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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 vêm se notabilizando por variadas razões, dentre as 

quais podemos destacar duas delas, quais sejam, a produção científica de docentes e discentes e a 

internacionalização. A obra que ora temos a grata satisfação de trazer a público, reflete bem essas 

duas características que se tornaram a tônica de nosso curso. Trata-se de publicação que 

contempla artigos produzidos por professores e alunos que, inscritos no programa de dupla 

titulação com a Universidade de Alicante, lá estiveram no primeiro semestre de 2015 para cursar 

as disciplinas que se constituem em pré-requisitos para as suas respectivas formações.  

Outras importantes contribuições também foram dadas por docentes externos, de modo a 

elevar ainda mais o nível da obra. Caso digno de nota é o texto do Prof. Juarez Freitas, da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Rogerio Portanova, da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Esta coletânea, composta por artigos, é formada por dois volumes. 

 

No primeiro deles constam os artigos com a temática mais voltada para a sustentabilidade 

ambiental e, no segundo, textos sobre temas variados, sempre tendo como pano de fundo as 

questões debatidas na linha de pesquisa Direito Ambiental, Sustentabilidade e Transnacionalidade. 

De autoria da Prof. Denise Schmitt Siqueira Garcia e do Prof. Dr. Sérgio Ricardo Fernandes 

de Aquino, convidado do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Direito da Faculdade Meridional (PPGD/IMED), temos o texto “Ética do cuidado, sustentabilidade e 

política jurídica: reflexões ambientais sobre o caso SAMARCO”.  

Os autores Tarcísio Vilton Meneghetti e Marcos Vinicius Viana da Silva elaboraram trabalho 

sobre a sustentabilidade sob o prisma da eticidade hegeliana. 

“A sustentabilidade inserida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” é o 

título do trabalho de Cláudio Barbosa Fontes Filho e Vanessa Bonetti Haupenthal.  

Já Juliano Luis Cavalcanti e Fábio Bittencourt Garcia escreveram o trabalho intitulado “A 

democracia participativa como meio de efetivação do novo paradigma da sustentabilidade”.  
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Uma análise da sustentabilidade global é feita por Hildemar Meneguzzi de Carvalho e 

Fernanda Carolina de França Barbosa Camara, em texto em que tratam ainda da força da empatia 

e da solidariedade. 

“Educação ambiental no paradigma da sustentabilidade e suas dimensões” é o título do 

trabalho dos mestrandos Marcelo Volpato de Souza e João Baptista Vieira Sell. 

 Wilber Carlos dos Santos Coimbra e Benedito Antônio Alves fazem uma análise da 

sustentabilidade na Administração Pública, examinando o caso do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia. 

A doutoranda Sonia Aparecida de Carvalho contribui com o texto intitulado “Direito ao 

saneamento básico: garantia do mínimo existencial e da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica”.  

Aplicando a sustentabilidade à prática, João Luiz de Carvalho Botega e Rodrigo Andrade 

Viviani examinam a questão envolvendo a (im) possibilidade jurídica da usucapião individual em 

imóvel decorrente de loteamento clandestino. 

Estudo comparativo acerca da gestão da água no Brasil e na Espanha é feito por Adilor 

Danieli, que examina o tema sob a ótica da busca por atingir a sustentabilidade ambiental. 

A relação entre acidentes nucleares e direitos humanos no Direito Brasileiro é tema do 

texto de Fernando Fernandes da Silva, professor da PUC de São Paulo e do Professor Ricardo 

Stanziola Vieira, professor do PPCJ/UNIVALI. 

“A mediação como alternativa de conflitos socioambientais” é o trabalho de autoria de 

Eliana Maes Canziani de Lima e Flávio Pinzon de Souza, no qual os autores analisam esta 

ferramenta de extrema utilidade prática e sua aplicação na área da sustentabilidade 

socioambiental. 

 

O segundo volume desta coletânea começa com trabalho, de extrema densidade filosófica, 

do Professor Juarez Freitas, intitulado “O desafio do desenviesamento do intérprete jurídico”.  O 

autor indica que “a interpretação jurídica, empreendida com a consciência dos vieses, demanda 

novo rumo para a hermenêutica, reorientada pela reflexão científica sobre automatismos e 

vieses”. Para tanto, sugere a adoção do que denomina de “rotinas reflexivas”.   
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A seguir, vem o texto intitulado “Um mundo novo: na era da transnacionalidade, como 

equacionar crescimento, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável com meio ambiente”, de 

Jaqueline Moretti Quintero e Waldemar Moreno Junior.  

 Trabalho em coautoria entre a aluna Luiza Landerdahl Christmann e os Professores Ricardo 

Stanziola Vieira (UNIVALI) e Rogério Silva Portanova (UFSC), trata do relevante tema da proteção 

da diversidade biológica e cultural através da paisagem. 

“Governança sustentável dos recursos hídricos da Amazônia Brasileira e a fiscalização dos 

Tribunais de Contas diante da garantia da sustentabilidade intergeracional” é o título do artigo de 

Benedito Antônio Alves e Wilber Carlos dos Santos. 

Cláudio Barbosa Fontes Filho e Vanessa Bonetti Haupenthal escreveram sobre o direito 

fundamental ao acesso à agua potável.  

Nesta mesma esteira surge o artigo “Direito à água de qualidade para consumo e sua 

relação com a concretização do princípio da dignidade da humana”, de Hildemar Meneguzzi de 

Carvalho e Fernanda Carolina de França Barbosa Camara.  

João Baptista Vieira Sell e Marcelo Volpato de Souza escreveram sobre a necessidade de 

adoção de políticas públicas sustentáveis em prol do precário sistema de saúde brasileiro. 

O tema da responsabilidade civil ambiental, sempre polêmico, foi alvo do exame realizado 

pelos autores Fábio Bittencourt Garcia e Juliano Luis Cavalcanti.  

Também sobre o assunto, especificamente em relação à responsabilidade do Estado por 

omissão, o qual ainda comporta profundas divergências no Direito Brasileiro, é o texto de Rodrigo 

Andrade Viviani e João Luiz de Carvalho Botega.  

Marcos Vinicius Viana da Silva e Tarcísio Vilton elaboraram estudo comparativo sobre as 

patentes verdes no Brasil e na Espanha, tendo como pano de fundo a sustentabilidade tecnológica 

e ambiental. 

Voltado para a prática da tutela repressiva, Eliana Maes Canziani de Lima e Flávio Pinzon de 

Souza trataram da importância da aplicação da norma penal em branco no Direito Ambiental. 

Como se pode perceber, os dois volumes da coletânea que ora se traz ao conhecimento 

público, é composta por textos relacionados a temas da maior importância e atualidade, o que nos 

deixa, a nós do PPCJ da UNIVALI, extremamente felizes e honrados pela produção de nossos 



IX 
 

discentes e docentes.  

Marcelo Buzaglo Dantas, Dr. 

Docente Permanente da linha de Pesquisa Direito Ambiental, Transnacionalidade e 
Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da 

Universidade do Vale do Itajaí – PPCJ/UNIVALI.
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O DESAFIO DO DESENVIESAMENTO DO INTÉRPRETE JURÍDICO 

 

Juarez Freitas1 

 

INTRODUÇÃO 

Todo intérprete jurídico, por mais imparcial que se mostre, está enviesado. O desafio 

crucial consiste em desenviesá-lo, não no sentido de erradicar os vieses (tarefa, por ora, 

impossível), mas de reprogramá-los positivamente. Desse modo, em lugar do preconceito 

discriminatório nefasto, a pré-compreensão inclusiva. Em vez da valorização excessiva da 

recompensa imediata, a tendência de pensar a longo prazo. Em lugar do reducionismo senhorial, a 

predisposição de respeitar a conexão dialética e respeitosa entre os sujeitos. Em vez do 

quantitativismo dos escrutínios utilitaristas, o qualitativismo na ponderação motivada que não 

sacrifica valores indisponíveis e não monetizáveis. Em lugar do textualismo simplificador (tão 

errôneo como a negação da alteridade), a abertura para a avaliação de sustentabilidade dos 

impactos multidimensionais.2    

Reconcebida a hermenêutica jurídica como estudo sistemático de argumentos, vieses e 

processos de escolha dos significados atribuíveis aos textos (em sentido amplo), adota-se uma 

perspectiva pronunciadamente científica, aproveitando notáveis achados sobre o funcionamento 

da mente, na tomada da decisão interpretativa.  

Com efeito, ao realizar escolhas, o intérprete jurídico tende a revelar automatismos3 que o 

fazem propenso a confirmar, às vezes a qualquer custo, crenças preliminares e, o mais 

preocupante, a tomar decisões milésimos de segundos antes de ter ciência da decisão tomada.4 

Nessa linha, crucial identificar os vieses (“biases”)5 ou desvios cognitivos que, embora úteis em 

                                                        
1 Professor Titular do Mestrado e Doutorado em Direito da PUCRS, Professor Associado de Direito Administrativo da UFRGS, 

Presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, Pós-Doutorado em Direito na Universidade Estatal de 
Milão, Entre as condecorações, Medalha Pontes de Miranda da Academia de Letras Jurídicas por sua obra Sustentabilidade: 
Direito ao Futuro. 

2 Vide FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3. ed., BH: Fórum, 2016, pp.306-318. 

3Vide, a propósito, a Série CVM Comportamental. Vieses do Investidor. Rio: CVM, 2015. 1. v. 

4 Vide LIBET, Benjamin. Do we have free will? Journal of Consciousness Studies. v. 6, ns. 8-9, p. 47-57, 1999.  O fato de o processo 
volitivo iniciar, com milésimos de segundo, antes da tomada de consciência, não exclui a liberdade como poder de veto.  

5 Vide LITVAK, Paul; LERNER, Jennifer. “Cognitive bias,” The Oxford Companion to Emotion and the Affective Sciences. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, p. 90.  
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múltiplas atividades do cotidiano, podem determinar a má qualidade de juízos e interpretações, 

além de logros devastadores.6 

Ao propor uma abordagem científica para a interpretação jurídica, não se menospreza, 

nem de longe, o estudo teórico dos argumentos linguísticos, sistêmicos e consequenciais,7 

especialmente quando lançados de maneira cumulativa e interconectada. Ao contrário: colima-se 

realçar a importância de desocultar empiricamente as opções prévias (explícitas ou subliminares)8 

e as falhas cognitivas, subjacentes na interpretação jurídica, as quais podem impedir o exercício 

salutar da racionalidade9 prospectiva.   

De fato, quando os vieses dominam a cena, paralisam velhas regras de ouro da 

hermenêutica, ou as tornam constituídas de ouro falso. De pouco ou nada adianta o herdeiro 

(tardio) da jurisprudência dos conceitos esgrimir com a ideia de que seria plausível uma 

precedência lógica entre princípios e regras, com lastro em “leis” ou fórmulas heterônomas, 

porquanto tentativas de conferir soluções demasiado simples para questões complexas restam 

por operar em plano dissociado da racionalidade concreta.  

Claro, não se descarta que possa (e deva) ocorrer, na decisão interpretativa (volitiva e 

cognitiva, ao mesmo tempo), uma hierarquização axiológica10consistente e congruente, ao menos 

como ideal regulador11. No entanto, a observação judiciosa dos fatos recomenda sábia contenção 

no tocante à “justeza” dos juízos alicerçados sob o penetrante influxo de sugestões e 

influências12emotivas e “standard deviations.”13  

Nessa medida, em vez de negar racionalidade à decisão jurídica,14 sugere-se que o 

                                                        
6 Vide SCHILLER, Robert; AKERLOFF, George. Phishing for Phools. Princeton: Princeton University Press, 2015. 

7 Vide, por exemplo, a tipologia de MACCORMICK, Neil. Rethoric and the rule of law. Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 
121-143.  

8 Vide MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o inconsciente influencia nossas vidas. Rio: Zahar, 2013. 

9 Vide PINKER, Steven. Os anjos bons da nossa natureza. SP: Cia. das Letras, 2013, p. 892: “é a razão  que pode sempre prestar 
atenção às imperfeições dos exercícios de raciocínios anteriores, renovando-se e aprimorando-se em resposta.”    

10 Vide, sobre hierarquização axiológica, FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 5. ed., SP: Malheiros, 2010. 

11 Vide, no ponto específico, sobre a função do “construto ideal”, Max Weber in BOTELHO, André (org). Sociologia. São Paulo: 
Penguin-Cia.das Letras, 2013, p. 390. 

12  Vide, sobre influências sociais, DAVIDSON, Richard; MCEWEN, Bruce. Social influences on neuroplasticity: Stress and 
interventions to promote well-being. Nature Neuroscience. v. 15, n. 5, p. 689-695, 2012. Vide, como ilustração das influências 
até na relação entre gosto e atributos físicos do recipiente, Betina Piqueras-Fizman e Charles Spence in “The influence of the 
color of the cup on consumer´s perception of a hot beverage”, Journal of Sensory Studies. Vol. 27, outubro de 2012, pp. 324-331.  

13 Vide SMITH, Gary. Standard Deviations: Flawed Assumptions, Tortured Datas, and Other Ways to Lie With Statistics.  NY: 
Duckworth Overlook, 2014. 

 



12 
 

intérprete busque ferramentas científicas15 e “insights”16úteis para resistir às “deliberações” 

forjadas pelos preconceitos explícitos e implícitos,17 que derivam de áreas primitivas. E se 

prescreve que, a partir do melhor entendimento funcional da mente e do cérebro, sejam 

produzidos anteparos reflexivos contra falhas cognitivas,18 mediante adoção de rotinas distintas 

daquelas que, por motivo ou outro, fracassaram no processamento adequado dos contextos 

jurídico-emocionais.19  

Eis o ponto-chave do presente estudo: arrolar os principais vieses no processo de 

interpretação e, ato contínuo, oferecer solução plausível para autênticos pontos cegos do 

pensamento jurídico. 

