeta) e a biosfera (partes do planeta 

onde pode existir vida, incluindo partes da litosfera, hidrosfera e atmosfera; conjunto de todos os 

ecossistemas da terra, incluindo os seres vivos que nele vivem, como a fauna e a flora). Sua proteção 

encontra guarida no caput do art. 225 da Constituição Federal, bem como no seu § 1o, I, III e VII, 

abaixo transcritos: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 

e ecossistemas; [...] 

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; [...] 

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

O meio ambiente artificial, por sua vez, decorre da atuação do homem sobre a natureza, suas 

construções e invenções, incluindo o conjunto de edificações (espeço urbano fechado) e 

equipamentos públicos (espaço urbano aberto). A Constituição trata da proteção a esse aspecto do 

meio ambiente no art. 225, bem como, exemplificativamente, no art. 5o, XXIII, que trata da função 

social da propriedade, no art. 21, XX, que trata da competência da União para a fixação de diretrizes 

para o desenvolvimento urbano, bem como no art. 182, que trata da política urbana.  

O meio ambiente do trabalho, tutelado pela Constituição Federal em seu art. 7o, XXIII e 200, 

VII, abaixo transcritos, consiste no local onde as pessoas exercem as suas atividades laborais. 

Referido meio ambiente deve ser salubre e isento de agentes que comprometam a integridade física 

dos trabalhadores. 

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: (…) 

XXIII –– redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 
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Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: [...]  

VIII –– colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

Já o meio ambiente cultural vem conceituado no art. 216 da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I –– as formas de expressão;  

II –– os modos de criar, fazer e viver;  

III –– as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV –– as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais;  

V –– os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

O art. 215, caput e § 1o, da Constituição Federal de 1988, complementa a proteção ao meio 

ambiente cultural, determinando: 

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. 

O atual modo de viver decorrente do estágio civilizatório no século XXI, segundo Celso 

Antônio Pacheco Fiorillo, em seu Curso de Direito Ambiental Brasileiro  revela uma nova faceta do 

meio ambiente cultural, qual seja, o meio ambiente digital. Derivado da sociedade da informação, 

relaciona-se “a uma cultura de convergência em que as emissoras de rádio, a televisão, o cinema, 

os videogames, a internet, as comunicações por meio de ligações de telefones fixos e celulares etc. 

moldam uma “nova vida” 3. 

Como se percebe, o conceito de bem cultural trazido pela Constituição de 1988 é bastante 

amplo, abrangendo bens materiais e imateriais, e envolve uma perspectiva multidisciplinar, 

variando de acordo com a conjuntura e o período histórico. 

 

 

 

                                                        
3 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 60-61 
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2. DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DOS BENS HISTÓRICO-CULTURAIS NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL 

A proteção a bens culturais passou a ser alvo de preocupação por parte da comunidade 

internacional a partir do século XIX. 

Pedro Paulo Funari e Sandra de Cássia Araújo Pelegrini4 destacam: 

De fato, as políticas sistemáticas de proteção e recuperação de centros históricos são recentes até 

mesmo na Europa, e adquiriram maior ímpeto a partir das reflexões provocadas pelo desenvolvimento 

do urbanismo moderno — estudo interdisciplinar da cidade e da questão urbana, que inclui o conjunto 

de medidas técnicas, administrativas, econômicas e sociais necessárias ao desenvolvimento humano 

e ao crescimento ordenado da urbe.  

Inicialmente tratou-se de regulamentar, porque indesejáveis, os atos de guerra referentes à 

pilhagem e roubos de obras de arte. Gradativamente, no século XX, o foco deslocou-se da proteção 

em tempos de guerra à preservação em geral de referidos bens.  

A Declaração de Bruxelas, de 1874, teria sido o primeiro documento internacional a propor 

medidas para evitar essa prática, seguido pelas Convenções de Haia de 1899 e 1907. No pós-guerra, 

em 1954, foi promulgada a Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais em Caso de 

Conflito Armado, e internalizada pelo Decreto nº 44.851, de 11 de novembro de 19585, definiu bens 

culturais em seu primeiro artigo, in verbis: 

Artigo 1.º Definição de bens culturais. Para fins da presente Convenção são considerados como bens 

culturais, qualquer que seja a sua origem ou o seu proprietário:  

a) Os bens, móveis ou imóveis, que apresentem uma grande importância para o patrimônio cultural 

dos povos, tais como os monumentos de arquitetura, de arte ou de história, religiosos ou laicos, ou 

sítios arqueológicos, os conjuntos de construções que apresentem um interesse histórico ou artístico, 

as obras de arte, os manuscritos, livros e outros objetos de interesse artístico, histórico ou 

arqueológico, assim como as coleções científicas e as importantes coleções de livros, de arquivos ou 

de reprodução dos bens acima definidos;  

b) Os edifícios cujo objetivo principal e efetivo seja de conservar ou de expor os bens culturais móveis 

definidos na alínea (a), como são os museus, as grandes bibliotecas, os depósitos de arquivos e ainda 

os refúgios destinados a abrigar os bens culturais móveis definidos na alínea (a) em caso de conflito 

armado;  

c) Os centros que compreendam um número considerável de bens culturais que são definidos nas 

alíneas (a) e (b), os chamados “centros monumentais. 

                                                        
4 Funari, Pedro Paulo e PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio Histórico e Cultural. Digital – São Paulo: Zahar, 2017. p. 19 

5 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-44851-11-novembro-1958-383862-publicacaooriginal-1-
pe.html. Acesso em 21/12/2017 
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A Convenção Relativa às Medidas a Adotar para Proibir e Impedir a Importação, a Exportação 

e a Transferência Ilícitas da Propriedade de Bens Culturais da UNESCO, de 1970, trata da proteção 

a bens culturais em tempos de paz. Referido texto,  internalizado por meio do Decreto nº 72.312, 

de 31 de maio de 1973, incentiva a proteção de cada país a esses bens, bem como se refere a bens 

culturais levados por outros países em contexto de guerra e em decorrência de relações coloniais 

desfeitas. A definição de bem cultural, ampliada em relação aos documentos internacionais 

anteriores, consta em seu primeiro artigo6: 

ARTIGO 1.º Para os efeitos da presente Convenção, são considerados bens culturais os bens que, por 

razões religiosas ou profanas, são considerados por cada Estado como tendo importância 

arqueológica, pré-histórica, histórica, literária, artística ou científica e que pertencem às categorias 

seguintes:  

a) Coleções e exemplares raros de zoologia, botânica, mineralogia e anatomia; objetos de interesse 

paleontológico;  

b) Bens relacionados com a história, incluindo a história das ciências e das técnicas, a história militar 

e social, e com a vida dos governantes, pensadores, sábios e artistas nacionais ou ainda com os 

acontecimentos de importância nacional;  

c) O produto de escavações (tanto as autorizadas como as clandestinas) ou de descobertas 

arqueológicas; 

d) Os elementos provenientes do desmembramento de monumentos artísticos ou históricos e de 

lugares de interesse arqueológico; 

e) Antiguidades que tenham mais de 100 anos, tais como inscrições, moedas e selos gravados;  

f) Material etnológico;  

g) Bens de interesse artístico, tais como: i) Quadros, pinturas e desenhos feitos inteiramente à mão, 

sobre qualquer suporte e em qualquer material (com exclusão dos desenhos industriais e dos artigos 

manufacturados decorados à mão); ii) Produções originais de estatuária e de escultura em qualquer 

material; iii) Gravuras, estampas e litografias originais; iv) Conjuntos e montagens artísticas originais, 

em qualquer material;  

h) Manuscritos raros e incunábulos, livros, documentos e publicações antigas de interesse especial 

(histórico, artístico, científico, literário, etc.), separados ou em coleções;  

i) Selos de correio, selos fiscais e análogos, separados ou em coleções; 

j) Arquivos, incluindo os fonográficos, fotográficos e cinematográficos;  

k) Objetos de mobiliário que tenham mais de 100 anos e instrumentos de música antigos  

Segundo o preâmbulo da Convenção para Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial 

da UNESCO, de 1972: “O patrimônio cultural e o patrimônio natural estão cada vez mais ameaçados 

                                                        
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d72312.htm. Acesso em 21/12/2017 
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de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas também pela evolução da 

vida social e econômica que as grava através de fenômenos de alteração ou destruição ainda mais 

importantes.” 

No mesmo ano se realizou, em Estocolmo, Suécia, a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, a qual enunciou em seu primeiro princípio que “o homem tem o direito 

fundamental à liberdade, à igualdade e a condições satisfatórias de vida, em um meio ambiente cuja 

qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-estar”, o que incluiria a valorização dos bens 

culturais materiais e imateriais que contribuíssem para o bem-estar social. Referida Conferência 

Mundial de Meio Ambiente foi a pioneira em estatuir uma verdadeira Política Global do Meio 

Ambiente, cujos princípios foram ampliados na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (“Rio ou Eco/92”) e posteriormente na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável realizada no Rio de Janeiro, em 2012 (“Rio+20”). 

A inclusão de bens imateriais no conceito de patrimônio cultural pode ser vislumbrada na 

Recomendação sobre a conservação dos bens culturais ameaçados pela execução das obras públicas 

ou privadas (UNESCO, Paris, 1968), na qual se definiam bens culturais como produto e testemunho 

das diferentes tradições e realizações intelectuais do passado, bem como na Recomendação relativa 

ao intercâmbio internacional de bens culturais, conhecida como Recomendação de Nairóbi, firmada 

em 1976, em reunião da ONU na cidade de Nairóbi. 