 

1. O DESAFIO DO DESENVIESAMENTO DO INTÉRPRETE JURÍDICO 

1.1. Como funciona a mente do intérprete  

A hermenêutica geral reconhece, há muito, a insinuante força das crenças. No entanto, 

imprescindível avançar: crucial, deliberadamente, alterá-las, filtrá-las e  aprimorá-las.  Com esse 

desiderato, existem valiosos estudos20que começam, a pouco e pouco, desnudar a mente de 

quem interpreta (não apenas juridicamente) e realiza hierarquizações condicionadas por vieses 

(“biases”) ou desvios cognitivos. Não surpreende que, como advertem Keith Stanovich e Richard 

West, esses pontos cegos se imponham até aos pensamentos mais sofisticados.21  

                                                        
15Vide o documento BANCO MUNDIAL. World Development Report 2015: “Mind, Society, and Behavior”. Washington: World Bank, 

2015.   

16 Vide, sobre técnicas comportamentais no campo regulatório, a norte-americana EXECUTIVE ORDER. Using Behavioral Science 
Insights to Better Serve the American People. 2015. 

17 Vide, sobre os preconceitos implícitos e o papel do endosso de outras pessoas, LUN, Janetta et all. “(Why) Do I Think What You 
Think? Epistemic Social Tuning and Implicit Prejudice”. Journal of Personality and Social Psychology, v. 93, n. 6, p. 957-972, 
2007. 

18 Vide, sobre como lidar juridicamente com vieses implícitos, JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R. "The Law of Implicit Bias," 
California Law Review, n. 94, 2006, p. 969. Observam, à p. 996: "We have suggested the importance of distinguishing between 
two responses to implicit bias. Sometimes the legal system does and should pursue a strategy of insulation—for example, by 
protecting consumers against their own mistakes or by banning or otherwise limiting the effects of implicitly biased behavior. But 
sometimes the legal system does and should attempt to debias those who suffer from consumer error—or who might treat 
people in a biased manner. In many domains, debiasing strategies provide a preferable and less intrusive solution. In the context 
of antidiscrimination law, implicit bias presents a particularly severe challenge; we have suggested that several existing doctrines 
now operate to reduce that bias, either directly or indirectly, and that these existing doctri nes do not on that account run into 
convincing normative objections".  

19 Vide PHELPS, Elizabeth; SOKOL-HESSNER, Peter. Social and emotional factors in decision-making: appraisal and value. In: DOLAN, 
R.J.; SHAROT, T. (eds). Neuroscience of Preference and Choice: Cognitive and Neural  Mechanisms. London: Academic Press, 
2011, pp. 207-222. 

20 Vide, para ilustrar, FREEMAN, Michael (eds.). Law and Neuroscience. NY: Oxford University Press, 2011. 

21 Vide WEST, Richard; MESERVE, Russell; STANOVITCH, Keith. Cognitive sophistication does not attenuate the bias blind spot. 
Journal of Personality and Social Psychology. v. 103, n. 3, 506-519, Sep 2012. 
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Com o anelo de favorecer a identificação dos desvios cognitivos, com base na abordagem 

de Daniel Kahneman, recorre-se à ficção de dois sistemas de pensamento: o sistema I 

(pensamento automático) e o sistema II (controle racional).22 O sistema I é aquele que opera 

automática e rapidamente, tomando a maior parte das decisões por impulso, sem maior senso de 

controle voluntário,23 enquanto o sistema II diz respeito àquelas áreas do cérebro mais novas, 

responsáveis pelo esforço de calcular, pela concentração,24 pelo monitoramento, pelo poder de 

veto e pelo controle das sugestões formuladas pelo sistema I. Isto é, o sistema II responde pela 

deliberada atenção,25, apesar de, com desafortunada assiduidade, revelar-se confinado à lei do 

menor esforço.26   

Antes de mais, sublinhe-se que, ao adotar essa distinção, não se retoma o menor vestígio 

do dualismo cartesiano.27 Reconhece-se que os sistemas interagem o tempo inteiro, entre si e com 

o ambiente, de modo que se reputa inviável o “localizacionismo” estrito. Ainda: a velha disputa 

filosófica entre razão e emoção não faz hoje o menor sentido, à vista da insofismável integração, 

sobremodo em zonas pré-frontais do cérebro.28  

Em outras palavras, o que se pretende enfatizar é que o sistema automático constitui 

verdadeira usina de enviesamentos,29 eventuais distorções e até (perigosos) erros em cascata. Isto 

é, o sistema I manipula informações, longe do abrigo seguro da prudência, incorrendo em ilusões 

de controle.  Como adverte Daniel Kahneman, o sistema primitivo confunde facilidade cognitiva 

com verdade, abusa de heurísticas e simplifica demais, especialmente ao substituir questões 

difíceis por fáceis, asssim como ao inventar causas30e suposta coerência.  

                                                        
22 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 13: “Fast thinking includes both variants of 

intuitive thought – the expert and the heuristic – as well as the entirely automatic mental activities of perception and memory, 
the operations that enable you to know there is a lamp on your desk or retrieve the name of the capital of Russia.”   

23 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p.20.  

24 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 21. 

25 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 22.  

26 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 35. 

27 Vide, para uma crítica ao “cogito” cartesiano, DAMÁSIO, António. Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human. NY: Avon 
Books, New York, 1999.  

28 Vide PALMINI, André. Violência na perspectiva neurocientífica dos afetos e das decisões: por que não devemos simplificar os 
determinantes do comportamento humano. Revista Brasileira de Psicoterapia. v. 12, n. 2-3, 2010, p. 211: “não faz mais sentido 
discutir-se razão versus emoção como uma disputa entre regiões corticais versus estruturas subcorticais, mas sim a integração 
entre razão e emoção em diversas estruturas cerebrais, particularmente nas regiões pré-frontais.”  

29 Vide, com resultados que corroboram estatitiscamente os enviesamento, o estudo de STONE, Geoffrey. The behavior of Supreme 
Court Justices when their behavior counts the most. American Constitution Society for Law and Policy, Washignton: 2013, pp. 1-
12. 

30 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 105. 
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Realmente: inventa causas e produz memórias fantasiosas.31 Sofre de aversão à perda, com 

desproporcional reação às perdas na comparação com os ganhos.32 Exagera a coerência emocional 

e é predisposto a confirmar as crenças iniciais, vendo somente aquilo que quer ver.33   

Escusado dizer o prejuízo que isso representa para o princípio constitucional da 

imparcialidade. Quer dizer, se o intérprete, de antemão, for favorável à pena de morte, tenderá a 

selecionar os argumentos que corroboram essa posição. Se atuar em grupo ou colegiado que 

pensar da mesma forma, tende a extremar a posição original.  

Não por mera coincidência, ao longo da história, os juízes que tomaram decisões 

infames34“viram” no sistema jurídico aquilo que queriam ver para decidir de acordo com suas 

repulsivas inclinações iniciais.   

Aí está, com duro realismo, a condição do sistema antigo de nosso cérebro. Em que pese se 

mostrar, em parte, programável pelo sistema mais novo da racionalidade (do córtex pré-frontal), o 

sistema automático está predisposto a economizar energia e a cobrar preço alto demais, ao 

tropeçar nas questões que envolvem o exercício da lógica, da crítica impessoal e do discernimento 

fundamentado.  

Sede funcional da memória,35 o sistema I simplifica, para se contentar com respostas 

atraentes e fáceis (ainda que manifestamente errôneas), tudo para não enfrentar o penoso 

trabalho requerido pela incerteza ou para não questionar  crenças prévias, às vezes 

discriminatórias,36racistas, sexistas e insustentáveis. E, para complicar as coisas, o próprio sistema 

reflexivo, mormente quando debilitado37e exaurido, também se apresenta vulnerável e libera 

espaço para o domínio opressivo de estereótipos,38 juízos superficiais e reducionistas.  

                                                        
31  Vide LOFTUS, Elizabeth. Our changeable memories: legal and practical implications. Nature Reviews/Neurosciece. v. 4, 2003, pp. 

231-234. 

32 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p.105: “responds more strongly to losses than 
to gains (loss aversion).” 

33 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 105: “is biased to believe and confirm.”   

34 Vide, para inventário de várias decisões indefensáveis, CHEMERINSKY, Erwin. The Case Against the Supreme Court. NY: Viking, 
2014. 

35Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 46: “Memory function is an attribute of 
System 1. […] The extent of deliberate checking and search is a characteristic of System 2, which varies among individuals”.  

36 Vide DAMÁSIO, António. E o cérebro criou o homem. SP: Cia. das Letras, 2011, p. 169: “Nossas memórias sobre certos objetos 
são governadas por nosso conhecimento prévio de objetos comparáveis ou de situações semelhantes. [...] são preconceituadas, 
no sentido estrito do termo, pela nossa história e crenças prévias.” 

37 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 41. 

38 Vide, para ilustrar a ameaça dos estereótipos (“stereotype threat”), STEELE, Claude. A threat in the air: How stereotypes shape 
intellectual identity and performance. American Psychologist, v. 52, n. 6, p. 613-629, Jun 1997. 
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Para corroborar tais assertivas, recorde-se que, comprovadamente, os uízes fatigados estão 

propensos a negar pedidos favoráveis aos apenados.39 O que ocorre, em situações emblemáticas 

desse tipo, é que, por razões eminentemente físicas, o sistema reflexivo deixa de funcionar a 

contento (ou funciona mal) em matéria de autocontrole, com impressionantes danos para o 

sopesamento isonômico e imparcial.  

Por outro lado, como evidencia o impactante experimento de Walter Mischel e Ebbe 

Ebbesen sobre efeitos da incapacidade de adiar gratificações, sobrevém do automatismo negativo 

a dificuldade de realizar escolhas consistentes no tempo. Para agravar o panorama, os impulsos e 

atalhos mentais costumam ser explorados à exaustão por aproveitadores inescrupulosos,40 no 

leilão das crenças,41nessa era de hiperconsumismo atroz, na qual o sujeito parece convertido em 

mercadoria desejável, como denuncia Zygmunt Bauman.42 Desse modo, estímulos distorcidos 

inviabilizam as respostas interpretativas compatíveis com a obtenção de benefícios líquidos, a 

longo prazo.   

O que se intenta destacar é que os sopesamentos e as ponderações coexistem, no cérebro 

do intérprete, 43  com uma rede tendenciosa de impulsões (como demonstram ainda os 

experimentos de John Bargh44sobre a força dos estereótipos). Convivem, portanto, o sistema I e o 

sistema II em batalhas penosas entre a recompensa imediata e o pensamento de longo espectro, 

semelhantes às clássicas lutas das dietas. No final das contas, se não houver extremo cuidado, 

                                                        
39 Vide DANZIGER, Shai; LEVAV, Jonathan; ANVNAIM-PESSO, Liora. Extraneous factors in judicial decisions. Proc Natl Acad Sci 

USA. v. 108, n. 17, p. 6889-6892, april 2011. 

40 Vide CIALDINI, Robert. Influence. 4. ed. Boston: Allyn e Bacon, 2001. Entre as ilusões cognitivas ou vieses, mostra a crença de 
quanto mais caro, melhor. A racionalidade sabe, com facilidade, que nem sempre é assim. Contudo, o sistema impulsivo sequer 
duvida. Outros vícios mentais arrolados, para ilustrar, são o de confiar cegamente no argumento do especialista, desconhecer o 
efeito contraste e ignorar as influências da reciprocidade, todos ardilosamente explorados pelo marketing. Vide, para uma 
perspectiva crítica, SANDEL, Michael. What a money can´t buy. The moral limits of market. NY: Farrar, Straus and Ginoux, 2012. 
Vide, sobre a realidade das ilusões cognitivas, KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. On the reality of cognitive illusions. 
Psychological Review. v. 103, n. 3, p. 582-591, 1996.  

41 Vide GIANETTI, Eduardo. O mercado das crenças. SP: Cia. das Letras, 2003. 

42 Vide BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. A transformação das pessoas em mercadoria. Rio: Zahar, 2008, p. 22: “Numa 
sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos 
de fadas.”  

43 Vide PALMINI, André; HAASE, Victor Geraldi. ‘To do or not to do’? The neurobiology of decision-making in daily life. 
Dementia & Neuropsychologia. v.1, p. 10-17, 2007. Observam (p. 15): “The crucial issue is that in practice, in real life, several 
stimuli - appealing differently to the subcortical reward and to the prefrontal systems - coexist in time. In other words, in 
practice, there are several stimuli with prospectively distinct levels of immediate versus delayed gratification demanding a 
behavioral response.” 

44 Vide BARGH, John; CHEN, Mark; BURROWS, Lara. Automaticity of Social Behavior: Direct Trait Construct of Stereotype Activation 
on Action. Journal of Personality and Social Psychology. v. 71, p. 230-244, 1996. Por exemplo,  compor uma frase sobre idosos 
faz com que as pessoas, logo a seguir, inconscientemente, passem a andar mais devagar.  
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impulsões solapam modulações intertemporais45de longo prazo,46 mercê da vulnerabilidade ao 

contágio emocional47 e do fenômeno comprovado de ignorância pluralística.48  

Nesse contexto, tomar ciência dos vieses é um requisito primordial (não o único, por certo) 

para aprimorar a interpretação jurídica, em vez de fingir deferência à autonomia do objeto ou de 

insistir em negar os condicionamentos mentais, negação ingênua da condição humana.49  

Dito de outra maneira, entende-se que se o exegeta jurídico apostar na completa 

determinação objetiva da norma, será manipulado por impulsos cegos e pré-compreensões sem 

freios e limites, que o impelirão, como a verdadeiro títere, a tomar decisões sob influências 

(internas ou externas) perigosas, que nada ostentam de fundo imparcial, visto que gravitam em 

torno de idiossincráticas oscilações.50  

Nada obstante, defende-se que é perfeitamente viável, a partir da ciência desse processo 

natural, filtrar (não menos naturalmente) as predisposições e modificá-las. Ou seja, a pedra de 

toque para a hermenêutica contemporânea51consiste em não confiar cegamente nos impulsos 

internos e externos, dado que, na realidade, são os vieses que estabelecem, na maior parte dos 

casos, as intensidades contrastantes, no manejo de critérios jurídicos.  

Por alarmante que possa soar, os vieses (com erros de avaliação52 e de atribuição causal53), 

                                                        
45 Vide, sobre a questão intertemporal, PALMINI, André; HAASE, Victor Geraldi. ‘To do or not to do’? The neurobiology of decision-

making in daily life. Dementia & Neuropsychologia. v.1, p. 10-17, 2007, p.12: “Inescapably, making decisions is a constant 
demand upon our brains, and there is always the dichotomization between the more immediate rewards and the more delayed 
gratifications (without the immediate rewards).”  