Nesta última se conceituou bem cultural com a sua característica atual, qual seja, “bens que 

sejam expressão e testemunho da criação humana e da evolução da natureza, que tenham ou 

possam ter valor e interesse histórico, artístico, científico ou técnico, segundo os organismos 

designados por Estado”7. 

Em 1989, com a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular pela 

UNESCO, reconheceu-se os bens intangíveis como integrantes do patrimônio da humanidade. Em 

2003, a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial8 (UNESCO, Paris) definiu o 

patrimônio cultural imaterial ou intangível como: 

Os usos, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, 

artefatos e espaços culturais que lhes são inerentes – que as comunidades, os grupos e, em alguns 

casos, os indivíduos reconheçam como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio 

                                                        
7  http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Paris%201968.pdf. Acesso em 24/01/2018 

8  http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540por.pdf – acesso em 24/01/2018 
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cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é recriado constantemente pelas 

comunidades e grupos em função de seu entorno, sua interação com a natureza e sua história, 

infundindo-lhes um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o 

respeito pela diversidade cultural e a criatividade humana. 

A preocupação com a possibilidade de desaparecimento do patrimônio cultural digital devido 

a diversos fatores, como a rápida obsolescência dos hardwares e softwares que dão suporte às 

informações, ausência de legislação que proteja a preservação das referidas informações, dentre 

outras incertezas, culminou na elaboração, pela UNESCO, em 2003, da Carta sobre a preservação 

do patrimônio digital. 

Já em 2005, a UNESCO aprovou a Convenção sobre Diversidade Cultural, na qual se firmou a 

ideia de que o tratamento dado aos bens culturais não pode ser o mesmo dado aos bens comerciais, 

ainda que tenham uma dimensão econômica latente. 

 

3. EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

A proteção jurídica aos bens culturais no ordenamento pátrio começou a ganhar importância 

com a Constituição de 1934, que trouxe em seu artigo 148 a obrigação da União, Estados e 

Municípios em proteger os objetos de interesse histórico e patrimônio artístico do Brasil. 

Com a promulgação da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, que organiza o Ministério da 

Educação e a Saúde Pública, criou-se o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN, 

com a finalidade de promover, de modo permanente, o tombamento, a conservação, o 

enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Seguindo a mesma preocupação, a Constituição de 1937, destacando a importância do 

patrimônio histórico e cultural, assim dispôs em seu artigo 134: 

Art 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais 

particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos 

Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos 

contra o patrimônio nacional. 

No desiderato de concretizar o comando constitucional adrede mencionado e possibilitar a 

atuação do SPHAN sobreveio o Decreto-lei nº 25/1937, que disciplinou o instituto do tombamento. 

Para tanto, definiu em seu artigo 1º e 3º o que seria ou não considerado como patrimônio histórico 

e artístico nacional: 
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Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis 

existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico [...] 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento 

os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela 

feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria humana. [...] 

Art. 3º Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeira: 

1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país; 

2) que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no país; 

3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civil, e que continuam 

sujeitas à lei pessoal do proprietário; 

4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos; 

5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais: 

6) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos respectivos 

estabelecimentos. 

A Constituição da República de 1946 endossou a preocupação com o patrimônio histórico-

cultural nacional, estendendo sua a proteção aos documentos de valor histórico e artístico, 

conforme se observa da redação do seu artigo 175, assim redigido: “As obras, monumentos e 

documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os 

locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do Poder Público”. 

Foi sob os auspícios da Constituição de 1946 que foi editada a Lei nº 3.924, de 26 de julho de 

1961, com o objetivo de normatizar a tutela aos monumentos arqueológicos e pré-históricos 

nacionais. O artigo 2º da referida Lei define-os da seguinte forma: 

 Art 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos: 

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de cultura 

dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, 

jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a 

juízo da autoridade competente; 

b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios tais como 

grutas, lapas e abrigos sob rocha; 

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de 

aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se encontram vestígios humanos de interesse 

arqueológico ou paleoetnográfico; 

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de 

atividade de paleoameríndios. 
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Seguindo o processo de proteção e ampliação da proteção ao patrimônio histórico, a 

Constituição de 1967 traz como nova categoria de patrimônio histórico a ser preservado as jazidas 

e os sítios arqueológicos, anteriormente classificados apenas como locais de valor histórico, 

conforme se denota da redação do seu artigo 172, parágrafo único: “Ficam sob a proteção especial 

do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos 

e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas”. 

A Constituição da República de 1988, mais uma vez, amplia o conceito de patrimônio 

histórico em seu artigo 216, já citado neste trabalho, tendo o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 

2000, instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio 

cultural brasileiro e criado o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, dentre outras 

providências. 

No plano infraconstitucional inúmeras são as portarias e resoluções que disciplinam a 

matéria referente à proteção do patrimônio histórico-cultural, dentre as quais destacam-se: (i) a 

Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 2011, que regulamenta a atuação dos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal envolvidos no licenciamento ambiental, de que trata 

o art. 14 da Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 20079; (ii) a Instrução Normativa nº 001, de 25 de 

março de 201510, oriunda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que 

estabelece os procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe, 

revogando a Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002. 

 

4. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O desenvolvimento econômico e social deve ocorrer sem que se esgote ou inutilize os bens 

ambientais, garantindo-se a sua fruição às futuras gerações. Assim, a atuação do poder público e da 

sociedade deve ponderar os interesses das futuras gerações em todas as decisões referentes aos 

bens culturais que integram o meio ambiente, projetando-se a ação humana no tempo e buscando 

a equidade intergeracional. 

                                                        
9 http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/legislacao/legislacao-docs/licenciamento/portaria-

interministerial-no-419-de-26-de-outubro-de-2011/view – acesso em 20/01/2018 

10 http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/INSTRUCAO_NORMATIVA_001_DE_25_DE_MARCO_DE_2015.pdf – acesso em 
20/01/2018 
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Sobre o tema, bem observaram Joaquín Melgarejo Moreno, Andrés Molina Giménez e Mª 

Inmaculada López Ortiz em artigo denominado Puesta em valor e importância del patrimonio 

hidraulico. Los embalses de Tibi, Elche y Relleu11: 

El patrimonio cultural está considerado em la actualidad, tanto em los países más desarrolados como 

em los emergentes, un componente fundamental para el proceso contemporáneo de desarrollo 

sostenible, basado em la creatividad y em la innovación. Es preciso que los centros de excelencia y 

innovación sumerjan su actividad em un marco de referencia, de modo que este enfoque se asuma 

colectivamente, sea querido y compartido por el conjunto de la sociedaded, de manera que essa 

cultura productiva se convierta em patrimonio común del territorio, y no sea imitable ni exportable, a 

diferencia com los investigadores. 

Referido princípio foi sistematizado em 1987, no Relatório de Brundtland (ONU), 

caracterizando-o como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, baseado nas 

ideias de proteção ambiental, crescimento econômico e equidade social.  

A Declaração do Rio de Janeiro/92, em seus Princípios 3 e 4, estatui: 

O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de forma tal que responda equitativamente às 

necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras, a fim de alcançar o 

desenvolvimento sustentado a proteção ao meio ambiente deve constituir parte integrante do 

processo de desenvolvimento e não pode ser considerada de forma isolada. 

A geração presente deve garantir às próximas gerações o acesso e fruição à memória coletiva 

e à identidade cultural dos grupos formadores da sociedade brasileira. 

Além da necessidade de se garantir o acesso aos bens culturais às gerações futuras, 

importante destacar outro aspecto da sustentabilidade, ainda que secundário, qual seja, a 

possibilidade de utilização do bem cultural de modo a gerar recursos educacionais, financeiros e 

outros benefícios aos grupos sociais envolvidos. No que tange à sustentabilidade da comunidade 

detentora do bem cultural, Inês Virgínia Prado Soares12 ressalta que: 

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, com riqueza cultural muitas vezes mal aproveitada ou 

simplesmente não tratada como recurso financeiro pela comunidade detentora do bem, a perspectiva 

deve ser a busca de sustentabilidade (social, econômica e cultural) do bem cultural, material e 

imaterial, em seu território e dentro de sua comunidade. No entanto, essa perspectiva interna não se 

contrapõe ao recebimento de colaborações dos países mais ricos. Continua sendo extremamente 

importante a cooperação internacional para atendimento dessa finalidade e para possibilitar um 

                                                        
11 MELGAREJO, Joaquín, MARTÍ, Pablo, MOLINA, Andrés. Agua, Arquitectura y paisaje em Europa. Alicante:  Publicacions Universitat 

D´ Alacant. 2016. p. 13 

12 SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao (do) patrimônio cultural brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 32 
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retorno econômico para a própria comunidade detentora do saber ou da forma de expressão geradora 

de riqueza. 

De fato, a consideração da dimensão econômica do bem cultural não deve ser a 

preponderante, devendo o mesmo ser preservado e destinado a uso compatível com as suas 

características culturais. 

Nesse sentido, cita-se do manual de gestão de patrimônio mundial cultural da UNESCO13:  

Compreender a contribuição que os bens do patrimônio podem trazer para a sociedade e para as 

economias local e nacional é cada vez mais urgente diante do aumento da importância atribuída ao 

uso sustentável e ao compartilhamento dos benefícios do patrimônio. Nos últimos anos, diante de 

fenômenos como a globalização, o crescimento demográfico e as pressões do desenvolvimento, o 

setor do patrimônio cultural começou a refletir sobre as relações entre conservação e 

desenvolvimento sustentável. A principal motivação para isso foi a percepção de que, diante desses 

novos desafios, o patrimônio já não poderia ficar “confinado ao papel de conservação passiva do 

passado”, mas deveria “fornecer as ferramentas e a estrutura que ajudarão a moldar, delinear e 

conduzir o desenvolvimento das sociedades do futuro. 

Foi reflexo, também, de uma tendência a considerar os sítios “vivos” como parte do patrimônio, e não 

apenas os monumentos. Esses sítios vivos do patrimônio são considerados importantes não apenas 

por constituírem vestígios do passado, mas também por serem testemunho da continuidade de 

antigas tradições culturais e por oferecerem evidências implícitas de sua sustentabilidade. 

A importância da conjugação entre desenvolvimento sustentável e conservação do 

patrimônio histórico foi destacado no item 134 da Declaração Final da Conferência das Nações 

Unidas sobre desenvolvimento sustentável (RIO + 20) - O FUTURO QUE QUEREMOS14: 

134. Reconhecemos que, se bem planejadas e desenvolvidas, inclusive através de métodos de 

planejamento e de gestão integrados, as cidades podem promover sociedades sustentáveis no plano 

econômico, social e ambiental. Nesse sentido, reconhecemos a necessidade de uma abordagem 

holística para o desenvolvimento urbano e assentamentos humanos, que forneça habitação e 

infraestrutura a preços acessíveis e priorize a urbanização de favelas e revitalização urbana. Nós nos 

comprometemos a trabalhar para melhorar a qualidade dos assentamentos humanos, incluindo as 

condições de vida e de trabalho dos moradores urbanos e rurais no contexto da erradicação da 

pobreza, para que todas as pessoas tenham acesso a serviços básicos, habitação e transporte. 

Reconhecemos também a necessidade de conservação adequada do patrimônio natural e cultural dos 

assentamentos humanos, de revitalização dos bairros históricos, e de reabilitação dos centros das 

cidades  

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável também traz, em seu item 11.4, a 

preocupação em “fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural 

                                                        
13 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002442/244283por.pdf - acesso em 25/02/2018 

14 http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf – acesso em 20/01/2018 
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do mundo”15.  

A preocupação das Nações Unidas não é por acaso. O patrimônio histórico-cultural expressa 

os valores, a identidade e organiza comunidades e seus relacionamentos através de suas dimensões 

simbólicas e estéticas. O seu reconhecimento e preservação, assim como amplo acesso a ele de 

forma igualitária, reforça a sensação de pertencimento à comunidade, o sentido de propósito 

coletivo e a capacidade de manter o bem comum, que contribuem para a coesão das comunidades, 

reduzindo, por consequência, as desigualdades locais. 

Um dos mais importantes instrumentos para a sustentabilidade e o alcance da equidade 

intergeracional, no que tange à tutela do patrimônio cultural brasileiro, é o licenciamento ambiental 

para avaliação de possíveis impactos a bens culturais. Tem status constitucional, sendo previsto em 

seu art. 170, VI, abaixo transcrito: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: [...] 

VI –– defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 

A precaução, no sentido da adoção de cautela, prudência e vigilância em face de possíveis 

danos causados por atividades potencialmente lesivas a bens ambientais assume maior relevância 

dado à maior probabilidade de irreversibilidade do dano causado a bens culturais. No caso de bens 

arqueológicos e paleontológicos, a certeza de risco é absoluta. 

Em âmbito administrativo, o princípio da precaução se traduz na exigência de avaliações e 

estudos multidisciplinares prévios à implantação de obras ou serviços potencialmente impactantes 

a bens culturais. Sempre que houver o menor indício de potencialidade lesiva a bens culturais, 

caberá ao empreendedor comprovar, perante o órgão licenciador, no curso do licenciamento 

ambiental, que sua atividade não é lesiva ao patrimônio cultural (inversão do ônus da prova). Os 

órgãos culturais nos planos federal (IPHAN), estadual ou municipal deverão atuar em conjunto com 

o respectivo órgão ambiental, desde a fase de confecção do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-

RIMA), elaborando Termos de Referência em matéria de patrimônio cultural. 

Cabe ao empreendedor o dever de arcar com os custos de prevenção de possíveis danos a 

bens culturais decorrentes de sua atividade (prevenção) e, ocorrido o dano, o dever de repará-lo 

                                                        
15 https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf – acesso em 20/01/2018 



554 
 

(repressão). É o chamado Princípio do poluidor-pagador. 

O empreendedor também tem o dever de transparência, de forma a que todas as pessoas 

possam estar plenamente informadas sobre as questões relacionadas ao meio ambiente cultural, 

em especial acerca dos potenciais riscos a que estejam sujeitas, elas e as futuras gerações, em 

decorrência de atividades ou produtos inseridos em sua comunidade. Trata-se do Princípio do 

Acesso à Informação Ambiental, que determina ao Poder Público e ao empreendedor que produzam 

material suficiente para a avaliação da viabilidade do empreendimento. Baseado nessas 

informações o órgão cultural poderá fornecer ao órgão ambiental licenciador alternativas 

locacionais ao empreendimento, ou mesmo medidas mitigadoras ou condicionantes visando a 

preservação do patrimônio cultural afetado. 

Tendo em vista o dinamismo das relações socioculturais, havendo certa liberdade no manejo 

do patrimônio cultural por parte da geração presente, o Estado deve agir na proteção a esses bens. 

Caso venha a autorizar a destruição de um bem cultural, deverá providenciar registro documental 

apropriado dos elementos materiais e imateriais que integram o bem impactado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação com a preservação do patrimônio histórico e cultural é crescente, observando 

que não só organismos internacionais, como também os Estados colocaram na pauta de discussões 

a sua importância, mormente da necessidade da conjunção e compatibilidade entre a proteção a 

tais bens e o necessário desenvolvimento sustentável das nações.  

O desenvolvimento sustentável, no que se refere ao patrimônio histórico-cultural, possui ao 

menos três aspectos: Em primeiro lugar, um desenvolvimento sustentável busca a preservação do 

bem-estar social, do sentimento de pertencimento e autoestima do grupo portador daquela 

identidade cultural coletiva. Segundo, um desenvolvimento sustentável permite que o bem cultural 

ou histórico reverta à comunidade na qual está inserido não apenas recursos culturais, mas também 

econômicos ou sociais. Por fim, em seu significado mais característico, desenvolvimento sustentável 

é aquele que garante às futuras gerações a fruição dos bens culturais existentes na atualidade.  
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CIDADES PÓS-MODERNAS, CIDADANIA TRANSNACIONAL 

 

Jeferson Ricardo da Silva Reis1 

 

 

“Espiral da memória e do tempo: 
Os sonhos que canto 

São a esperança 
De recriar-me, um dia, 

Em acalanto.” 
 

Wesley Correia 

 

INTRODUÇÃO 

A constante evolução do meio social e o crescimento descontrolado das áreas urbanas são 

velhos conhecidos dos centros urbanos. Para complicar as coisas, pode-se imaginar esses mesmos 

desafios em um contexto de hipercomplexidade das relações socais de um mundo multicêntrico em 

paralelo com a desidratação simbólica dos territórios nacionais, e de toda a sua carga simbólica. Até 

que ponto a pós-modernidade e o transnacionalidade atingem as cidades e a cidadania são as 

propostas de abordagem aqui trazidas, sem grandes pretensões. 

O artigo parte da premissa de que cidades sustentáveis são, antes de tudo, uma 

oportunidade de garantir melhor qualidade de vida a seus habitantes e a possibilidade real de se 

evitar a multiplicação daquilo que Bauman chama de ‘não lugares’, ou seja, espaços urbanos ou 

ambientes sociais potencializadores da segregação e da exclusão. 

Para tanto, as cidades afetadas por uma sociedade pós-moderna deixam de ser acessadas 

pelas teorias sociológicas e ambientais convencionais da era industrial ou fordista, e precisam 

rejeitar um modelo de desenvolvimento parcial e de prestação de serviços públicos que não 

contemplem a todos. Superar o código binário centro/periferia, representativo da exclusão urbana 

e social do período moderno, é o velho desafio que a transnacionalidade pode ajudar a superar ou, 

                                                        
1 Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, na linha de pesquisa ‘Direito, Desenvolvimento Urbano 

e Meio Ambiente’. Mestrando em ‘Territorio, Urbanismo y Sostenibilidad en el Marco de la Economía Circular’, pela Universidad 
de Alicante. Especialista em Direito Público com capacitação para o ensino no magistério superior pela Faculdade Damásio. Analista 
Judiciário - Área Judiciária da Seção Judiciária Federal da Bahia cedido à Seção Judiciária de Santa Catarina. E-mail: Jeferson Reis 
jefersonric.reis@gmail.com 
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se malconduzida, agravar. 