46 Vide FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3. ed., BH: Fórum, 2016, notadamente no Capítulo sobre falácias. Vide, 
ainda, SALZMAN, James; THOMPSON, Barton. Environmental Law and Policy. NY: Foundation Press, 2010, pp. 24-26. 

47 Vide, sobre a emoção como fenômeno comportamental, social e psicofisiológico e sobre o automatismo do contágio, HATFIELD, 
Elaine; CACIOPPO, John; RAPSON, Richard. Emotional Contagion. University of Cambridge, 1994.  

48 Tendência de agir mais quando está só, numa situação emergencial, do que em grupo, no qual resta preso à inércia. Vide, sobre a 
ignorância pluralística, MILLER, Dale; MCFARLAND, Cathy. Pluralistic ignorance: When similarity is interpreted as 
dissimilarity. Journal of Personality and Social Psychology, v. 53, n. 2, p. 298-305, Aug 1987. Vide, sobre a influência do tamanho 
do grupo sobre a capacidade de agir em emergência, LATANE, Bibb; NIDA, Steve. Ten Years of Research on Group Size and 
Helping. Psychological  Bulletin. v. 89,n. 2, p. 308-324, 1981. 

49 Vide a polêmica entre Emilio Betti, com o seu cânone da autonomia do objeto, BETTI, Emilio. Teoria Generale de la 
Intepretazione. Milão: Giuffré, 1955 e Hans-Georg Gadamer, com ênfase para o papel das pré-compreensões, GADAMER, Hans-
Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 1997. A perspectiva gadameriana, no ponto, está corroborada pelos recentes 
aportes científicos. 

50 Vide ROCHA, Armando Freitas da; ROCHA, Fábio T. Neuroeconomia e Processo Decisório. Rio: LTC, 2011, pp. 11-95. 

51 Hermenêutica jurídica é, no que enfoque aqui proposto, ciência (mais do que arte) descritiva do processo interpretativo, nos 
seus mecanismos conscientes e inconscientes, condicionadores da produção normativa dos significados pelos intérpretes do 
sistema jurídico.  

52 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 58. 

53 Vide, sobre a tendência de ignorar os fatores situacionais em detrimento dos fatores disposicionais, o texto de TORRES, Cláudio 
Vaz; VEIGA, Elaine Rabelo (orgs.) Psicologia social: principais temas e vertentes. Porto Alegre: Artmed, 2011, p. 50. 
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combinados à força do contexto,54 determinam, em inúmeras ocasiões, os sopesamentos, por 

mais que o sistema reflexivo, não raro desidioso, alardeie figurar no controle.55 Nesse quadro, o 

irracionalismo emerge do predomínio que o sistema primitivo confere às conclusões (falsas) que 

confirmam as crenças subjacentes,56 57quando o intérprete vê somente aquilo que deseja ver no 

objeto, hipnotizado por impressões iniciais, aparências e inclinações.   

Por isso, considera-se temerário, para dizer o mínimo, subestimar a circunstância de que o 

sistema primitivo gratifica-se pela coerência (falsa) das estórias jurídicas e factuais que consegue 

criar,58 nada importando a quantidade e a qualidade dos dados coligidos. Quer dizer, a coerência, 

não poucas vezes, torna-se cúmplice da perpetuação dos erros iniciais.59Não é acaso que alguns 

intérpretes defendem, anos a fio, teses manifestamente erradas, pelo singelo motivo de que já as 

defenderam, numa circularidade viciosa crônica.   

Quadra realçar: se o intérprete jurídico não checar os dados em fontes de informações 

independentes, a própria coerência, tão valorizada (por relevantes considerações), não encontra 

respaldo mínimo no sistema reflexivo, eclipsado pelo sistema primitivo e vítima da excessiva 

confiança nas próprias crenças.60 Vítima, igualmente, da ojeriza às dúvidas61 e da propensão de 

suprimir as ambiguidades por decreto. 

Em face do descrito, não se estranha que o uso de cânones clássicos, na hermenêutica 

jurídica, converta-se, com assiduidade, no fruto da correspondência de intensidade (“intensity 

matching”),62 efetuada pelo sistema primitivo, mais do que, como seria de esperar, de operação 

fundamentada (nos termos do art. 93, da Constituição), levada a cabo com os aportes imparciais 

                                                        
54 Vide, para uma explanação didática sobre o poder do contexto, GLADWELL, Malcon. O ponto de virada. Rio: Sextante, 2009, pp. 

139-143. 

55 Vide DENES-RAJ, Veronika; EPSTEIN, Seymour. Conflict between intuitive and rational processing: When people behave against 
their better judgment. Journal of Personality and Social Psychology. n. 66, p. 819-829, 1994. 

56 Vide GILBERT, Daniel. How Mental Systems Believe. American Psychologist. v. 46, n. 2, p. 107-118, fev. 1991. Aí sugere,com 
todas as implicações hermenêuticas, à p. 116, que a aceitação temporária de uma proposição é parte do processo não voluntário 
de sua compreensão.   

57 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 81: “The operations of associative memory 
contribute to a general confirmation bias.”  

58 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 85. 

59 Vide CIALDINI, Robert. Influence. 4. ed. Boston: Allyn e Bacon, 2001, p.119. 

60 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 87: “The confidence that individuals have in 
their beliefs depends mostly on the quality of the story they can tell about what they see, even if they see little. We often fail to 
allow for the possibility that evidence that should be critical to our judgment is missing – what we see is all there is.”  

61 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 114: “System 1 is not prone to doubt. It 
suppresses ambiguity and spontaneously  constructs stories that are as coherent as possible. Unless the message is immediately 
negated, the associations that it evokes will spread as if the message were true.” 

62 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 93. 
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do sistema reflexivo. A mágica fórmula da ponderação converte-se, nesse caso, em simples 

fachada para a irreflexão autoenganadora. Numa frase realista: as partes primitivas da mente do 

intérprete podem sufocar e engolfar as partes modernas, o que explica interpretações 

teratológicas, vestidas com os trajes da juridicidade formal.  

 

1.2. Desvios que condicionam, desde o início, a escolha interpretativa 

Os desvios cognitivos ou vieses estão presentes em toda atividade interpretativa, por maior 

prestígio que se queira conferir aos comandos externos que favorecem a imparcialidade e a 

fundamentação isenta. Ou seja, a rigor, não existe imparcialidade fácil, mas tão-só o 

desenviesamento autocrítico do intérprete, atento aos riscos inevitáveis. Disso resulta a relevância 

de arrolar os principais vieses (“biases”) que tendem a comprometer na mente do intérprete, a 

isenção e o balanceamento consistente e congruente. Ei-los, em rol não taxativo:  

- o viés da confirmação:63 a predisposição de optar por dados e informações que tão-

somente confirmam as crenças e impressões preliminares, sem passar pelo crivo apurado do 

sistema reflexivo. Ocorre, para retomar o exemplo, quando a mente do intérprete, notadamente 

quando fatigada ou estressada, fixa inclinação inicial e seleciona provas e argumentos que 

confirmam a crença preliminar, afastando tudo aquilo que se colocar em dissonância. 

Desnecessário dizer que a crença prévia pode estar rotundamente equivocada, seja pela escassez 

de dados disponíveis (informação assimétrica), seja pelas pressões oriundas do contágio social, 

seja por déficits cognitivos e até por falhas de caráter. O ponto é que a mente do intérprete, na 

ânsia de confirmar a qualquer custo, funciona rápido demais e se fecha a opções distintas. Nesse 

terreno, o melhor é rever assiduamente as inclinações, assumindo a presunção de que qualquer 

pré-compreensão, por melhor que seja, é suspeita.      

- o viés da falsa coerência: a predisposição de negar a (incômoda) dúvida cognitiva ou de 

suprimir artificialmente a ambiguidade (não menos incômoda), inventando narrativas 

coerentes.64Ocorre, por exemplo, quando o intérprete lê os textos normativos como se fossem 

                                                        
63 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 81: “System 1 is gullible and biased to believe, 

System 2 is in charge of doubting and unbelieving, but System 2 is sometimes busy, and often lazy. Indeed, there is evidence that 
people are more likely to be influenced by empty persuasive messages, such as commercials, when they are tired and depleted.” 

64 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 114: “System 1 is not prone to doubt. It 
suppresses ambiguity and spontaneously  constructs stories that are as coherent as possible. […] System 2 is capable of doubt, 
because it can maintain incompatible possibilities at the same time.”  
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isentos de possibilidades conflitantes, evocando vontades claras e peremptórias da lei e do 

legislador (como pretendem os originalistas estritos). É, ainda, o que ocorre em testemunhos e 

julgamentos baseados em falsas memórias. Em tais circunstâncias, a mente do intérprete jurídico 

superestima a coerência do exposto ou65apresenta inclinação de, em face da incerteza (inevitável), 

preferir a via fácil do consenso,66 seja ele qual for. Estima-se que dose moderada de ceticismo seja 

o melhor remédio contra esse enviesamento.  

- o viés de aversão à perda:67 a predisposição de valorizar mais as perdas do que os ganhos. 

Trata-se de fenômeno que encontra, como os demais, convincente explicação evolucionária. O 

certo é que, embora útil em determinado contexto, tende a causar inércia conservadora e a 

inviabilizar acordos, conciliações e renúncias mútuas. Pode surgir, por exemplo, quando o 

intérprete, com o temor de perder uma discussão no colegiado, adere à maioria, a despeito de 

fortes convicções de princípio em contrário. Outra ilustração: manifesta-se na inércia que deixa de 

tomar inadiáveis decisões reformistas (a despeito dos altos custos da inércia), na tentação 

simplista de tudo preservar. E desponta na propensão de valorizar exageradamente os itens já 

possuídos (“endowment effect”),68  o que explica tantas tentativas frustradas de equidade 

redistributiva, nos processos judiciais e administrativos. O antídoto, em todas essas situações, 

consiste em regular as emoções,69 acima de apegos excessivos.     

- o viés do “status quo:”70 a predisposição de manter escolhas jurídicas feitas, ainda que 

disfuncionais, anacrônicas e obsoletas. Ocorre, por exemplo, quando a mente do exegeta, tendo 

adotado determinada orientação jurisprudencial, resigna-se a mantê-la, ainda que o precedente 

não reencontre os pressupostos de sua consolidação. É típico dos partidários do aludido 

movimento originalista radical (com variantes71e graves vicissitudes lógicas72) e daqueles que 

                                                        
65 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 114: “we are prone to exaggerate the consistency 

and coherence of what we see.”  

66 Vide SECHRIST, Gretchen; STANGOR, Charles. When are intergroup attitudes  based on perceived consensus  information?. Social 
Influence. v. 2, n. 3, p. 211-235, 2007. 

67 Vide SUNSTEIN, Cass; THALER, Richard. Nudge. Rio: Elsevier, 2009, pp. 36-37: “De maneira geral, a tristeza pela perda é algo duas 
vezes maior do que a alegria proporcionada pelo ganho dessa mesma coisa. [...]  A aversão à perda ajuda a produzir inércia, ou 
seja, um forte desejo de não mexer no que você possui neste momento.”  

68 Vide KNUTSON, Brian; et all. Neural Antecedents of the Endowment Effect. Neuron 58, p. 814-822, June 12, 2008. 

69 Vide SOKOL-HESSMER, Peter; CAMERER, Colin; PHELPS, Elizabeth. Emotion regulation reduces loss aversion and decreases 
amygdala responses to losses. Social Cognitive Affective Neuroscience, 2012.  

70 Vide SAMUELSON, William; ZECKHAUSER, Richard. Status  Quo  Bias  in  Decision  Making. Journal  of Risk and  Uncertainty. v.  1, 
1988, p.8: “This  article  reports  the  results  of  a  series  of  decision-making  experiments designed  to  test  for  status  quo  
effects. The  main  finding  is that  decision  makers  exhibit  a  significant  status  quo  bias.  Subjects  in  our  experiments  
adhered  to  status  quo  choices  more  frequently  than  would  be  predicted  by  the  canonical  model”.  

71 Vide, por exemplo, BORK, Robert. The tempting of America. NY: Touchstone, 1991.  
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rejeitam a adaptação perante mudanças imperiosas, como as requeridas pelo desenvolvimento 

sustentável, princípio que incide em todas as províncias do Direito.73 O viés do “status quo”74 

tende, pois, a introduzir atroz regressivismo que zomba da dignidade, como ocorreu, no quadro 

brasileiro, na tardança abjeta em abolir a escravatura. O mesmo viés explica a resistência contra as 

atuações regulatórias mais firmes no enfrentamento das falhas de mercado (informação 

assimétrica, abuso do poder dominante e externalidades negativas não internalizadas). O 

antídoto, nesse passo, consiste em perceber que o melhor modo de preservar é inovar, isto é, 

transformar exitosamente o estabelecido, com  devidas cautelas na transição. 

- o viés do enquadramento: a predisposição de interpretar à dependência do modo pelo 

qual a questão é enquadrada.75 Ocorre quando a mente do intérprete, leigo ou exímio especialista 

no assunto,76 deixa de perquirir, por falta de tempo ou outro motivo (nem sempre nobre), se um 

enquadramento diverso da questão conduziria à resposta mais plausível, satisfatória e 

universalizável. Como observa Steven Pinker, “nossa capacidade de enquadrar um fato de diversas 

formas faz com que troquemos de ângulo no decorrer de uma ação, dependendo de como a ação 

é descrita.”77Os manipuladores são deveras hábeis na técnica (maliciosa) do enquadramento, 

utilizada para ludibriar os terceiros vulneráveis. O melhor remédio consiste em saber variar os 

enquadramentos, incentivar a geração de alternativas e desconfiar, até prova em contrário, do 

modo pelo qual os argumentos são enunciados.       

- o viés do otimismo78 excessivo: a predisposição à confiança extremada, que guarda 

conexão com as previsões exageradamente seguras (e negligentes),79 ligadas a erros nem sempre 

inocentes.80 A solução, no ponto, é adotar apenas dose moderada de otimismo, porque o excesso 

                                                                                                                                                                                        
72 Vide, para ilustrar a crítica ao originalismo, STRAUSS, David. The Living Constitution. NY: Oxford University Press, 2010, pp. 7-31, 

apontando as razões de sua sobrevivência, entre as quais figura à de p. 31: “despite the force of the criticism, is that originalism 
is not actually a way of interpreting the Constitution. It is a rhetorical trope.”   

73 Vide FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3. ed., BH: Fórum, 2016. 

74 Vide, por exemplo, NICOLLE, Antoinette, et all.  Regret-Induced Status Quo Bias. The Journal of Neuroscience. v. 31, n. 9, p. 
3320-3327, 2 March 2011. 

75 Vide SUNSTEIN, Cass; THALER, Richard. Nudge. Rio: Elsevier, 2009, p. 39: “Até mesmo os especialistas estão sujeitos a efeitos do 
enquadramento. Ao ouvir que ‘90 em 100 estão vivos’, os médicos têm mais probabilidade de recomendar a operação do que se 
ouvirem que ‘10 em 100 estão mortos.’”   

76 Vide, sobre a dificuldade de especialistas aceitarem o erro, TETLOCK, Philip. Expert political judgement. Princeton: Princeton 
University Press, 2005.  

77 Vide PINKER, Steven. Do que é feito o pensamento. SP: Cia. das Letras, 2008, p. 448. 

78 Vide, sem deixar de reconhecer os benefícios do otimismo racional, SHAROT, Tali. The Optimism Bias. Current Biolog. v. 21, n. 23, 
p. 941-945, December 2011.  Vide, ainda, SHAROT, Tali. The optimism bias. New York: Pantheon, 2011.   

79 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, pp. 249-254. 

80 Vide GALBRAITH, John Keneth. A economia das fraudes inocentes. SP: Cia. das Letras, 2004. 
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afugenta os cuidados inerentes à prevenção e à precaução.81 Além disso, o melhor é se abster de 

julgar até recuperar o equilíbrio prudencial de perspectiva.  

- o viés da preferência pelo presente (“present-biased preferences”):82 a predisposição de 

sobrevalorizar as recompensas ou os resultados de curto prazo, sem perquirir sobre custos diretos 

e indiretos de longo alcance, com o risco de danos (materiais e morais) de toda ordem, por falhas 

nas escolhas intertemporais.83 O remédio está em realçar o peso da escolha sustentável, sempre 

no encalço de benefícios líquidos duradouros.84  

Como esses vieses ilustram, na mente do intérprete, os procedimentos simplificadores 

(como heurísticas) podem encontrar respostas rápidas, mas errôneas, para perguntas difíceis.85 De 

sorte que se reputa,86 empírica e juridicamente,  reprovável o engano de permitir, sem veto, a 

influência exacerbada do sistema impulsivo, que se aproveita da frouxidão do sistema reflexivo.   

Em outras palavras, no processo interpretativo, os vieses estão insidiosamente infiltrados, 

uma vez que o intérprete tece o significado global do sistema, submetido a inextirpáveis 

influências desse jaez. Cumpre, portanto, criar hábitos alternativos para interpretar com acurácia 

e prudência. Nada resolve o apelo fácil e retrógrado ao passivismo como saída, ignorando os erros 

do utilitarismo das regras, desnudados por Bernard Williams.87  

Com efeito, as teorias estáticas da hermenêutica jurídica não oferecem resposta 

satisfatória: cultivam a estabilidade pela estabilidade e servem acriticamente ao enviesamento do 
                                                        
81 Vide, sobre otimismo excessivo, DEJOY, David. Optimism bias and traffic safety. Proceedings of the Human Factors and 

Ergonomics Society Annual Meeting  v. 31, n. 7, p. 756-759, September, 1987. 

82 Vide MEIER, Stephan; SPRENGER, Charles. Present-Biased Preferences and Credit Card Borrowing. American Economic Journal: 
Applied Economics, v.2, n. 1, p. 193-210, 2010. Observam: “The finding that directly measured present bias correlates with credit 
card borrowing gives critical support to behavioral economics models of present-biased preferences in consumer choise. This 
paper opens up a number of avenues for future research”. 

83 Vide FREDERICK, Shane; LOEWENSTEIN, George; O´DONOGHUE, Ted. Time Discounting and Time Preference: A Critical Review. 
Journal of Economic Literature. v. 40, n. 2, p. 351-401, 2002.   

84 Também se manifesta como viés relacionado à “miopia da tristeza” (“myopic misery”), que suscita impaciência e preconceitos 
que afastam as decisões dos objetivos de longo alcance, além de envolver altos custos potenciais.Vide, sobre o aumento da 
impaciência causado pela tristeza, LERNER, Jennifer; LI, Ye; WEBER, Eike. The Financial Costs of Sadness. Psychological Science, v. 
24, p. 72-79, January 2013. 

85 Vide KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, p. 98: “The technical definition of heuristic is a 
simple procedure that helps find adequate, though often imperfect, answers to difficult questions. The word comes from the 
same root as eureka.” 

86 Vide, sobre a capacidade de representação dos estados mentais, SAXE, Rebecca; YOUNG, Liane. An fMRI Investigation of 
Spontaneous Mental State Inference for Moral Judgment. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 21, n. 7, p. 1396-1405, July 2009. 
Vide, sobre o controverso tema da apossibilidade de comprovação empírica de obrigações morais, 
PRINZ, Jesse. Can Moral Obligations Be Empirically Discovered?. Midwest Studies in Philosophy, n. XXXI, p. 271-291, 2007. Vide, 
ainda, CHURCHLAND, Patrícia Smith. Braintrust: what neuroscience tell us abaout morality. Princeton: Princeton University Press, 
2011. 

87 Vide WILLIAMS, Bernard. Moral. SP: Martins Fontes, 2005, p. 159: “O utilitarismo das regras, enquanto tentativa de se agarrar a 
algo caracteristicamente utilitarista e ao mesmo tempo aparar as suas arestas mais toscas, a mim me parece um fracasso.”  
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“status quo.” Por sua vez, a tentativa de derivar a fundamentação apenas da racionalidade é outro 

canto de sereia, que destoa, por inteiro, do conhecimento sobre como funciona a mente do 

exegeta.  

Por igual, não é suficiente enunciar fórmulas de ponderação, eis que até as tentativas 

matemáticas refinadas, como a fórmula de Daniel Bernouill,88 são de debilidade manifesta. É que, 

como observa com sagacidade, Antonio Damásio,89 a própria memória, em suas evocações, 

depende de pré-compreensões.  Como se observa, a ciência, a despeito de vários enigmas 

remanescentes, une-se às melhores intuições: interpretar bem o Direito nunca será, ao que tudo 

indica, descrição isenta de escolhas axiológicas e supõe lidar criticamente com os vieses. Portanto, 

o escrutínio dos desvios cognitivos precisa ocupar o cerne da teoria da interpretação tópico-

sistemática do Direito.90   

À vista do exposto, a hermenêutica jurídica de ponta, em bases científicas promissoras,91 

floresce justamente quando não perduram quimeras como a autonomia do objeto, na linha do 

preconizado por Emilio Betti 92  (não corroborado pelos achados científicos). Vale dizer, 

indispensável a vigilância contra simplificações dos cânones hermenêuticos, por mais respeitáveis 

que tenham sido os seus formuladores. Como se enfatizou, a mente do intérprete jurídico, às 

voltas com sombras e distorções cognitivas, está, por assim dizer, preordenada a valorar 

rapidamente, pelo simples fato de ser humana. Mais: os automatismos costumam cercear a 

empatia e a justiça recíproca,93 sobremodo ao provocarem anseios de influência. Nesse cenário, a 

sede (quase insaciável) de aprovação e o contágio emocional podem não ser neutralizados, em 

tempo útil, pelo sistema reflexivo, notadamente em personalidades contaminadas pela 

desconsideração do futuro,94 pela polarização de grupo 95e outras falhas cognitivas e não-

cognitivas.   

                                                        
88 Vide  KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012, pp. 272-277. 

89 Vide DAMÁSIO, António. E o cérebro criou o homem. SP: Cia. das Letras, 2011, p. 169. 

90 Vide FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 5. ed., SP: Malheiros, 2010. 

91Vide, sobre promissoras perspectivas, JONES, Owen; SHALL, Jeffrey, SHEN, Francis. Law and Neuroscience. NY: Wolters Kluwer, 
2014.  

92 Vide BETTI, Emilio. Teoria Generale de la Intepretazione. Milão: Giuffré, 1955. 

93 Vide, sobre “homo reciprocans” e as vantagens da reciprocidade positiva, FALK, Armin, et all. Homo Reciprocans: Survey 
Evidence on Behavioral Outcomes. Economic Journal, v. 119, p. 592-612, March 2009. 

94 Vide, sobre os vieses que interferem na racionalidade administrativa, BATEMAN, Thomas; SNELL, Scott. Administração. SP: Atlas, 
2011, pp. 79-80. 

95 Vide, sobre a polarização de grupo, SUNSTEIN, Cass. Going to extremes: How like minds unite and divide. NY: Oxford University 
Press, 2009, pp. 1-20. Vide, ainda, INSENBERG, Daniel. Group Polarization: A critical review and meta-analysis. Journal of 
Personality and Social Psychology, v. 50, n. 6, p. 1141-1151, Jun 1986. 
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Em suma, os hábitos mentais moldam a interpretação jurídica, a despeito da autoridade 

heterônoma dos textos normativos, na triangulação  

“estímulo-recompensa-rotina” que opera espécie de “loop”,96 no qual a mente prefere operar 

com o menor esforço possível. Os erros surgem precisamente quando o automatismo conjuga-se 

com a racionalidade pouco laboriosa, incapaz de supervisionar a formação de rotinas 

superiores.97Por esse motivo, quando o intérprete jurídico desconhece o processo formativo dos 

hábitos mentais e as bases neurais de seus juízos,98 converte-se no marionete de atalhos, levado a 

julgamentos inconsistentes, falaciosos e enviesados. Ao passo que se percebe o processo de 

formação de raciocínios,99 experimenta maior probabilidade de realizar julgamentos consistentes 

e antecipações mais ou menos seguras sobre os efeitos (diretos e colaterais) de suas escolhas.100  

Defende-se que existe solução factível: se os vieses são inevitáveis e os hábitos não se 

extinguem, não é menos certo que os hábitos, por força do livre-arbítrio,101 são perfeitamente 

substituíveis. De sorte que importa formar hábitos reflexivos e neutralizar, ao menos nas situações 

de maior impacto, as decisões enviesadas negativamente. Completa pertinência, no ponto, 

mostrou Francis Bacon, não só ao assinalar o elevado poder dos hábitos (os mais dominantes 

adquiridos na infância), como ao recomendar a estratégia de manter as mentes abertas ao 

aprimoramento.102 Realmente, mais do que nunca, mister que o intérprete realize a troca de 

hábitos nocivos por saudáveis103e aceitáveis reflexivamente. 

 

1.3. Solução plausível: novos hábitos mentais 

                                                        
96 Vide, para um relato das pesquisas sobre o hábito, DUHIGG, Charles. O Poder dos Hábitos. SP: Objetiva, 2012, p. 36: “Esse 

processo dentro dos nossos cérebros é um loop de três estágios. Primeiro há uma deixa, um estímulo que manda seu cérebro 
entrar em modo automático, e indica qual hábito ele deve usar. Depois há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. 
Finalmente, há uma recompensa, que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico para o futuro.” 

97 DUHIGG, Charles. O Poder dos Hábitos. SP: Objetiva, 2012. p. 38-39, 64-79. 

98 Vide MOLL, Jorge, et all. The neural basis of human moral cognition. Nature Reviews Neuroscience, v. 6, p. 799-809, 2005.   

99 Vide, sobre a necessidade de ir além dos estudos de lógica tradicional para construir uma boa “theory of reasoning”, JOHNSON-
LAIRD, Philip. How we reason. NY: Oxford University Press, 2008, p.17. 

100 Vide, sobre os cuidados antecipatórios, TETLOCK, Philip; GARDNER, Dan. Superprevisões. São Paul: Objetiva, 2016.  

101 Vide, sobre o livre-arbítrio na espécie humana, PANKSEPP, Jaak. Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal 
Emotions. NY: Oxford, 1998, p. 329. 

102 Vide BACON, Francis. Ensaios sobre moral e política. SP: Edipro, 2001, p. 135. 

103 Vide DUHIGG, Charles. O Poder dos Hábitos. SP: Objetiva, 2012, p. 125. 
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Ainda que de passagem, seria injusto não evocar Aristóteles104 e Platão105, em convergência 

(rara) sobre o papel decisivo dos hábitos. É que se o intérprete quiser abandonar os 

condicionamentos nocivos e perseguir os resultados apropriados, tem o condão de fazê-lo, desde 

que, em vez da ilusão de extingui-los, cuide de trocá-los por outros melhores.  Logo, quem quiser 

interpretar e compreender o Direito com sustentabilidade106e senso intertemporal, terá de, atento 

aos riscos de sequestros emocionais, eleger as rotinas do pensamento redirecionado.107  

Com esse espírito, a mente do exegete como que “desliga,” por exemplo, o hábito de 

desejar apenas o resultado imediato, incorporando o foco no longo prazo. Mantém-se vigilante 

quanto ao viés de aversão à perda e cultiva a avaliação prospectiva de custos e benefícios, sem 

descurar das externalidades negativas. Em lugar da confiança excessiva, esposa uma postura 

atenta a estados alterados (excitações, fadigas e arroubos). Pratica o discernimento de diferir as 

gratificações.108Evita o viés do “status quo”, contrapondo-lhe o hábito de tudo pensar como 

perfectível. Quer dizer, para cada enviesamento nefasto, adota  rotina de sinal trocado como 

antídoto. Eis a solução plausível. 

À base do articulado, a qualidade da interpretação jurídica depende da combinação 

harmônica de habilidades cognitivas e não-cognitivas, ressaltadas por James Heckman.109 Em 

síntese, a interpretação jurídica almejada é aquela que produz significados liquidamente 

benéficos, na interação com as disposições textuais legisladas, em termos sociais, econômicos e 

ambientais. Inversamente, a má interpretação é o fruto de desvios cognitivos e não-cognitivos, os 

quais, no limite, tendem a conduzir ao abismo pantanoso da tirania de predisposições.  

 

 

                                                        
104 Vide Aristóteles. The Nichomachean Ethics of Aristotle. London: Bohn, 1850, pp. 33-34: “The virtues, then, are produced in us 

neither by nature nor contrary to nature, but, we being naturally adapted to receive them, and this natural capacity is perfected 
by habit”.  