O termo transnacionalidade, antes de tudo, remete a algo que ultrapassa o espaço ocupado 

por um estado nacional, rompendo fronteiras e se distanciando, como marco nas relações internas, 

do tradicional vínculo com seus cidadãos. A desidratação simbólica dos territórios decorre 

justamente da pouca relevância que as fronteiras exercem ou impactam as relações socais nos dias 

atuais. 

O conceito de cidadania sofre fortemente com tais mudanças, pesando mais para a sua 

compreensão, no atual contexto, a relação de pertencimento que os membros do grupo social com 

ele identificado guardam e externam, do que o próprio fato de permanecerem dentro dos limites 

do território ou das fronteiras de um país. Tal dado é relevante porque permite compreender a 

cidadania no mundo hipercomplexo da atualidade e, outrossim, de que forma a transnacionalidade 

interfere no direito à cidade. 

A maior integração entre pessoas de países diferentes e a maior facilidade de transitar entre 

fronteiras, impulsionadas pelos avanços tecnológicos recentes, vem relativizando a necessidade de 

uma identidade nacional e fortalecendo o ‘cidadão do mundo’. As cidades, portanto, são os grandes 

palcos desta virada. 

A atual período é de releitura sobre as modificações do espaço urbano, vincado por 

inovações tecnológicas e pela intensa interações entre culturas e povos. Como as relações sociais 

ampliaram-se para além do território nacional, os centros urbanos precisam se reinventar para 

permitir que neles floresçam uma nova cidadania e uma outra organização social, preparando o 

terreno para aquilo que venha suceder o que hoje é denominado ‘pós-modernidade’ ou 

‘modernidade líquida’. 

 

1. CIDADES PÓS-MODERNAS 

A tentativa por uma cidade melhor se confunde com a própria busca por uma sociedade mais 

justa e sustentável, porque nela é onde a maior parte dos problemas florescem e são primeiro 

sentidos, afetando o meio ambiente, governos, empresas e pessoas. A relação entre os problemas 

enfrentados e as soluções propostas, seguidas dos resultados positivos ou negativos alcançados, 

são a fotografia do grau de civilidade de uma cidade e de um dado lugar, da qual também se pode 

aferir a governança responsiva, os valores cultuados, o nível de cidadania e o comprometimento 
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com o desenvolvimento sustentável. 

Quanto ao termo cidade, pode se dizer que: 

A cidade pode ser entendida como a intervenção mais radical do homem na paisagem. Pode ser 

compreendida como a síntese da civilização, cujo modo de vida permeia não apenas sua estrutura, 

mas toda a sua região de influência, moldando um mundo urbano além das suas fronteiras. A cidade 

é o lugar onde o homem pode desenvolver melhor as suas faculdades intelectuais, dada a coexistência 

plural de grupos sociais; sendo assim, um lugar onde se pode exercitar de forma ampliada a escolha 

de um modo de vida mais diverso e, consequentemente, a liberdade.2  

Por outro lado, a expressão ‘pós-moderna’ tem o mérito de alertar que o substantivo que o 

antecede e modifica encontra-se em fase complexa de transição, na qual já se pode notar uma certa 

escassez das características e singularidades que apresentavam e marcavam a fase anterior, dita 

‘moderna’. Assim, uma cidade ‘pós-moderna’ decorre da compreensão de que as explicações, 

modelos e experiências sociais adquiridas no passado não mais permitem entender adequadamente 

a força da dinâmica e complexidade do presente ou, em outras palavras, como se ‘moderno’ fosse 

ou continuasse sendo. 

Por ainda conservar o termo ‘moderna’ como parte integrante e importante da expressão, 

para além de um paradoxo, é possível perceber que o objeto de estudo ainda não compõe um 

modelo assaz pronto e acabado, ou seja, com fixidez em suas características, elementos 

identificadores e com total desprendimento do modelo que o antecedeu3. O pós-moderno, nesse 

sentido, seria algo inacabado, a despeito de não ser menos complexo ou desafiador do que aquilo 

que o antecedeu. 

Embora tal constatação conduza à conclusão de que não é seguro dizer, com certeza, qual 

produto será posto à mesa ao final, é possível identificar os elementos atualmente presentes e que 

revelam a transição de uma sociedade moderna para pós-moderna, arrastando consigo o que com 

ela se relaciona intrinsicamente: 

A transição da sociedade moderna para a sociedade pós-moderna é caracterizada, entre muitos outros 

aspectos, por importantes alterações nos domínios demográfico e sociocultural – alterações na 

estrutura e composição da família (crescimento do número de isolados, aumento das uniões de fato 

                                                        
2 MENDES, Luís. Cidade pós-moderna, gentrificação e a produção social do espaço fragmentado. Cadernos Metrópole, v. 13, n. 26, p. 

473–495, 2011. Disponível em:&lt;http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/14765&gt. 

3 No que pese o termo ‘pós-moderno’ ser utilizado neste trabalho para se referir àquilo que se desprendeu da modernidade e que, 
portanto, atua como uma designação de algo transitório, em direção ao desconhecido e ainda não batizado, inclusive em relação 
à sua própria designação final ou expressão linguística correta, não se pode deixar de considerar a possibilidade de que ele venha 
a vincar como rótulo definitivo o período que busca representar, o que parece ser a tendência e explicaria o fato de Bauman ter 
optado, além daquelas considerações sobre o significado que oferece em sua vasta obra, pelo uso substitutivo da expressão 
‘modernidade líquida’. 
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e de casais sem filhos), crescente participação da mulher na esfera produtiva, acesso ao ensino, 

democratização da educação, entre outros. Todos esses fatores vêm igualmente contribuir para a 

profunda alteração da estrutura social e dos padrões, condutas e estilos de vida a estas associados,...4 

Acrescente-se a esses elementos as profundas alterações nas relações trabalhistas 

presenciadas no momento atual, já extremamente debilitadas por modelos herdados de outras 

épocas e que ainda priorizam em sua lógica interna a máxima produção de lucros e de alcance de 

resultados. 

Com exceção apenas de um ambiente marcado por uma grave instabilidade institucional, 

este é o pior cenário possível que se pode imaginar quando se acrescenta à película as dificuldades 

para geração e justa remuneração do emprego em um contexto de economia criativa, que bate à 

porta com o avançar da tecnologia, da inteligência artificial e da automação. 

Sobre o impacto da economia criativa nas relações de trabalho no atual cenário5  terce as 

seguintes considerações: 

...la producción tendrá que desarrollarse en un marco laboral en el que una proporción 
creciente de los empleos actuales en el que una proporción creciente de los empleos 
actuales serán reemplazados por robots e inteligencia artificial. Los estudios prospectivos, 
como el citado más arriba, muestran que solo sobrevivirán trabajos basados en capacidades 
creativas. Estas son actividades que requieren el uso de habilidades cognitivas, para 
producir bienes o servicios, que no pueden ser anticipadas plenamente; se trata de empleos 
de programadores, diseñadores, arquitectos, artistas, músicos, o que involucren 
fuertemente las relaciones interpersonales. Resultan necesarios no solo para las industrias 
creativas, sino para todas las actividades de la economía. Es que una economía creativa 
genera nuevos empleos. 

Um outro problema que também pode ser associado ao atual contexto pós-moderno, que 

interessa aos centros urbanos, decorre da mainstream reestruturação urbana pela gentrificação, 

que passa a ser maquiada como regeneração urbana e, por isso, acaba sendo adotada 

equivocamente como estratégia urbana global eficiente. 

Isso porque que a gentrificação, entendida como a recuperação e hipervalorização de áreas 

urbanas esquecidas ou abandonadas, porém bem localizadas, acaba por fomentar a especulação 

imobiliária e culminar com o aumento do custo de vida nos seus arredores, o que se dá com a 

chegada ao local de grandes empreendimentos e de uma clientela de alto poder aquisitivo, 

resultando, ao final, em uma inevitável expulsão dos residentes originais e dos pequenos 

                                                        
4 MENDES, Luís. Cidade pós-moderna, gentrificação e a produção social do espaço fragmentado. Cadernos Metrópole, v. 13, n. 26, 

p. 473–495, 2011. 

5  MENDEZ, Ramón. ¿Qué desarrollo es posible?. In: CAETANO, Gerardo (org). América Latina ante los nuevos desafíos de la 
globalización. Montevideo: Planeta, 2017. 
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comerciantes, que se veem forçados a migrarem para áreas mais distantes. 

Como se não bastasse o enredo de exclusão, a gentrificação só é possível porque perpassa 

por uma seletividade igualmente cruel dos investimentos públicos, que deixam de ser canalizados 

para atender aos mais necessitados para contemplar os sistemas imobiliário e financeiro. 

Em razão desses inúmeros cenários, a cidade pós-moderna balança e se torna 

extraordinariamente volátil, segmentada, fragmentada, descentralizada, amorfa e 

impressionantemente heterogênea nas práticas socioculturais, nos modos e estilos de vida, na 

organização espacial e na gestão de como o território é afetado para cumprir uma diversidade 

funcional cada vez maior. Com tal nível de pressão, a cidade estilhaça-se num conjunto de 

fragmentos distintos onde os efeitos de coesão, de continuidade e de legibilidade urbanística dão 

lugar a formações territoriais mais complexas, territorialmente descontínuas e sócio e 

espacialmente encravadas6. 