105 Vide, sobre o hábito, a assertiva de Platão:  “the character is engrained by habit” in Platão. Laws, Livro VII, 792e, The Dialogues 
of Plato, Oxford: Clarendon Press, 1953, vol. IV, p. 359. 

106 Vide FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3. ed., BH: Fórum, 2016, Cap.X. 

107 Vide TIMOTHY. Redirect. London: Penguin, 2011. 

108 Vide, sobre a resistência às tentações em favor de objetivos de longo alcance, MISCHEL, Walter, et all. Willpower over the life 
span: decomposing self-regulation. Social Cognitive and Affective Neuroscience Advance Access. Oxford University Press, set. 
2010, pp. 1-5.  

109 Vide James Heckman, ao realçar a prioridade do desenvolvimento das chamadas “soft skills” in “The technology and 
neuroscience of capacity formation”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(3): pp. 13250-13266. Vide, ainda, 
James Heckman e Yona Rubinstein in “The Importance of Noncognitive Skills: Lessons from the GED Testing Program.” American 
Economic Review 91(2), pp. 145-49.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A modo de resumo, a interpretação jurídica, empreendida com a consciência dos vieses, 

demanda novo rumo para a hermenêutica, reorientada pela reflexão científica sobre 

automatismos e vieses. Supõe compreender, vez por todas, que a mente do intérprete está 

predisposta a confirmar as crenças iniciais. Padece de aversão à perda e se inclina a preservar o 

“status quo.” É passível de contágio emocional. Lida numa confederação de sistemas.110Tende a 

sucumbir à miopia temporal. Costuma ser insuflada pelo viés do otimismo excessivo ao ponderar 

riscos e tende a formar estereótipos. Mais impressionante: decide milésimos de segundos antes 

de ter consciência raciocinada da decisão e está predisposta a reduzir rapidamente as 

dissonâncias, no afâ de não conviver com o “stress” da dúvida inquietante. 

Aí está a descrição nua e crua de como opera a mente do exegeta. O que há de alentador, 

nos recentes estudos comportamentais, radica na oportunidade inédita de desvendar (ao menos 

em parte) os mecanismos-chave da produção normativa de significados. Claro que existe perigo 

nisso: o desavisado pode imaginar que os condicionamentos são fatais e inelutáveis. Espera-se ter 

deixado claro que isso não é verdade.  Aos desvios sistemáticos sempre podem ser contrapostas 

rotinas reflexivas.  

Em última instância, sublinham-se as seguintes ideias de fundo:  

(a) Os enviesamentos (“biases”) compõem o núcleo das escolhas interpretativas, mais 

decisivos do que a própria alteridade das disposições textuais normativas.  

(b) Os hábitos mentais conformam a produção de significados normativos. A rigor, jamais 

se extinguem, conquanto graças ao livre-arbítrio (aptidão de vetar impulsos errôneos) possam ser 

substituídos por rotinas alternativas. Viés não é sinônimo de fatalidade.  

(c) Importa que o intérprete jurídico se compenetre de que nada mais é do que o plexo de 

suas rotinas mentais, das simples às mais elaboradas. Dito de outra maneira, nenhum intérprete 

consistente e congruente pode fingir que não existem propensões, sob pena de a imparcialidade 

se converter numa miragem de engano e autoengano.  

(d) A decisão interpretativa, tomada de modo precavido, demanda negociação ponderada 

entre o senso prospectivo e as zonas de recompensa imediata da mente.  

                                                        
110 Vide GAZZANIGA, Michael. The Social Brain. NY: Basic Books, 1985, p.6: “Human brain research urges the view that our brains 

are organized in such a way that many mental systems coexist in what may be thought of as a confederation”. 
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(e) Todas as tentativas de reduzir, a qualquer preço, a complexidade do processo 

interpretativo denotam forte incompreensão das escolhas das premissas, com implicações de 

monta.111 

(f) Em lugar do formalismo submisso de outrora, com o apreço desmesurado às regras 

preexistentes, avulta a reformatação substancial dos hábitos de modulação avaliativa.  

(g) O só esclarecimento dos vieses e das mazelas associadas não representa, por si, garantia 

de bom julgamento ou panaceia. Todavia, auxilia poderosamente a vontade e o intelecto na 

produção de hábitos alternativos, que favorecem os condicionamentos mais aptos a conciliar 

presente e representação do futuro, bem como intuição112 e a razão.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aristóteles. The Nichomachean Ethics of Aristotle. London: Bohn, 1850. 

BANCO MUNDIAL. World Development Report 2015: “Mind, Society, and Behavior”. Washington: 

World Bank, 2015. 

BACON, Francis. Ensaios sobre moral e política. SP: Edipro, 2001. 

BARGH, John; CHEN, Mark; BURROWS, Lara. Automaticity of Social Behavior: Direct Trait Construct 

of Stereotype Activation on Action. Journal of Personality and Social Psychology. v. 71, p. 230-

244, 1996. 

BATEMAN, Thomas; SNELL, Scott. Administração. SP: Atlas, 2011. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. A transformação das pessoas em mercadoria. Rio: Zahar, 

2008. 

BETTI, Emilio. Teoria Generale de la Intepretazione. Milão: Giuffré, 1955. 

BORK, Robert. The tempting of America. NY: Touchstone, 1991. 

BOTELHO, André (org). Sociologia. São Paulo: Penguin-Cia.das Letras, 2013. 

                                                        
111 Vide, sobre panorama de implicações éticas dos achados científicos, GIORDANO, James; GORDIJN, Bert (Eds.). Scientific and 

Philosophical Perspectives in Neuroethics. NY: Cambridge University Press, 2010.   

112 Vide Gerd Gigerenzer, em abordagem distinta daquela de Daniel Kahneman (não de todo inconciliável) in KAHNEMAN, Daniel. O 
Poder da Intuição. O inconsciente dita as melhores decisões. Rio: BestSeller, 2009, mostrando como a intuição funciona, tema 
relevante, mas que foge ao objeto do presente estudo. 



27 
 

CHEMERINSKY, Erwin. The Case Against the Supreme Court. NY: Viking, 2014. 

CHURCHLAND, Patrícia Smith. Braintrust: what neuroscience tell us abaout morality. Princeton: 

Princeton University Press, 2011. 

CIALDINI, Robert. Influence. 4. ed. Boston: Allyn e Bacon, 2001. 

DAMÁSIO, António. Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human. NY: Avon Books, New 

York, 1999. 

DAMÁSIO, António. E o cérebro criou o homem. SP: Cia. das Letras, 2011. 

DANZIGER, Shai; LEVAV, Jonathan; ANVNAIM-PESSO, Liora. Extraneous factors in judicial decisions. 

Proc Natl Acad Sci USA. v. 108, n. 17, p. 6889-6892, april 2011. 

DAVIDSON, Richard; MCEWEN, Bruce. Social influences on neuroplasticity: Stress and 

interventions to promote well-being. Nature Neuroscience. v. 15, n. 5, p. 689-695, 2012. 

DEJOY, David. Optimism bias and traffic safety. Proceedings of the Human Factors and 

Ergonomics Society Annual Meeting  v. 31, n. 7, p. 756-759, September, 1987. 

DENES-RAJ, Veronika; EPSTEIN, Seymour. Conflict between intuitive and rational processing: When 

people behave against their better judgment. Journal of Personality and Social Psychology. n. 66, 

p. 819-829, 1994. 

DUHIGG, Charles. O Poder dos Hábitos. SP: Objetiva, 2012. 

EXECUTIVE ORDER. Using Behavioral Science Insights to Better Serve the American People. 2015. 

FALK, Armin, et all. Homo Reciprocans: Survey Evidence on Behavioral Outcomes. Economic 

Journal, v. 119, p. 592-612, March 2009. 

FREDERICK, Shane; LOEWENSTEIN, George; O´DONOGHUE, Ted. Time Discounting and Time 

Preference: A Critical Review. Journal of Economic Literature. v. 40, n. 2, p. 351-401, 2002. 

FREEMAN, Michael (eds.). Law and Neuroscience. NY: Oxford University Press, 2011. 

FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 5. ed., SP: Malheiros, 2010. 

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3. ed., BH: Fórum, 2016. 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 1997. 

GALBRAITH, John Keneth. A economia das fraudes inocentes. SP: Cia. das Letras, 2004. 



28 
 

GAZZANIGA, Michael. The Social Brain. NY: Basic Books, 1985. 

GIANETTI, Eduardo. O mercado das crenças. SP: Cia. das Letras, 2003. 

GILBERT, Daniel. How Mental Systems Believe. American Psychologist. v. 46, n. 2, p. 107-118, fev. 

1991. 

GIORDANO, James; GORDIJN, Bert (Eds.). Scientific and Philosophical Perspectives in Neuroethics. 

NY: Cambridge University Press, 2010. 

GLADWELL, Malcon. O ponto de virada. Rio: Sextante, 2009. 

HATFIELD, Elaine; CACIOPPO, John; RAPSON, Richard. Emotional Contagion. University of 

Cambridge, 1994. 

INSENBERG, Daniel. Group Polarization: A critical review and meta-analysis. Journal of Personality 

and Social Psychology, v. 50, n. 6, p. 1141-1151, Jun 1986. 

JOHNSON-LAIRD, Philip. How we reason. NY: Oxford University Press, 2008. 

JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R. "The Law of Implicit Bias," California Law Review, n. 94, 2006. 

JONES, Owen; SHALL, Jeffrey, SHEN, Francis. Law and Neuroscience. NY: Wolters Kluwer, 2014. 

KAHNEMAN, Daniel. O Poder da Intuição. O inconsciente dita as melhores decisões. Rio: 

BestSeller, 2009. 

KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2012. 

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. On the reality of cognitive illusions. Psychological Review. 

v. 103, n. 3, p. 582-591, 1996. 

KNUTSON, Brian; et all. Neural Antecedents of the Endowment Effect. Neuron 58, p. 814-822, June 

12, 2008. 

LATANE, Bibb; NIDA, Steve. Ten Years of Research on Group Size and 

Helping. Psychological  Bulletin. v. 89,n. 2, p. 308-324, 1981. 

LIBET, Benjamin. Do we have free will? Journal of Consciousness Studies. v. 6, ns. 8-9, p. 47-57, 

1999. 

LERNER, Jennifer; LI, Ye; WEBER, Eike. The Financial Costs of Sadness. Psychological Science, v. 24, 

p. 72-79, January 2013. 



29 
 

LITVAK, Paul; LERNER, Jennifer. “Cognitive bias,” The Oxford Companion to Emotion and the 

Affective Sciences. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

LOFTUS, Elizabeth. Our changeable memories: legal and practical implications. Nature 

Reviews/Neurosciece. v. 4, 2003. 

LUN, Janetta et all. “(Why) Do I Think What You Think? Epistemic Social Tuning and Implicit 

Prejudice”. Journal of Personality and Social Psychology, v. 93, n. 6, p. 957-972, 2007. 

MACCORMICK, Neil. Rethoric and the rule of law. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

MEIER, Stephan; SPRENGER, Charles. Present-Biased Preferences and Credit Card Borrowing. 

American Economic Journal: Applied Economics, v.2, n. 1, p. 193-210, 2010. 

MILLER, Dale; MCFARLAND, Cathy. Pluralistic ignorance: When similarity is interpreted as 

dissimilarity. Journal of Personality and Social Psychology, v. 53, n. 2, p. 298-305, Aug 1987. 

MISCHEL, Walter, et all. Willpower over the life span: decomposing self-regulation. Social 

Cognitive and Affective Neuroscience Advance Access. Oxford University Press, set. 2010. 

MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o inconsciente influencia nossas vidas. Rio: Zahar, 2013. 

MOLL, Jorge, et all. The neural basis of human moral cognition. Nature Reviews Neuroscience, v. 

6, p. 799-809, 2005. 

NICOLLE, Antoinette, et all.  Regret-Induced Status Quo Bias. The Journal of Neuroscience. v. 31, 

n. 9, p. 3320-3327, 2 March 2011. 

PALMINI, André. Violência na perspectiva neurocientífica dos afetos e das decisões: por que não 

devemos simplificar os determinantes do comportamento humano. Revista Brasileira de 

Psicoterapia. v. 12, n. 2-3, 2010. 

PALMINI, André; HAASE, Victor Geraldi. ‘To do or not to do’? The neurobiology of decision-making 

in daily life. Dementia & Neuropsychologia. v.1, p. 10-17, 2007. 

PANKSEPP, Jaak. Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions. NY: 

Oxford, 1998. 

PHELPS, Elizabeth; SOKOL-HESSNER, Peter. Social and emotional factors in decision-making: 

appraisal and value. In: DOLAN, R.J.; SHAROT, T. (eds). Neuroscience of Preference and Choice: 

Cognitive and Neural  Mechanisms. London: Academic Press, 2011. 



30 
 

PINKER, Steven. Do que é feito o pensamento. SP: Cia. das Letras, 2008. 

PINKER, Steven. Os anjos bons da nossa natureza. SP: Cia. das Letras, 2013. 

Platão. Laws, Livro VII, 792e, The Dialogues of Plato, Oxford: Clarendon Press, 1953. 

PRINZ, Jesse. Can Moral Obligations Be Empirically Discovered?. Midwest Studies in Philosophy, n. 

XXXI, p. 271-291, 2007. 

ROCHA, Armando Freitas da; ROCHA, Fábio T. Neuroeconomia e Processo Decisório. Rio: LTC, 

2011. 

SALZMAN, James; THOMPSON, Barton. Environmental Law and Policy. NY: Foundation Press, 

2010. 

SAMUELSON, William; ZECKHAUSER, Richard. Status  Quo  Bias  in  Decision  Making. Journal  of 

Risk and  Uncertainty. v. 1, 1988. 

SANDEL, Michael. What a money can´t buy. The moral limits of market. NY: Farrar, Straus and 

Ginoux, 2012. 

SAXE, Rebecca; YOUNG, Liane. An fMRI Investigation of Spontaneous Mental State Inference for 

Moral Judgment. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 21, n. 7, p. 1396-1405, July 2009. 

SCHILLER, Robert; AKERLOFF, George. Phishing for Phools. Princeton: Princeton University Press, 

2015. 