 

2. CIDADANIA TRANSNACIONAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS. 

A cidadania pode ser compreendida, de forma simples, como o direito de viver em grupo, de 

participar da vida em sociedade e nele se sentir inserido. Trata-se de uma ideia fortemente ligada 

tanto à defesa de direitos, como o de liberdade e o de participar de processos democráticos, quanto 

ao exercício de deveres e virtudes cívicas. A cidadania, em linhas simples, tem que ser concebida 

como uma conquista social e histórica justamente por remeter à identidade do indivíduo diante de 

seus semelhantes. 

O interessante é que a cidadania, com tudo que ela representa, se desenvolve vinculada à 

ideia de um estado nacional. Com a transnacionalização, como fenômeno pós-moderno, a evolução 

de seu significado precisa acompanhar as mudanças que redefinem um mundo cada vez mais 

globalizado e diversificado, sob pena de perder força e sentido. 

Para Ana Cristina Bacega de Bastiani e Mayara Pellenz, o fenômeno da transnacionalidade 

veio para modificar a sociedade e, com ela,  governos e a própria noção de cidadania. A renovação 

das características da sociedade e do estado, por isso, cobram uma revisitação do conceito desta 

                                                        
6  MENDES, Luís. Cidade pós-moderna, gentrificação e a produção social do espaço fragmentado. Cadernos Metrópole, v. 13, n. 26, 

p. 473–495, 2011. 
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última7. 

Já para Joana Stelzer, a transnacionalidade é um fenômeno decorrente da globalização e 

remete à ideia de transpasse estatal. Enquanto a globalização transmite uma ideia de conjunto, de 

globo, sendo o mundo sintetizado como único, a transnacionalização está atada à referência de 

estado permeável, conservando a figura estatal como referência do ente em declínio8. 

E isso se deve ao fato de que os limites territoriais não podem ser mais os únicos balizadores 

a permitirem o reconhecimento de direitos e a exigência dos deveres àqueles correlatos. A 

complexidade da pós-modernidade, diante do avança das tecnologias da informação e 

comunicação, exige novos arranjos e paradigmas. 

Os smartphones, as redes sociais e os aplicativos de troca instantânea de mensagens alteram 

o rumo da política, das empresas e das gestões públicas, porque aceleram a formação e o 

amadurecimento de uma inteligência coletiva, potencializando a democracia, a participação na vida 

social e a cidadania. 

Em suma, o estado nacional já não é mais a referência principal em torno da qual gravitam a 

identidade cultural de uma sociedade, seus anseios e projetos para o porvir, migrando em direção 

a uma entidade política repaginada, cada vez mais plural e politicamente interdependente. Na 

perspectiva de Isaac Sabbá Guimarães, os problemas do mundo globalizado não podem ser tratados 

sem um concerto prévio e horizontal entre os diversos Estados afetados.9 

Por esta razão, entende o autor que os acontecimentos de hoje são transnacionais, pois 

libertam-se das fronteiras locais e exigem um comprometimento de todos os envolvidos, pois à 

medida que a globalização avança, cresce a necessidade de se firmar posição e encontrar maneiras 

de contrabalançar as novas tendências conjuntamente.10  

Analisando de que forma a fragilidade estatal se relaciona com a transnacionalização,  ainda 

que por um viés singular, pois focado na premissa iluminista da fraternidade que anima os direitos 

de quarta dimensão, pode-se ter uma ideia de como este fenômeno também pode ser danoso, se 

                                                        
7 BASTIANI, Ana Cristina Bacega De; PELLENZ, Mayara. Cidadania transnacional: a integração jurídica na sociedade globalizada. 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, p. 588–595, 2015. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B978008097086864014X>. 

8 STELZER. Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. Direito e Transnacionalidade. Paulo Márcio Cruz, Joana 
Stelzer (orgs). 1ed., 2009, 2 reimp., Curitiba: Juruá, 2011, p. 21. 

9 GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Globalização, transnacionalidade e os contornos de uma democraciada da pós-modernidade. 2013. 

10 GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Globalização, transnacionalidade e os contornos de uma democraciada da pós-modernidade. 2013. 
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não administrado de forma correta, a exemplo da gentrificação dos espaços urbanos, visto acima, e 

da desterritorialização das relações humanas. 

A respeito, são essas as ponderações de Ildete Regina Vale da Silva e de Paulo de Tarso 

Brandão11: 

A Transnacionalidade é uma categoria com todas as possibilidades de ser estudada à luz da 

Fraternidade. A aproximação dos dois fenômenos se torna possível a partir do novo contexto mundial 

pós-guerra que, pela complexidade e intensificação das relações sem seus três níveis – pessoal, social 

e, para além das relações sócias – desencadeou ‘uma rede de interação caracterizada pelo transpasse 

estatal (transnacional) e não mais pela relação ponto a ponto entre (inter) os estados (inter-nacional)’. 

A fragilização estatal de um lado e o reforço de diferentes centros de poder do outro, assinalam a 

Transnacionalização como um ‘fenômeno multifacetado, complexo, polêmico’ que tem como 

características: a desterritorialização (concepção espacial além dos limites territoriais do Estado); a 

expansão e ultra valorização do capitalismo e o enfraquecimento do Estado soberano. Essas 

características ajudam a evidenciar o fenômeno ‘a exemplo da desterritorialização das relações 

humanas e de produção, do fato da economia transnacionalizada ser capitalista ao extremo e do abalo 

na soberania dos Estados, motivando a emergência de novos sujeitos no palco mundial. 

É neste contexto que a condição de cidadão se desprende de vez da velha fórmula, ou seja, 

da exigência de ser nacional de um determinado território para fins de pertencimento e integração 

jurídica. Por outro lado, o ideal cosmopolita também ganha força e ações voltadas para o princípio 

da solidariedade e da empatia (ou da fraternidade, como mencionado acima) permitiriam 

gestacionar uma democracia pós-moderna para além do jogo político12. 

É inquestionável que tais acontecimentos levam a um novo tipo de problema, em especial 

àquele que pretende responder de que forma oferecer cidades e espaços públicos que atendam a 

tamanha diversidade de pessoas, culturas e hábitos de um mundo multicêntrico, diante dos velhos 

problemas que ainda acometem as cidades. 

Como se não bastassem os desafios ambientais, de mobilidade, de desenvolvimento e de 

inclusão que os centros urbanos precisam enfrentar para acomodar dignamente seus próprios 

moradores, oferecer e ampliar tratamento idêntico aos cidadãos de outros países, turistas e 

migrante é mais uma das preocupações de gestões inseridas nessa nova realidade. 

A questão não se resolve apenas por meio de boas intensões e a garantia de acolhimento ou 

de livre circulação de pessoas e bens. A vida cotidiana em centros urbanos exige medidas práticas, 

                                                        
11 SILVA, Ildete Regina Vale da; BRANDÃO, Paulo de Tarso. Reflexões sobre o direito no espaço da transnacionalidade à luz da 

fraternidade. Revista Eletrônica Direito e Política, 2010 

12 GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Globalização, transnacionalidade e os contornos de uma democraciada da pós-modernidade. 2013. 
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um número considerável de serviços essenciais, ofertas de postos de trabalho, investimentos 

públicos em mobilidade urbana, espaços de lazer, segurança e controle do meio ambiente, para 

mencionar alguns. 

A oferta aquém de um patamar considerado ideal de serviços públicos essenciais e a 

presença deficitária do estado em áreas estratégicas, que dificultam o desenvolvimento de cidades 

mais inclusivas e sustentáveis, são problemas que não se resolvem pelo aparecimento de um novo 

fenômeno social, com dimensões políticas, econômicas e jurídicas, mas que agravam os já existentes 

em tamanho e complexidade. 

A cidadania transnacional não surge como selo de identificação de cidades aptas a receber 

bem e atenderem tais demandas, mas sim como o resultado da superação de problemas locais de 

difícil solução, ao lado da disposição, ao menos, em seguir tentando superá-los e de atender 

demandas inéditas que se alteram e se renovam constantemente, ainda que germinadas em outros 

territórios ou reivindicadas por cidadãos estrangeiros, turistas ou migrantes. 

O desafio fica um pouco mais nítido quando se leva em consideração que, para tanto, as 

demandas locais são peças chaves na consecução destes objetivos. Isso porque a preterição gratuita 

de tais demandas foge a qualquer proposta segura de transnacionalização, sob pena de se percorrer 

um perigoso caminho inverso. 

Nesse percurso, qualquer espécie de fomento a rivalidades deve ser cuidadosamente evitado 

ou abandonado, principalmente aqueles atrelados a predileções estatais ou políticas que despertam 

sentimentos de rejeição ou de inferioridade em grupos e etnias. A proposta é difundir que o 

atendimento de demandas específicas, independente de quem as faça, se dá pela legitimidade do 

pedido em si e mediante o compromisso de não se rejeitar expectativas válidas e necessárias sem 

uma justificativa razoável e sem o sacrifício de marcadores culturais que funcionem como 

distinguidores das tradições e dos hábitos locais. 

A cidadania transnacional não pode ser pensada como uma via de mão única, a partir da qual 

somente governos e estados estariam sujeitos a deveres. A transnacionalidade altera o 

comprometimento de todos que, envolvidos pela nova dinâmica social, encontram-se em condições 

de contribuir como atores, com soluções para problemas que, embora locais, não podem ser 

tratados como se presos estivessem a um dado território ou nacionalidade. 

Sob esta perspectiva, a cidadania se redefine para significar uma maneira de incorporar 
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indivíduos e grupos ao contexto social e não mais apenas um conjunto de direitos formais, em que 

seu exercício limita-se ao velho Estado-Nação.13 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a pós-modernidade gere desdobramentos que só superficialmente podem ser 

previstos e percebidos no dia-a-dia das cidades e das interações sociais, tal fenômeno interfere em 

tais dinâmicas muito mais do que se permite descobrir. Sempre que as relações se tornam 

complexas, os problemas que consigo trazem tendem a ser igualmente complexos e exigirem o 

mesmo nível de engenhosidade para serem superados. 

A pós-modernidade é delimitada por grande parte dos teóricos sociais que a estudam como 

um período de incertezas e de inseguranças. Tais atributos invadem o tecido social de várias formas, 

a exemplo do que ocorre com as relações de emprego e o fantasma da economia criativa, um dos 

marcos do atual período. 

Apesar das dificuldades, os espaços urbanos não tardarão a encontrar o ponto de equilíbrio 

entre as velhas e novas demandas sociais, de entender de que forma se insere em um realidade 

pós-modernas e, ainda, de que forma isso lhe afeta e beneficia. As respostas, em verdade, não virão 

na velocidade e na qualidade que se espera, em face do natural período gestacional que ideias e 

soluções criativas levam para aflorar diante dos desafios. 

Tal velocidade, contudo, não será muito diferente do tempo necessário para que despertem 

gestores, governos, cidadãos e empresas acerca do papel que cabe a cada um dentro de um 

contexto hipercomplexo, fragmentado e cheio de indefinições. O protagonismo de alguns pode ser 

a diferença entre o sucesso ou a expiação na busca por cidades mais inclusivas e sustentáveis. 

Essa última constatação é pertinente à noção inicial de cidadania, ligada à defesa de direitos 

e ao cumprimento de deveres. Como a cidadania só pode ser concebida de dentro do tecido social, 

qualquer movimento que nele repercute lhe afeta igualmente. 

A transnacionalidade, então, ao se apresentar como fenômeno recente, cobra a devida 

atenção pela sua passagem. Não quer passar despercebida e não é aconselhável que o faça. Os 

                                                        
13 BASTIANI, Ana Cristina Bacega De; PELLENZ, Mayara. Cidadania transnacional: a integração jurídica na sociedade globalizada. 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, p. 588–595, 2015. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B978008097086864014X> 
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fenômenos transnacionais mudaram a forma de entender e de se relacionar ao mundo, alavancados 

pela liberdade cibernética presenteadas pelas tecnologias da informação e da comunicação. 

O estado se torna frágil, como visto, porém não menos importante. A forma de sua grandeza 

ser medida precisa ser revisitada. Os desafios são inúmeros, mas as oportunidades fazem valer à 

pena o desafio. 
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LEX SPORTIVA NUM MUNDO TRASNACIONAL 

 

Alexandre Waltrick Rates1 

 

INTRODUÇÃO 

No mundo globalizado em que vivemos, onde no comércio entre países impera a chamada 

lex mercatória, que teve início na idade média com o sistema jurídico da época, criada para regular 

as transações envolvendo o comércio europeu, tendo suas bases, por mais paradoxal que pareça, 

influenciando diretamente o desporto, fez surgir no último século o que se intitula lex sportiva. Tem-

se hoje, com a existência desse instituto, uma espécie de resgate de formas de negociação 

envolvendo o esporte, que atrela as decisões comerciais envolvendo atletas e competições, 

mercado altamente em voga, configurando-se, entretanto, se assim podemos dizer, em também 

uma forma de exploração pós-moderna de pessoas e sonhos, frente a valores referentes ao 

desporto em todos os continentes. Para tanto, o presente trabalho discorre, basicamente, sobre a 

autonomia jurídica que envolve o instituto - lex sportiva - e suas relações, possibilidades e limites, 

envolvendo o contexto constitucional e o conjunto das federações internacionais e nacionais de 

desporto, inclusive, tendo em vista o princípio de igualdade constitucional que deve prevalecer no 

direito nacional, internacional e transnacional esportivo, discorrendo-se sobre o foro adequado 

para julgamento de questões existentes, tratando-se do Tribunal Arbitral do Esporte. 

Para tanto, a metodologia utilizada traduziu-se em uma pesquisa bibliográfica exploratória e 

qualitativa, tendo por viés o pensamento dialético, com o fito de aprofundar a análise e o 

percebimento da realidade que envolve o Direito Transnacional, em constante movimento e 

processos de mudança, como sói ser no caso concreto, onde o desporto, no mundo todo, é 

praticado sob todas as formas e esportes, merecendo, então, local e formalismos próprios para que 

se dirimam as controvérsias que possam surgir. 

 

                                                        
1Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de 

Ciências Sociais de Florianópolis. Especialista em Direito e Gestão Ambiental pela Faculdade Anita Garibaldi. MBA em Gestão 
Executiva Internacional pelo Convênio CESUSC/Universidade Lusófona. Mestre em Gestão pela Universidade Lusófona. Mestre em 
Ciências Jurídicas pela Univali. Doutorando em Ciências Jurídicas pela Univali. E-mail: alwaltrick@brturbo.com.br 
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1. A AUTONOMIA JURÍDICA DA LEX SPORTIVA FRENTE AO TRANSNACIONALISMO  

A lex sportiva tem uma estrutura vinculada pela participação, ou a falta desta, de atletas em 

competições esportivas por vezes promovidas pelas Federações nacionais ou internacionais do 

desporto. Tal fato envolvendo os membros inscritos nas federações, em estarem nas competições 

ou, de optarem por não participar, implica numa questão de autonomia jurídica mundial no campo 

do esporte, podendo nos dar visões do direito frente a autonomia de uma ordem e de outra. Neste 

aspecto, Ramon de Vasconcelos Negócios em sua dissertação de Mestrado afirmou: 

O simples fato de a ordem desportiva se encontrar assentada em algum país impõe que está se 

condicione a algumas regulamentações nacionais. Ao mesmo tempo, esses condicionamentos não 

podem inutilizar a lex sportiva, a ponto de negar a existência de uma outra forma de pensar o próprio 

direito. Verifica-se que é fundamental que haja o diálogo entre soberanias jurídicas, com a perspectiva 

de que exista uma horizontalização entre ordens. Da mesma forma, nota-se que, ao se falar de 

soberania, se entra em outra esfera do debate que traz à tona aspectos constitucionais. Apesar de ser 

uma ordem privada, boa parte da afirmação da autonomia da lex sportiva vai tangenciar problemas 

constitucionais.2  

Trata a lex sportiva de um princípio dentro do direito das prerrogativas, inerentes ao 

julgamento, de ordem constitucional referente a competições e promoções do desporto no 

contexto transnacional, tendo na sociedade globalizada de encontrar subterfúgios para legislar 

sobre desporto, dada a inexistência de convergência legal encontrada de forma universal, verificada 

pela falta de diálogo entre o jurídico e o esportivo dos diversos países. 

De ordem premente privada, a lex sportiva legisla e se autodetermina, assim o fazendo com 

base em normativas próprias das entidades envolvidas, causando no mundo desportivo, 

obviamente díspar, conflitos e tensões, dada a diversidade de seus estatutos, combinando as várias 

esferas como: clubes através de associados, federações através de clubes e suas ligas, 

confederações através de federações e federação internacional através da vontade das associações 

de nível nacional. Sobre tal afirmação, é importante que se verifique: 

Dessa forma, o Direito Desportivo sujeita apenas aqueles que se submetem por sua livre vontade às 

normas das entidades desportivas constantes, por exemplo, da Carta Olímpica do COI (Comitê 

Olímpico Internacional) e dos Estatutos das Federações Internacionais. Por isso o regulamento 

desportivo internacional de iniciativa das entidades internacionais, representam um coletivo 

transnacional livre de interferência estatal, possuindo, inclusive, órgãos judicantes com regras de 

                                                        
2 NEGÓCIOS, Ramon de Vasconcelos. Lex Sportiva: da autonomia jurídica ao diálogo transconstitucional. Dissertação de Mestrado: 

São Paulo, PUC, 2001, p. 80. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/5579/1/Ramon%20de%20Vasconcelos%20Negocio.pdf. Acesso em 19 de fevereiro de 
2018. 
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organização e funcionamento próprias. O Princípio da Unicidade é responsável por garantir a unidade 

ao Ordenamento Jurídico Desportivo Internacional, zelando pela segurança jurídica e política do 

sistema, que se orienta pelo reconhecimento de apenas uma entidade capaz de organizar e 

representar em cada nível hierárquico organizacional o desporto de um país, uniformizando regras e 

proibindo associações concorrentes, a fim de possibilitar a organização de competições com padrões 

únicos e internacionais.3  

Assim, podemos apontar a falta de unicidade jurídica frente a lex sportiva como um limite 

sério para delegar sobre questões que envolvem o desporto nos âmbitos internacionais, nacionais 

e transnacionais, sendo este último ainda mais complexo, visto à posição intermediária e necessária 

por parte do jurídico, com argumentos objetivos e dialógicos, tendo a mediação como a principal 

atitude legal. Há que se considerar neste processo, inclusive, a importância, também, das 

singularidades dos esportes em cada país, dada a existência de modalidades específicas e suas 

regras próprias. 