SECHRIST, Gretchen; STANGOR, Charles. When are intergroup attitudes  based on perceived 

consensus  information?. Social Influence. v. 2, n. 3, p. 211-235, 2007. 

Série CVM Comportamental. Vieses do Investidor. Rio: CVM, 2015. 1. v. 

SHAROT, Tali. The Optimism Bias. Current Biolog. v. 21, n. 23, p. 941-945, December 2011. 

SHAROT, Tali. The optimism bias. New York: Pantheon, 2011. 

SMITH, Gary. Standard Deviations: Flawed Assumptions, Tortured Datas, and Other Ways to Lie 

With Statistics.  NY: Duckworth Overlook, 2014. 

SOKOL-HESSMER, Peter; CAMERER, Colin; PHELPS, Elizabeth. Emotion regulation reduces loss 

aversion and decreases amygdala responses to losses. Social Cognitive Affective Neuroscience, 

2012. 



31 
 

STEELE, Claude. A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance. 

American Psychologist, v. 52, n. 6, p. 613-629, Jun 1997. 

STRAUSS, David. The Living Constitution. NY: Oxford University Press, 2010. 

STONE, Geoffrey. The behavior of Supreme Court Justices when their behavior counts the most. 

American Constitution Society for Law and Policy, Washignton: 2013. 

SUNSTEIN, Cass. Going to extremes: How like minds unite and divide. NY: Oxford University Press, 

2009. 

SUNSTEIN, Cass; THALER, Richard. Nudge. Rio: Elsevier, 2009. 

TETLOCK, Philip. Expert political judgement. Princeton: Princeton University Press, 2005. 

TETLOCK, Philip; GARDNER, Dan. Superprevisões. São Paul: Objetiva, 2016. 

TIMOTHY. Redirect. London: Penguin, 2011. 

TORRES, Cláudio Vaz; VEIGA, Elaine Rabelo (orgs.) Psicologia social: principais temas e vertentes. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. 

WEST, Richard; MESERVE, Russell; STANOVITCH, Keith. Cognitive sophistication does not attenuate 

the bias blind spot. Journal of Personality and Social Psychology. v. 103, n. 3, 506-519, Sep 2012. 

WILLIAMS, Bernard. Moral. SP: Martins Fontes, 2005. 



32 
 

UM MUNDO NOVO: NA ERA DA TRANSNACIONALIDADE, COMO EQUACIONAR 

CRESCIMENTO, SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM 

MEIO AMBIENTE 

 

Jaqueline Moretti Quintero1 

Waldemar Moreno Junior2 

 

INTRODUÇÃO 

A evolução humana é constantemente marcada por mudanças de paradigmas. Uma das 

mais significativas, ocorrida entre os séculos XX e XXI, representou uma revolução ao transformar 

as concepções sociais e redefinir a concepção de Estado. A globalização, notadamente no que 

tange à transnacionalidade fragiliza fronteiras e suas consequências lógicas representam 

alterações estruturais. Paulo de Tarso Brandão assim afirma: “No primeiro termo (ou membro) da 

equação está a busca da estrutura transnacional que substitua o Estado-Nação em virtude de sua 

pretensa perda de função”.3 

O século XXI e o novo mundo apresentam-se com transformações importantes em todas as 

áreas como científicas, sociais e tecnológicas. A sociedade, no entanto, não vive, não usufrui 

diretamente esse crescimento. Ao contrário, sofre diretamente seus riscos. 

No período anterior à marcação de fronteiras, o povo era livre, nômade, migrava conforme 

suas necessidades de alimentos ou condições climáticas, pois os recursos naturais eram 

abundantes e pareciam intermináveis. Esse primeiro ciclo evolutivo cessou quando o homem 

fincou raízes territoriais e passou a estabelecer limites territoriais, demarcar fronteiras por meio 

de marcos fronteiriços, erguer muros, se organizar em sociedades um pouco mais complexas.  

                                                        
1 Possui graduação em Direito e Administração pela UNIVALI, Mestre em Ciência Jurídica (UNIVALI) e aluna do Curso de Doutorado 

em Ciência Jurídica – CDCJ/PPCJ da UNIVALI; Linha de Pesquisa: Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade. E-mail: 
jaquemoretti@hotmail.com.  

2 Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale de Itajaí – Univali, Mestre em Processo Penal e Cidadania – 
Universidade Paranaense - Unipar, professor de Processo Penal e Criminologia na Universidade da Região de Joinville – Univille. 
E-mail: wmj.moreno@gmail.com. 

3 MONTES, Mário Ferreira. Direitos humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-brasileiro. Paulo de Tarso 
Brandão. Curitiba:Jurua, 2012. p.31.  
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Por volta do século XI ao XV, a Europa viveu uma transformação profunda, com a 

transferência da vida econômica, social e política dos denominados feudos para os burgos. Dava-

se o início do fenômeno econômico-social que iria receber a denominação de capitalismo ou modo 

capitalista de produção, onde a produção artesanal daria lugar à produção em grande escala. 

Esse sistema, o capitalismo, está centrado no ganho, acúmulo e concentração de capital. O 

sistema capitalista é baseado fundamentalmente na necessidade do crescimento da demanda, no 

aumento da produção e das vendas e, depois do esgotamento do mercado interno, recorre à 

expansão além-fronteiras na busca e formação de novos mercados. A consequência é a 

globalização e a denominada transnacionalidade, que trouxe como efeito a derrubada econômico-

financeira dos marcos limitadores, desconstrução das fronteiras construídas no passado, queda 

dos muros, antigos limites geradores das guerras entre nações. 

Vive-se hoje outra modalidade de guerra, a guerra da concorrência, da expansão e 

dominação de mercados. A prática convencional de guerra travada com canhões, deu lugar à 

“guerra” da competitividade pela expansão dos mercados consumidores.  

Nessa esteira de crescimento, a revolução industrial acompanhada da evolução científica, 

como a descoberta da energia elétrica e sua forma coletiva de distribuição, o desenvolvimento dos 

meios de telecomunicação, como rádio e televisão, o surgimento da Internet e, portanto, da 

informatização em todos os níveis da vida humana, aproximando povos e pessoas. O dinamismo 

dessa evolução impulsionou uma nova revolução que contribui de forma acelerada para a ideia 

dessa- transnacionalidade derrubando fronteiras -. 

Nesse cenário descrito, pode-se marcar paradigmas em revolução. Aparentemente essa 

nova era, trouxe o progresso e modernização e, concomitantemente, o crescimento populacional 

desordenado que gerou um crescimento urbano desorganizado, o extrativismo sem controle e, de 

modo geral e de diferentes formas, a degradação do meio ambiente.  

Essa breve introdução retrata o cenário vivido na atualidade epermite compreender e 

marcar a revolução de paradigmas que levaram à degradação ambiental e os cuidados que 

precisam ser assumidos para o futuro. 

Assim como as engrenagens de uma máquina complexa, sustentabilidade, globalização, 

modelos de produção e consumo, estratégias de governança transnacional e global, se interligam 

de forma direta, compondo os elementos da tomada de decisões. A inserção do meio ambiente 
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como direito fundamental e a necessidade na modulação da amplitude de sua proteção é um 

tema que ganha expressão nesse contexto. O próprio texto da constituição do Brasil determina 

que o meio ambiente deve ser preservado não só para as gerações atuais, como para as futuras 

gerações do planeta, indicando claramente sua preocupação com o sistema global de proteção 

ambiental. 

A indução apresentada tem por escopo compreender que a degradação do meio ambiente 

teve início com a civilização humana, a organização da sociedade e que o surgimento do 

capitalismo levou a uma mudança de paradigma na vida das pessoas. Em um determinado 

momento no passado, as pessoas abandonaram o campo e passaram a viver nas cidades. Em razão 

da rápida mudança de paradigmas esse crescimento, em regra, se deu de forma desorganizada, 

ocasionando no crescimento urbano desordenado e a degradação urbana. 

Num primeiro momento busca-se conceituar e delimitar o que é um paradigma. A partir 

dessa perspectiva, faz-se uma reflexão sobre o conflito dos paradigmas atuais ao tratar dos 

conceitos e fundamentos de capitalismo, transnacionalidade, crescimento urbano, degradação 

ecológica e sustentabilidade. 

O objetivo central desse trabalho é identificar o choque de paradigmas resultante da 

necessidade de crescimento e expansão exsurgida com o modelo econômico capitalista, o 

aumento populacional que demanda a necessidade de incremento da produção de alimentos, 

empregos e bens de consumo. Confronta-se a isso, a necessidade da preservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais findos, do crescimento sustentável e o gerenciamento desse 

conjunto por meio da governabilidade. 

No presente trabalho, utilizou-se na fase de investigação, o método dedutivo na seleção e 

tratamento dos dados. A abordagem cartesiana foi basilar na elaboração da síntese da pesquisa. 

Quanto às técnicas utilizadas foram as da eleição dos referentes, de categorias e definição dos 

conceitos operacionais, leitura de textos, fichamentos e pesquisas à rede mundial de 

computadores4. 

 

1. PARADIGMAS, SELEÇÃO E APORTE CONCEITUAL 

Para identificar os Paradigmas, precisa-se em um primeiro momento, conceituá-los e 
                                                        
4 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2007. 
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compreendê-los. Na obra “A estrutura das revoluções cientificas” Thomaz Kuhn5 apresenta os 

fundamentos para identificar o quanto é importante compreender o que significa crise e a 

mudança que essa traz construindo novos paradigmas para interpretação da realidade. “O 

significado das crises consiste exatamente ao fato que indicam que é chegada a ocasião para 

renovar os instrumentos”.6 A ciência normal não busca a inovação, mas afirmações daquilo que 

está posto. Assim, é necessário reconhecer epistemologicamente uma crise para que surjam novos 

paradigmas.  

Conforme já exposto na introdução, identificam-se os paradigmas que precisam ser 

estudados, compreendidos para serem modificados. Governabilidade, Transnacionalidade, Meio 

Ambiente, Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, foram os elementos selecionados na 

interpretação paradigmática da atualidade. 

Da análise do passado encontram-se as origens dos problemas atuais. Isso leva a 

compreender o momento presente. O presente é o reflexo ou o resultado das experiências 

passadas. 

“A investigação histórica cuidadosa de uma determinada especialidade num determinado 

momento revela um conjunto de ilustrações recorrentes e quase padronizadas de diferentes 

teorias nas suas aplicações conceituais, instrumentais e na observação.”7 

A compreensão do momento vivenciado e suas transformações é fonte de discernimento, é 

uma interpretação crítica das práticas sociais resultantes com o aparecimento do capitalismo 

“Esses são os paradigmas da comunidade, revelados nos seus manuais. Conferências e exercícios 

de laboratórios. Ao estuda-los e utilizá-los na prática, os membros da comunidade considerada 

aprendem seu ofício.”8 

Esse é um dos marcos da crise, da era que alguns autores como Juremir Machado 

denominam pós-modernidade9, é fator que leva a abandonar os velhos paradigmas criados no 

                                                        
5 KUHN, Thomaz S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Viana Boeira e Nelson Boeira. 12 ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2013. 
6 KUHN, Thomaz S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Viana Boeira e Nelson Boeira. 12 ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2013, p.158. 
7 KUHN, Thomaz S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Viana Boeira e Nelson Boeira. 12 ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2013, p.115. 

8KUHN, Thomaz S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Viana Boeira e Nelson Boeira. 12 ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2013, p.115. 

9 MACHADO, Juremir. “A pós-modernidade é esse desencantamento em relação à ideia de um futuro garantido, certo, promovido 
pelas leis da história, necessariamente melhor, redentor. Ela [a pós-modernidade] é a construção de um presente possível”” pós-
modernidade, segundo o professor, pode ser descrita como o momento em que (tomando Lyotard como influência) todas as 
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modelo “Estado-Nação” ea eleição de novos paradigmas baseados nesses novos valores. 

Problemas novos a serem enfrentados, novos objetos: 

Oque leva tanto a falar do “fim da história”, da pós-modernidade, da “segunda modernidade” e da 

“sobremodernidade ou articular a intuição de uma mudança radical no arranjo do convívio e nas 

condições sociais sob as quais a política é hoje levada.10 

O resultado de tudo isso, é a necessidade de novos conceitos, fundamentos e princípios 

como pontos de sustentação para criação de uma teoria que venha atender a essas necessidades. 

Assim se apresentam os novos tempos, novos conceitos, novas ciências até então 

desconhecidas. Na atualidade “o Estado trabalha na montagem de novas formas de regulação, 

caminhando na direção de um regime flexível, que vem resultando num modelo de 

desenvolvimento liberal-produtivista”.11 

Diante de novo cenário, revela-se a obrigação da mudança do ponto de observação, olhar o 

passado, comparar com o presente projetar para o futuro em paralaxe12. 

A visão em Paralaxe é o mais rico trabalho teórico do filósofo esloveno Slavoj Žižek, classificado pelo 

próprio autor como sua obra-prima. A partir da noção de paralaxe - um efeito de aparente 

deslocamento do objeto observado devido à modificação na posição do observador.13 

A pós-modernidade, globalização, transnacionalidade e sustentabilidade meio ambiente, 

precisam ser observados sobre outros ângulos, sob outra perspectiva, em paralaxe, tudo isso 

conjugado com as necessidades de Justiça. 

Esses fenômenos foram assim analisados por Paulo Marcio Cruz e Zenildo Bodnar “conjugar 

duas categorias sempre em construção justiça e globalização não é tarefa fácil”. Afirmam ainda 

que “A possiblidade da Justiça Transnacional na globalização Democrática”14 uma visão da 

                                                                                                                                                                                        

grandes narrativas entram em crise. As grandes narrativas são as grandes explicações sobre o mundo, sobre a história, sobre a 
vida e sobre o futuro, entre as mais influentes: o marxismo, o cristianismo (e as religiões em geral), o iluminismo com o sonho da 
sociedade racional e etc. e etc. Essas narrativas só podem ser chamadas de narrativas na percepção da pós-modernidade, pois 
para si, elas são o fundamento do mundo, a estrutura última da realidade – a teoria da história marxista não é somente uma 
narrativa, mas uma tentativa de explicação universal da história, da mesma forma, o projeto iluminista visava a universalização 
da razão e o cristianismo a universalização de seu próprio Deus.” Disponível em: 
<https://colunastortas.wordpress.com/2014/05/15/o-que-e-pos-modernidade-resumo-de-uma-falencia-da-modernidade/>. 
Acesso em 25 de novembro de 2015. 