A situação legal é complexa, porém não se pode deixar de considerar as leis existentes que 

referendem as práticas desportivas dentro da ordem e princípios de igualdade e liberdade, 

conferindo, hoje, ao transnacionalismo, os fatores que o condicionam as leis universais dos 

esportes, que devem fazer-se cumprir pelo poder jurídico próprio: 

Problemas de direitos fundamentais (e humanos) e de controle e limitação do poder têm se tornado 

cada vez mais relevantes para mais de uma ordem, incluindo, também, as que não possuem 

participação do Estado. Esses problemas chamam as ordens para se manifestar, implicando uma 

relação transversal permanente entre ordens jurídicas em torno de problemas constitucionais 

comuns. Apesar de ter origem no Estado, o direito constitucional mostra que cada vez mais se 

emancipa dele, tendo em vista que outras ordens jurídicas estão envolvidas diretamente na solução 

dos problemas constitucionais básicos, prevalecendo, em muitos casos, contra a orientação das 

respectivas ordens estatais.4 

É, pois, a busca desta razão pelo jurídico que pode dar luzes as perspectivas envolvendo 

atletas e diversas organizações com clubes, federações e confederações mundialmente, frente aos 

atos legais previstos na lex sportiva. Segundo Vinícius M. Calixto, tem-se “uma crítica atual de ordem 

jurídica transnacional, que inclui os direitos humanos”5, dado o fato de que o autor considera de 

                                                        
3  PENTEADO, José Tadeu Rodrigues. Aspectos gerais da organização do desporto. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/47046/aspectos-gerais-da-organizacao-internacional-do-desporto. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 

4 NEGÓCIOS, Ramon de Vasconcelos. Lex Sportiva: da autonomia jurídica ao diálogo transconstitucional. Dissertação de Mestrado: 
São Paulo, PUC, 2001, p. 83. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/5579/1/Ramon%20de%20Vasconcelos%20Negocio.pdf. Acesso em 19 de fevereiro de 
2018. 

5 CALIXTO, Vinícius M. Lex Esportiva e Direitos Humanos: entrelaçamento transconstitucionais e aprendizados recíprocos. Belo 
Horizonte. D´Plácido, 2017. 
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suma importância que se contextualize a própria ordem jurídica esportiva, de maneira que a mesma 

não exclua na complexidade de sua jurisdição as pessoas atletas, em graus de gênero, deficiência 

física e religião, partindo do pressuposto da inclusão de atletas, afirmando a real necessidade de se 

fortalecer os entrelaçamentos entre o transconstitucionalismo e o transnacional frente a lex 

sportiva. Neste aspecto o jurista alemão Gunther Teubner assenta que: 

A globalização reforçou ainda mais o crescimento social e econômico do fenômeno esportivo, que é, 

por sua própria natureza, universal. Nesse contexto, Lorenzo Cassini manifesta que o esporte tem 

criado uma série de regras jurídicas e de instituições esportivas transnacionais que se equiparam a 

uma ordem jurídica autônoma.6 

A tal questão jurídica que envolve o esporte em suas variadas modalidades no mundo inteiro, 

a de se julgar cada caso com regras próprias, ter-se-á não apenas a perda de direitos universalmente 

conquistados, como do próprio princípio esportivo de solidariedade e congregação de diversidades, 

respeitando as realidades.  

Ramon de Vasconcelos Negócios informa a existência de uma estrutura universal que pode 

diminuir as contendas jurídicas, traduzindo-se no Tribunal Arbitral: 

A Constituição é delimitada pelo acoplamento de dois sistemas, sendo que a política não se encontra 

presente na esfera esportiva. A idéia de que a lex sportiva é um instrumento esportivo a serviço da 

eficiência do sistema, incorrendo no risco de corrupção do direito, é mais facilmente verificável nas 

estruturas federativas ou nos órgãos de decisão do COI [...]. Contudo, com a criação do TAS, somada 

à utilização de padrões interpretativos próprios e de princípios gerais de direito, foram mitigados os 

interesses da performance, da estética e do potencial econômico-midiático em face do direito 

desportivo. Não se percebe no TAS a utilização de interesses fora do plano jurídico que justifiquem 

suas decisões.7 

Frente o exposto não é mais viável tratar do transnacionalismo na lex sportiva, sem 

considerar o transconstitucionalismo, ambos além de intimamente imbricados, podem em suas 

relações chegar a tomadas de decisões de ordem estrutural e infra estrutural, envolvendo o 

desporto como um todo, o que se faz de forma mais justa e correta com a utilização da estrutura a 

seguir descrita (TA´s), que vem para ocupar uma lacuna existente e nascida com a 

transnacionalização do complexo mundo esportivo hoje vivenciado em todo o planeta.  

                                                        
6 TEUBNER, Gunther. A Bukowina Global sobre a Emergência de um Pluralismo Jurídico Transnacional. In Revista de Ciências Sociais 

e Humanas, v. 14, n. 33. Piracicaba: Impulso/ Unimep, 2003, p. 81. 

7 NEGÓCIOS, Ramon de Vasconcelos. Lex Sportiva: da autonomia jurídica ao diálogo transconstitucional. Dissertação de Mestrado: 
São Paulo, PUC, 2001, p. 82. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/5579/1/Ramon%20de%20Vasconcelos%20Negocio.pdf. Acesso em 19 de fevereiro de 
2018. 
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2. ASPECTOS REFERENTES AO TRIBUNAL ARBITRAL DO ESPORTE COMO ÓRGÃO DE CONTROLE 

COM EFETIVAÇÃO TRANSNACIONAL 

É de suma importância para a compreensão do esporte, perceber a forma como o Tribunal 

Arbitral posiciona-se diante da lex sportiva, dado o fato de que, dependendo de onde o tribunal 

localiza-se, em termos de territorialidade, ele facilita o entendimento de suas prerrogativas 

posicionais, decorrentes de normas jurídicas que deve seguir. Neste aspecto, foi com a eleição de 

uma autoridade esportiva mundial que o TA´s (Tribunal Arbitral do Esporte), em 1981, instituiu a 

ideia de jurisdição, com o intuito de ter-se um estatuto que pudesse reger questões arbitrárias 

inerentes ao desporto. O referido tribunal criou uma autoridade especializada no campo esportivo, 

com competência para resolver dificuldades sobre litígios internacionais, com rapidez e 

flexibilidade, passando a operacionalizar suas atividades de trabalho no ano de 1984.  

De 1991 a 1994 o Tribunal promoveu diversas organizações esportivas e cuidou de estatutos 

de várias entidades, excluindo destes a possibilidade de recursos em qualquer tribunal ordinário, 

fato que mudou com o tempo e foi tornando complexo lidar com tantas demandas decorrentes da 

contemporaneidade. O professor Ramon de Vasconcelos Negócios sustenta que: 

É com a aparição da cláusula de recurso arbitral, as suas decisões, que até aquele momento tratavam 

de temas como nacionalidade dos atletas, contratos de trabalho, cessão de direitos de retransmissão 

televisionado, patrocínio ou de concessão de licença, ganhou maior complexidade com os numerosos 

recursos relativos ao doping, dado que exigiu a construção de critérios únicos para a aplicação em 

casos de esportes diversos, forçando a busca de coerência interpretativa independentemente de qual 

FI (Federação Internacional) regulasse o caso.8  

Consolida-se uma forte reforma no TA´s a ocorrida entre 1994 e 1999, passando o mesmo 

forçosamente a acatar decisões do Tribunal. Tal reforma concretiza-se com o Código de Arbitragem 

em matéria de esporte, sendo que apesar de fortes resistências, o TA´s retorna ao cenário para 

deliberar juridicamente sobre o esporte, com conveniência de estatutos de alguns clubes, em 2001. 

Neste processo, Ramon de Vasconcelos Negócio afirma referente ao novo código de 

arbitragem esportiva que: 

O Código de Arbitragem é dividido em duas partes: o Estatuto dos órgãos concorrendo no regulamento 

dos litígios em matéria de esporte (art. S1 a S26) e o Regulamento de procedimento (art. R27 a R69). 