10 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p.18. 

11 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 6 ed. São Paulo: Loyola, 1996, 
p.181. 

12 A paralaxe consiste em um aparente deslocamento de um objeto observado, que é causado por uma mudança no 
posicionamento do observador.http://www.significados.com.br/paralaxe/:acesso em 02/10/2014. 

13 Pesquisado em <http://boitempoeditorial.com.br/livro_completo.php?isbn=978-85-7559-124-6>. Acesso em 02/10/2014. 

14  CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A possibilidade da justiça transnacional. Disponível em: 
<http//:www.univali.br/periodicos>. Acesso em 28 de setembro de 2014. 
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globalização da justiça em seus sentidos mais abrangentes. Completam seu pensamento 

afirmando que:  

Essa nova era, que vem para conviver com a última modernidade e com o Estado Constitucional, 

deverá ser um modelo político-jurídico que diferencie, efetivamente, o ser humano, inteligente, 

criativo, dos demais seres vivos, tornando-o o grande promotor da preservação da natureza, ao 

contrário do que acontece atualmente.15 

A busca marcante é estabelecer quais são esses novos paradigmas:  

Definitivamente, falta um novo paradigma para o direito e para a justiça que vá mais além do 

paradigma liberal, capaz de abordar o tema da governança transnacional a partir de uma concepção 

da democracia não circunscrita às fronteiras estatais. E, por outro lado, que ajude a repensar e viver 

a democracia a partir da diversidade cultural, assumindo sem medo um pluralismo que também é 

ecológico e cultural, além de ideológico.16 

Nos fundamentos lógicos desse trabalho, serão destacados os paradigmas da 

Governabilidade, Transnacionalidade, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Desenvolvimento 

Sustentável, e a necessidade de sua integração, 

 

2. PARADIGMAS SELECIONADOS: GOVERNABILIDADE, TRANSNACIONALIDADE, MEIO AMBIENTE, 

SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. ANÁLISE CONCEITUAL  

Para apresentação de um sistema lógico de indução e compreensão ao tema proposto em 

toda sua dimensão, se faz necessário a conceituação dos paradigmas envolvidos, Governabilidade, 

Transnacionalidade, Sustentabilidade E Desenvolvimento Sustentável E Meio Ambiente 

A globalização pode ter trazido aspectos positivos, mas trouxe também a equalização dos aspectos 

negativos gerados pelo capitalismo. “[...] um efeito colateral da “globalização negativa” – ou seja, a 

globalização altamente seletiva do comércio e do capital, da vigilância e da informação, da coerção e 

das armas do crime e do terrorismo, todos os quais agora desdenham a soberania nacional e 

desrespeitam quaisquer fronteiras entre Estados.17 

O complexo e tortuoso tema a ser desenvolvido requer a conceituação dos elementos em 

discussão neste artigo, paradigmas já indicados, para ao final concluir e compreender o mundo 

novo que se revela. 

                                                        
15  CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A possibilidade da justiça transnacional. Disponível em: <http//: 

www.univali.br/periódicos>. Acesso em 28 de setembro de 2014. 

16  CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A possibilidade da justiça transnacional. Disponível em: <http//: 
www.univali.br/periodicos>. Acesso em 28 de setembro de 2014. 

17 BAUMAN, Zygmunt. Medo liquido. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 2008. p. 126. 
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2.1 Governabilidade 

O paradigma da Governabilidade pode inicialmente ser indicado por uma simples definição. 

A expressão ou termo governabilidade não passa da habilidade de governar, conforme Emerson 

Santiago18. No entanto, o tema se mostra muito mais complexo do que essa visão reducionista, 

pois envolve modelos e entendimentos complexos. Em uma concepção clássica de Estado-Nação 

essa definição bastaria para sua compreensão, no entanto, conforme se discorre, esse modelo 

está superado. Assim, o novo paradigma da transnacionalidade terá de criar novos conceitos, 

novos paradigmas, modelos de governabilidade. 

A relação entre Estados-Nação era simples e facilmente compreensível. A soberania 

nacional era visível aos olhos de todos, mas essa relação na era da Transnacionalidade é complexa 

necessita ser vista sob diversos pontos de observação. Paralaxe, conforme conceituado. 

Na atualidade, o termo governabilidade vem sendo aplicado não mais no modelo 

tradicional de Estado-Nação, mas no complexo relacionamento Transnacional da era da 

globalização. O governante, que antes era aquele que administrava seu Estado de forma soberana, 

agora precisa administrar as relações internacionais e os conflitos advindos nessa nova era. É sua 

função defender os interesses de seu Estado frente ao conflito e complexo relacionamento 

mundial. 

Uma corrente de pensadores19chega a afirmar que esse papel não seja do governante, mas 

sim das regras impostas pelo mercado, na chamada lex mercatória. É extremamente temerário 

aceitar que essa visão simplista fundamentada na “A autonomia da vontade”, princípio 

fundamental estrutural na formatação dos contratos internacionais, permita às partes a escolha 

da lei para reger a obrigação. A lex mercatoria, entendida como um novo direito surgido da 

comunidade de comerciantes pode ser chamada, segundo alguns doutrinadores, a regular o 

                                                        
18“Trata-se de um conjunto de expertises na busca do social, financeira, política e permite ao poder executivo exercitar suas 

funções, governando de maneira estável. Tal situação se traduz na legitimidade do estado e do seu governo frente à 
sociedade civil, que permite àquele empreender transformações necessárias. Os governos sempre enfrentaram dilemas para 
atingir a condição de governabilidade, sendo o principal a escolha entre o que o povo precisa e o que o povo deseja, sem com 
isso perder a aprovação popular””. Podemos definir a palavra governar como a condição de poder ou autoridade 
para administrar ou dispor de algo ou alguma coisa. Já habilidade é a aptidão ou capacidade para algo. Assim, é seguro afirmar 
que governabilidade é a capacidade em se dispor de poder ou autoridade para administrar, algo não tão fácil de conquistar em 
meio à administração pública. Disponível em: <http://www.infoescola.com/politica/governabilidade/>. Acesso em 24 de 
setembro de 2014. 

19DAL RI JÚNIOR, Arno. & OLIVEIRA, Odete Maria de. (Org.) Direito internacional econômico em expansão: desafios e dilemas. Ijuí: 
Ed. Unijuí, 2003. 
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contrato”20 seja suficiente para resolver esses conflitos. 

Aceitar e acreditar que “Através da autonomia da vontade, que as partes encontrariam na 

lex mercatoria um veículo eficaz para regular suas negociações e governar seus negócios”21. E com 

isso encontrar “Regras específicas para cada situação vivida no comércio internacional, criadas 

pela própria comunidade de comerciantes, seriam a resposta adequada para os novos desafios do 

mundo globalizado”.22 

Emerge, desse contexto, um novo modelo de governabilidade, não mais baseado no 

modelo clássico de administração do Estado, mas da hábil interação na governabilidade global, na 

gestão de tratados e convenções voltados a criação de um novo modelo, de uma nova dimensão 

de governabilidade capaz de trazer segurança às relações internacionais. 

 

2.2 Transnacionalidade 

Construindo a sequência lógica de paradigmas, o termo Transnacionalidade, precisa ser 

compreendido como um efeito da globalização. Joana Stelzeassim afirma: 

A transnacionalização pode ser compreendida como um fenômeno reflexivo da globalização, que se 

evidencia pela desterritorialização dos relacionamentos político-sociais, fomentado por sistema 

econômico capitalista ultravalorizado, que articula ordenamento jurídico mundial à margem da 

soberania dos Estados. A transnacionalidade insere-se no contexto da globalização e liga-se 

fortemente com a concepção do transpasse estatal. Enquanto a globalização remete à ideia de 

conjunto, de globo, enfim, o mundo sintetizado como único; transnacionalização está atada à 

referência de Estado permeável, mas tem na figura estatal a referência do ente em declínio.23 

Transnacionalidade é a projeção daquilo que vem além do nacional, que vem além-

fronteiras que alarga o entendimento e os limites de alcance das relações, que suplanta os 

conceitos tradicionais de soberania constituindo uma visão inovadora de conceito de Estado. 

Conforme já definido, valendo-se da visão em paralaxe, busca-se olhar a partir de um novo 

ângulo. Mario Monte sintetiza esse pensamento em seu artigo Universalismo Versus Relativismo 

                                                        
20 AMARAL, Ana Paula Martins. Lex mercatoria e autonomia da vontade.  Disponível em Disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/6262/lex-mercatoria-e-autonomia-da-vontade#ixzz3FBqlvxAV>. Acesso em 25 de novembro de 2015. 

21AMARAL, Ana Paula Martins. Lex mercatoria e autonomia da vontade. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/6262/lex-
mercatoria-e-autonomia-da-vontade#ixzz3FBqlvxAV>. Acesso em 25 de novembro de 2015. 

22AMARAL, Ana Paula Martins. Lex mercatoria e autonomia da vontade.  Em http://jus.com.br/artigos/6262/lex-mercatoria-e-
autonomia-da-vontade#ixzz3FBqlvxAV>. Acesso em 25 de novembro de 2015. 

23 STELZER. Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. Direito e Transnacionalidade.    Paulo Márcio Cruz, 
Joana Stelzer (orgs).Curitiba: Juruá,2011. p. 21 
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Cultural.24 

O fenômeno da sociedade pós-moderna que vem relativizando, como visto anteriormente a ideia de 

soberania, não passa desapercebido quando se tem em mente a proteção penal dos riscos, isso 

porque há a necessidade de se resolver problemas de ordem global, que dizem respeito a várias 

nações, como os referentes aos direitos difusos das pessoas, relativamente aos danos causados ao 

meio ambiente, prática nucleares, manipulações genéticas, dentre outros riscos na seara econômica.  

A era da transnacionalidade, da superação do paradigma Estado-Nação para o Estado 

Transnacional vem marcada pela superação, pela necessidade de coadunar os conceitos 

emergentes na direção da construção de um novo modelo de Estado. Um Estado não mais voltado 

apenas para resolução de problema internos, mas também para abarcar a integração da 

globalização. 

 

2.2 Ambiente ou Meio Ambiente 

Na sequência, é fundamental a delimitação e definição dos temas Ambiente e Meio 

Ambiente. A definição dessas expressões se mostra, desde o início, controversa. A denominação 

Meio Ambiente vem sendo criticada por ser um pleonasmo ou pela redundância que ela 

apresenta. Conforme Freitas, “a palavra ambiente significa o que cerca ou envolve os seres vivos 

ou as coisas”25. Diante a esse entendimento, seria ela suficiente para compreensão da matéria? 

Pode-se exemplificar essa dificuldade, analisando-se a Lei Geral de Equilíbrio Ecológico e Proteção 

ao Ambiente onde o conceito de “Ambiente” confirma essa assertiva. 

Preocupados com as mudanças climáticas e o extrativismo exploratório, no ano de 1972 na 

cidade de Estocolmo, localizada na Suécia, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente. Os debates tinham em pauta o desenvolvimento, a sustentabilidade e a 

manutenção da vida com qualidade na Terra como reação ao modelo industrial e econômico 

centralizado e a exploração de países hegemônicos sobre as potências regionais e, notadamente, 

os periféricos. Já naquela oportunidade, procurou-se uma definição para o tema. Após intenso 

debate, chegou-se a seguinte definição: “O meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou 

                                                        
24 MONTES, Mário Ferreira. Direitos humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade; debate luso- brasileiro/Paulo de 

Tarso Brandão/Curitiba: Juruá, 2012, p.109. 

25 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p.17. 
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longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas. ”26 

Da conferência de Estocolmo resultou a Declaração do Meio Ambiente que elegeu e firmou 

26 princípios considerados como extensão da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Isso 

tornou-se o marco que interligou o direito ambiental, elegendo-o à categoria de ramo especifico 

do Direito, especificamente aos direitos do homem. Viver em um mundo equilibrado, passou a ser 

um direito fundamental da existência do homem.   

 A partir de então outros eventos começaram a ocorrer. Em 1992 novamente as nações se 

reuniram no Brasil na Conferência RIO92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento. Esse evento internacional, buscou discutir a necessidade do estabelecimento 

de normas e protocolos concernentes ao ambiente e o estabelecimento de limites internacionais 

acerca de uma possível proposta de sustentabilidade ambiental. O resultado dessa conferência foi 

a elaboração de 27 princípios que busca a cooperação internacional dos Estados para a tomada 

ativa e efetiva de atitudes e ações de controle ambiental. Firmou-se o entendimento de que as 

nações devem se comprometer em apoiar e executar os programas, cumprir os protocolos e 

implementar os instrumentos proveniente daqueles princípios.  

Da RIO-92 derivou a elaboração de outros tratados e convenções sobre o tema. Destacam-

se a Convenção sobre o Clima, a Convenção sobre a Biodiversidade, a Declaração do Rio de Janeiro 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração dos Princípios sobre Florestas e Agenda 

21. O plano estabelecido na agenda 21, constitui-se na imposição de um plano de ação analítico 

para a realização do desenvolvimento sustentável no século 21. 

Envolto a toda esse polémica, o Brasil adotou o termo “Meio Ambiente” que, para José 

Afonso da Silva é "a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que 

propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas"27. Com isso pode-se 

inferir que Meio Ambiente não são somente árvores, montanhas, rios, mares e terras, mas o 

conjunto de todos esses elementos, acrescido detudo que está a sua volta, incluindo as matérias 

físicas, químicas e biológicas, elementos que precisam, portanto, serem tutelados pelo Estado. 

Na legislação, o conceito de Meio Ambiente vem transcrito no art. 3º, I, da Lei nº 6938 de 

31 de agosto de 1981 como sendo in verbis: “o conjunto de condições, leis, influências e 

                                                        
26 Declaração da Conferência de ONU no Ambiente 

Humano.<http//:www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em: 29 de novembro de 2015. 

27 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.14. 
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interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”.28 

O conceito de Meio Ambiente estabelecido na Lei 6938/81,Art. 225, foi recepcionado e 

ampliado pela Constituição Federal do Brasil, que assim define, in verbis: 

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.29 

Em decorrência da devastação e destruição que se está causando na natureza atualmente, 

cada vez mais normas internacionais procuram tutelar o Meio Ambiente, estando, portanto, como 

tônica legislativa em diversas nações.  