                                                        
8 NEGÓCIOS, Ramon de Vasconcelos. Lex Sportiva: da autonomia jurídica ao diálogo transconstitucional. Dissertação de Mestrado: 

São Paulo, PUC, 2001, p. 57. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/5579/1/Ramon%20de%20Vasconcelos%20Negocio.pdf. Acesso em 19 de fevereiro de 
2018. 
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O artigo S1 explicita que os dois órgãos responsáveis por garantir o respeito ao Código são o ICAS e o 

TAS, o que faz com que estes julguem e coordenem os litígios de órgãos esportivos, na medida em que 

seus Estatutos ou regulamentos aceitem tal jurisdição. O mesmo artigo afirma que a sede do TAS e do 

ICAS é em Lausanne, dando abertura para que a autonomia seja parcialmente delimitada por 

regulações suíças. O art. S2 coloca o ICAS como protetor dos direitos das partes e da independência 

do Tribunal, posto que também assegura a administração e o financiamento do TAS. O ICAS possui 

vinte membros especializados em questões jurídico-desportivas. O ICAS exerce funções enumeradas 

no artigo S6 tais como a indicação da lista dos árbitros e mediadores e administração financeira do 

TAS. Certas funções podem ser delegadas, mas outras não, como, por exemplo, a modificação do 

Código de arbitragem em matéria de esporte, só pode ser pelo ICAS reunido em pleno e, mais 

precisamente, por uma maioria de dois terços de seus membros (art. S6.1 e S8). O ICAS elege seu 

Presidente – também o Presidente do TAS (art. S9) – assim como seus dois vice-presidentes, o 

Presidente da Turma da arbitragem ordinária, o Presidente da Turma arbitral de recurso e os suplentes 

dessas duas últimas.9 

Todas estas medidas representam avanços do ponto de vista da transparência do TA´s, além 

do que abrem o leque para a uniformização de vários procedimentos frente ao desporto, 

construindo o desenvolvimento de uma jurisprudência em maior sintonia frente a possível conflitos 

esportivos de ordem comum. Neste aspecto, o saudoso jurista José Carlos Barbosa Moreira afirma 

que: 

Não existe, na teoria do direito, nenhum objeto de estudo que possa ser chamado de direito 

desportivo. Não há fundamento jurídico; tanto o common law quanto a equidade, não criaram 

nenhum conceito de direito exclusivamente relacionado ao esporte. Cada área do direito aplicável ao 

esporte não difere de como ela é aplicada para qualquer outra categoria da teoria do direito.10 

 O autor sustenta que essa discussão num mundo transnacional resta superada pela força 

das comunicações, que comunicam sem levar em conta o que realmente é observado e tornado 

público por instituições esportivas nacionais e internacionais, construindo, desta forma, a imagem 

que consideram mais adequadas para o marketing que cerca o desporto. Mas se importa que a lex 

sportiva seja compreendida sob a ótica da globalização, que não se conclui na esfera dos Estados, 

somente sendo possível considerá-la como transnacional. Portanto, considerando tal perspectiva, 

José Carlos Moreira afirma que a lex sportiva: 

[...] estabelecida como todas as comunicações desportivas globais, autoproduzida e autorregulada, 

com seus próprios atos jurídicos (elementos ou operações), normas jurídicas (estruturas), 

                                                        
9 NEGÓCIOS, Ramon de Vasconcelos. Lex Sportiva: da autonomia jurídica ao diálogo transconstitucional. Dissertação de Mestrado: 

São Paulo, PUC, 2001, p. 58. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/5579/1/Ramon%20de%20Vasconcelos%20Negocio.pdfAcesso em 19 de fevereiro de 
2018. 

10  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Arbitragem e Lex Esportiva: caso do tribunal do esporte.  Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/319191739_ARBITRAGEM_E_LEX_SPORTIVA_O_CASO_DO_TRIBUNAL_ARBITRAL_DO
_ESPORTE_TAS. Acesso em 10 de fevereiro de 2018. 
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procedimentos jurídicos (processos) e, mesmo, uma dogmática jurídica (reflexão da identidade), pode 

ser considerada uma ordem jurídica transnacional autônoma.11 

A expressão ordem jurídica aqui apontada, dá-se devido a existência atual de um sistema no 

aparato jurídico, decorrente de processos interligados frente à globalização da sociedade moderna, 

fazendo existir a proliferação de ordens e determinações no campo judicial muito diferenciados, o 

que faz com que se tenha uma pluralidade de ordens jurídicas. Para tanto, o renomado professor 

Marcelo Neves afirma que a questão está além: “Não há só uma diferenciação de ‘níveis’ entre 

ordem jurídica estatal, supranacional e internacional, mas também a diferenciação funcional de 

ordens jurídicas transnacionais, desvinculadas, por sua transterritorialidade, do direito estatal.”12  

Frente à dicotomia que envolve a lex sportiva, em termos jurídicos e de territorialidade, que 

pode determinar as ordens, pode-se afirmar que o instituto é controlado e regulamentado em 

função desta lógica interna dos territórios, circundada pela geografia. Para José Carlos Barbosa 

Moreira: 

A sua competência não é verificada como soberania em relação a um espaço geográfico, mas, sim, por 

um tema específico, como o esporte. Nesse sentido, a regulação desse tema global tem como limite o 

mundo, sem barreiras, se impondo de forma transversal. De forma geral, a Lex Sportiva é formada 

como um híbrido entre o “Direito Internacional do Esporte” – as normas relativas às regras dos 

esportes, inscrições em campeonatos, registro de atletas e suas transferências mundiais – e o “Direito 

Global do Esporte” – ordem autônoma transnacional criada pelas instituições privadas globais 

responsáveis pelos esportes.13 

E arremata: 

É possível aprofundar a observação sobre a formação da Lex Sportiva a partir das premissas 

doutrinárias de Ken Foster, o que permite a identificação de quatro tipos de regras que são aplicadas 

no âmbito dessa ordem jurídica transnacional. O primeiro é formado pelas regras do jogo. Cada 

esporte possui suas regras e leis próprias sobre como são disputadas as partidas, estabelecidas pelas 

federações internacionais, como, por exemplo, quantos atletas representam cada equipe, tempo de 

jogo, contagem de pontos, etc. As regras do jogo, ainda que façam parte do programa da ordem 

jurídica desportiva, não são revisáveis pelas Cortes arbitrais do esporte, eis que sua criação e alteração 

somente se dá pelos órgãos legislativos das Federações Internacionais”. Temos ainda: princípios éticos 

do esporte; O terceiro tipo de regras é o Direito Desportivo Internacional (ou Direito Internacional do 

                                                        
11  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Arbitragem e Lex Esportiva: caso do tribunal do esporte.  Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/319191739_ARBITRAGEM_E_LEX_SPORTIVA_O_CASO_DO_TRIBUNAL_ARBITRAL_DO
_ESPORTE_TAS. Acesso em 10 de fevereiro de 2018. 

12 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 115. 

13  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Arbitragem e Lex Esportiva: caso do tribunal do esporte.  Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/319191739_ARBITRAGEM_E_LEX_SPORTIVA_O_CASO_DO_TRIBUNAL_ARBITRAL_DO
_ESPORTE_TAS. Acesso em 10 de fevereiro de 2018. 
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Esporte), que são os princípios gerais do Direito que são aplicados, também, ao esporte, como o devido 

processo, justo e equitativo, o direito à ampla defesa, proporcionalidade, proibição do enriquecimento 

sem causa, pacta sunt servanda e rebus sic standibus, ou seja, o que se pode chamar de rule of law no 

desporto, princípios do Direito que não podem ser ignorados pela Lex Sportiva, já que atua sob o 

código do sistema jurídico, direito/não-direito; Por fim, o quarto tipo de regras, é o Direito Global do 

Esporte, mencionado supra, que descreve os princípios que emergem das regras e regulações das 

federações internacionais esportivas como uma ordem privada, através dos seus contratos e 

estatutos.14  

Resta claro, pois, que lex sportiva traz consigo a finalidade de garantir a sua condição de 

autonomia, frente as determinações jurídicas dos países, possuindo jurisprudência única, sem 

derivar-se das prerrogativas dos estados, mas tão somente de acordos e contratos negociados e 

estabelecidos pelos envolvidos que são os organismos que regulam o esporte. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após restar feita uma análise das práticas jurídicas que envolvem a lex sportiva, e seus órgãos 

deliberados no contexto do desporto, o presente artigo trouxe características referente ao Tribunal 

Arbitral do Esporte, e as controvérsias que a referida lei tem frente a sua aplicabilidade no contexto 

transnacional. 

Percebeu-se que tais controvérsias são históricas e acentuaram-se frente à sociedade 

globalizada na qual vivemos, colocando em xeque a autonomia da respectiva lei. Seu contexto se 

marca por disputas e contradições no campo desportivo mundial, frente a fatores de ordem 

organizacional envolvendo o desporto no mundo, de forma internacional, onde as diferenças de 

regras nos países levam a tensões e conflitos. O mesmo normativo - lex sportiva -, ainda regula sobre 

contratos de organizações e promoções envolvendo atletas, além dos valores disputados na 

atualidade frente a passes de desportistas, gerando um comércio rico e competitivo, interferindo, 

obviamente, até no campo dos direitos humanos, em face do aspecto trabalhista que move. 

Frente a isso, os tribunais, como o arbitral, buscam manter sua autonomia, independente 

dos estatutos específicos de clubes, federações e confederações, buscando fazer valer, 

especificadamente, a lex sportiva nas prerrogativas que dão ordem a situações de regras internas, 

respeitando as culturas de cada país, mas tentando, ao mesmo tempo, uma unicidade. 

                                                        
14  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Arbitragem e Lex Esportiva: caso do tribunal do esporte.  Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/319191739_ARBITRAGEM_E_LEX_SPORTIVA_O_CASO_DO_TRIBUNAL_ARBITRAL_DO
_ESPORTE_TAS. Acesso em 10 de fevereiro de 2018. 
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Tal matéria encontra resistências, por óbvias, frente ao constitucionalismo moderno, visto 

que em face das Constituições Nacionais, a legislação do desporto se suplanta, gerando 

controvérsias que ainda merecerão discussões e gerarão inúmeros desentendimentos.   
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