No entendimento de Michel Prieur: “O objetivo principal do Direito Ambiental é o de 

contribuir à diminuição da poluição e à preservação da diversidade biológica”30.  Mas adverte: 

“Contudo, no momento em que o Direito Ambiental é consagrado por um grande número de 

constituições como um novo direito humano, ele é paradoxalmente ameaçado em sua essência”.31 

O fator ambiental vem mostrando a necessidade de adaptação das empresas e consequentemente 

direciona novos caminhos na sua expansão. As empresas devem mudar seus paradigmas, mudando 

sua visão empresarial, objetivos, estratégias de investimentos e de marketing, tudo voltado para o 

aprimoramento de seu produto, adaptando-o à nova realidade do mercado global e corretamente 

ecológico.32 

Doutrinariamente, encontram-se diversas e importantes definições para o tema em estudo. 

Para que se possa compreender as dimensões que a proteção ao Meio Ambiente precisa alcançar, 

é importante destacar que, na atualidade, esse tema se tornou universal e todos os Estados estão 

preocupados no estabelecimento de limites e formas de preservação, pois caso contrário, estaria 

comprometida a própria existência da vida humana na Terra. Destacam-se ainda os efeitos da 

                                                        
28BRASIL. Lei nº 6938 de 31 de agosto de 1981. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em 

10 de novembro de 2015. 

29 BRASIL. Lei nº 6938 de 31 de agosto de 1981. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em 
10 de novembro de 2015. 

30PRIEUR. Michel. O Princípio de Proibição de Retrocesso Ambiental. In ROLLEMBERG. Rodrigo. (Org.) Princípio da proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242559/000940398.pdf?sequence=2>. Acesso em: 02 de novembro de 
2015. 

31 PRIEUR. Michel. O Princípio de Proibição de Retrocesso Ambiental. In ROLLEMBERG. Rodrigo. (Org.) Princípio da proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242559/000940398.pdf?sequence=2>. Acesso em: 02 de novembro de 
2015 

32 KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Responsabilidade social – uma alavanca para sustentabilidade. Disponível em: 
<http//:www.ambientebrasil.com.br/gestao/sustentabilidade.doc>.Acesso em: 12 de dezembro de 2015. 
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Transnacionalidade que aceleraram a mudança nas relações internacionais e conforme será visto, 

transformou a governabilidade antes voltada aos problemas internos do Estado, para uma visão 

de gestor problemas internacionais comuns a todos. 

 

2.3 Sustentabilidade E Desenvolvimento Sustentável 

A construção de um conceito para o paradigma da Sustentabilidade e do Desenvolvimento 

Sustentável tem início no pensamento de Kamilla Pavan e Liton Lanes Pilau Sobrinho: 

O tema da sustentabilidade vem expressar, tanto no contexto social, quanto no contexto jurídico, de 

forma avultante, fato este, reflexo do crescimento social, econômico, que, na maioria dos fatos 

sociais, interligam-se a questões de natureza ambiental.33 

A conjugação de sustentabilidade e meio ambiente vem sendo uma das fases mais difícil de 

ser transposta, constitui-se em um denso paradoxo. Ficando sempre a pergunta: Como manter o 

crescimento com o mínimo de devastação ambiental e redução do extrativismo?Com essa 

premissa pode-se compreender que “As atividades humanas causam, de uma forma reflexiva, 

alteração na natureza, de maneira direta ou indireta. Essas alterações, na sua maioria das vezes, 

são caracterizadas como negativas, prejudiciais para o meio social”.34 

O paradigma atual de desenvolvimento é um modelo meramente capitalista, que visa ao lucro 

máximo. Portanto, o crescimento econômico em si gera bem-estar à sociedade, e o meio ambiente é 

apenas um bem privado, no que se refere à produção e descarte dos seus resíduos. Dentro desse 

processo, ao longo dos últimos 30 anos, pode-se afirmar que os recursos naturais são tratados 

apenas como matéria-prima para o processo produtivo, principalmente no processo produtivo 

industrial. O que aconteceu é que este modelo, da maneira como foi idealizado, não é sustentável ao 

longo do tempo. Ficou claro que os recursos naturais eram esgotáveis, e, portanto, finitos, se mal 

utilizado35 

Firma-se assim um conceito a priori de sustentabilidade para mais a frente conjugá-lo com 

os demais conceitos. 

Sustentabilidade, dentro de uma definição de domínio comum, vem a ser: dar suporte, 

sustentação a alguma condição, a algo ou alguém em algum processo ou tarefa. Na atualidade, o 

                                                        
33 PAVAN, Kamilla e PILAU SOBRINHO, Liton Lanes.O princípio do não retrocesso ambiental e o paradoxo da sustentabilidade. 

Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=084a8a9aa8cced91>. Acesso em: 20 de novembro de 2015. 

34PAVAN, Kamilla e PILAU SOBRINHO, Liton Lanes.O princípio do não retrocesso ambiental e o paradoxo da sustentabilidade. 
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=084a8a9aa8cced91>. Acesso em: 20 de novembro de 2015. 

35  KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. A busca de estratégias competitivas através da gestão ambiental. Disponível em: 
<http://www.gestiopolis.com/a-busca-de-estrategias-competitivas-atraves-da-gestao-ambiental/>.Acesso em: 12 de dezembro 
de 2015. 
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termo é bastante utilizado para designar o uso racional dos recursos naturais da Terra, como 

exemplo os minerais que são extraídos, o uso da água, a utilização das florestas. 

Etimologicamente, a palavra sustentável tem origem no latim "sustentare”,que 

significa sustentar, apoiar e conservar. O conceito de sustentabilidade está normalmente 

relacionado com uma mentalidade, atitude ou estratégia que é ecologicamente correta, e viável no 

âmbito econômico, socialmente justa e com uma diversificação cultural.36 

Na visão de Fernando Almeida, “anoção de sustentabilidade pode ser melhor entendida 

quando atribuímos um sentido amploà palavra “sobrevivência”. O desafio da sobrevivência – luta 

pela vida – sempre dominou o ser humano”.37Novamente pergunta-se: Como trabalhar na 

dimensão da sustentabilidade num mundo tão desigual?  

Essa pergunta começa a ser respondida por Jutta Gutberlet 

Desigualdades internacionais geralmente são estruturais e determinadas basicamente pela 

dimensão econômica. O sistema global influencia o nível de exploração dos recursos naturais, o nível 

de desenvolvimento econômico dos países emergentes e as prioridades/escolhas das políticas 

nacionais.38 

Pode-se inferir que a nova população globalizada por força do capitalismo, mas regrada 

pela exigência imprescindível da sustentabilidade ambiental acaba por indicar a necessidade de 

mudanças em todas as dimensões. Um fato específico ocorrido em uma determinada região pode 

trazer resultados ou consequências em outros locais muito distantes. O desmatamento da floresta 

amazônica, por exemplo, vem sendo indicado como um dos fatores do aquecimento Global. 

Os primeiros efeitos da constatação de ações locais que resultam em efeitos globais são 

que a preocupação ambiental se tornou também global reclamando pela busca de uma solução 

mundial para esses problemas. Os Fóruns Mundiais e as Nações Unidas já incluem em seus 

protocolos de discussões o tema referente à sustentabilidade ambiental, o que o torna relevante 

recebendo status de destaque nos debates mundiais. 

Para que esse modelo possa se tornar realidade, a justiça e a sustentabilidade precisam 

caminhar juntas na construção dos novos paradigmas: 

É importante advertir que há uma degradação inominável dos tecidos socioecológicos da 

humanidade, com milhões de pessoas sofrendo na miséria e na pobreza, o que também gera intensa 

                                                        
36   SCOTTI, Marcos. Como ser sustentável no Brasil? Instituto Nacional de Educação Ambiental. Disponível em: 

<http://ineam.com.br/tags/sustentabilidade/>. Acesso em 29 de novembro de 2015. 

37ALMEIDA, Fernando. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. p.64.  

38 GUTBERTEL, Jutta. Desenvolvimento desigual: impasses para a sustentabilidade. Fundação Konrad Adenauer, Fortaleza, 
1998.p.20. 
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degradação ambiental, ao lado de uma acumulação e má distribuição de riqueza e de meios de bem-

estar como nunca observados. O tema da justiça social, da justiça ecológica de preservação, da 

democratização do acesso aos bens e da inclusão na mesma família humana será o mais desafiador. 

E ainda existe a crescente degradação dos ecossistemas da terra cujos níveis já atingidos podem 

ameaçar a própria vida no planeta.39 

Derivado do conceito de Sustentabilidade nasce a necessidade de se projetar 

sustentabilidade e desenvolvimento 

O termo “desenvolvimento sustentável” surgiu a partir de estudos da Organização das Nações 

Unidas sobre as mudanças climáticas, como uma resposta para a humanidade perante a crise social 

e ambiental pela qual o mundo passava a partir da segunda metade do século XX. Na Comissão 

Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida como Comissão 

de Brundtland, presidida pela norueguesa Gro Haalen Brundtland, no processo preparatório a 

Conferência das Nações Unidas – também chamada de “Rio 92” foi desenvolvido um relatório que 

ficou conhecido como “Nosso Futuro Comum”. Tal relatório contém informações colhidas pela 

comissão ao longo de três anos de pesquisa e análise, destacando-se as questões sociais, 

principalmente no que se refere ao uso da terra, sua ocupação, suprimento de água, abrigo e 

serviços sociais, educativos e sanitários, além de administração do crescimento urbano. Neste 

relatório está exposta uma das definições mais difundidas do conceito: “o desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de 

as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”40 

Com isso, sustentabilidade e crescimento sustentável foram eleitos comoparadigmas para a 

construção do pensamento do novo mundo que se apresenta e seus efeitos na governança, que 

abandou o antigo modelo de gestão voltada somente para o mercado interno, e passou a conjugá-

lo com as perspectivas de um modelo transnacional. Obrigando-se ainda a adotar um modelo de 

crescimento sustentável levando em conta a preservação no presente e sua projeção para o 

futuro. 

 

3. NOVO MUNDO E A CONJUGAÇÃO DOS PARADIGMAS APRESENTADOS 

O velho ficou no passado, o novo se apresenta com desafios e superações, a abundância do 

passado dá lugar à necessidade de se conservar para permitir a preservação da natureza e, por 

consequência, da vida humana na face da terra. Para isso, é preciso colocar em prática aquilo que 

a Constituição Federal do Brasil indica, que é preservar o meio ambiente para as gerações 

                                                        
39  CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. A possibilidade da justiça transnacional. Disponível em: <http//: 

www.univali.br/periodicos>. Acesso em 12 de novembro de 2015. 

40 BARBOSA, Gisele Silva. O Desafio do Desenvolvimento Sustentável. Revista Visões 4ª Edição, Nº4, Volume 1 - Jan/Jun 2008. 
Disponível em: <http://www.fsma.edu.br/visoes/ed04/4ed_O_Desafio_Do_Desenvolvimento_Sustentavel_Gisele.pdf>.Acesso 
em: 30 de novembro de 2015. 
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presentes e futuras. 

Assim como o Universo, a Terra vive em transformação. Como exposto, vive-se hoje a 

denominada era da Transnacionalidade, exsurgida da globalização que impõe mudanças em todas 

as esferas das relações sociais, tecnológicas. No presente trabalho elegeu-se algumas dessas 

esferas, paradigmas, meio ambiente, crescimento sustentável e governabilidade que se interligam 

pela necessidade de novas soluções visando a preservação do planeta e da vida humana. 

São tempos novos que trouxeram mudanças radicais no paradigma da governabilidade. 

Hoje esse tema requer uma interpretação muito mais ampliada daquela erguida no passado, 

complexa, em razão das variáveis e do portfólio de elementos envolvidos. De um lado a 

necessidade da manutenção do crescimento em confronto constante com a preservação 

ambiental e o crescimento sustentável e, deoutro, os problemas internos naturais a serem geridos 

pelo Estado em confronto com a demanda Transnacional. 

Pesquisando-se os aspectos históricos, observa-se que a preocupação com a preservação 

do meio ambiente, é relativamente moderna. A criação de leis de proteção ao ambiente e a 

criação de doutrina de conscientização ambiental, teve como marco a I Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente, em 1972,em Estocolmo na Suécia. Esse primeiro evento foi 

proposto e realizado com o objetivo de discutir os problemas ambientais. Esse trabalho foi 

evoluindo em outras conferências como a RIO-92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 

Disso decorreu a criação da “Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo decisório no âmbito 

da Convenção sobre Diversidade Biológica“41. 

Em dezembro de 2015, na cidade de Paris, foi realizada a COP-21, Conferência do Clima 

organizada pela ONU. A análise do avanço do aquecimento global e outros fatores ambientais, 

resultou na assinatura de um tratado em que todos se comprometeram em trabalhar em prol de 

estabelecer uma meta limite para o aumento da temperatura.42 

                                                        
41 http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidade-biologica/conferencia-das-partes, acessado em 12 de 

dezembro de 2015. 

42 FEITOSA,Cíntya, Claudio Angelo. A conferência do clima de Paris terminará em mais algumas horas no sábado (12/12/2015) 
com acordo histórico sobre mudanças climáticas. 

Pelo texto finalizado na madrugada deste sábado, os 195 países membros da Convenção do Clima das Nações Unidas, mais a União 
Europeia, devem concordar em agir para manter o aquecimento do planeta “muito abaixo de 2oC” e a fazer esforços para limitar 
o aumento de temperatura a 1,5o C. A ambição coletiva será revisada a cada cinco anos, de forma a guiar os esforços para o 
atingimento da meta de temperatura – mecanismo conhecido como o “torniquete” do acordo. 
http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/cop-21-tem-acordo-pelo-clima, acessado em 13 de dezembro de 
2015. 
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Sem definir compromissos claros ou assegurar uma meta que garantaum futuro seguro para o clima, 

o Acordo de Paris, adotado na noite do último sábado pelos 195 países membros da ONU, é um 

sucesso histórico pelo consenso conseguido entre todas as nações sobre a importância e a urgência 

de se agir contra as mudanças climáticas provocadas pelo homem. É a primeira vez que uma 

Conferência das Partes da ONU sobre o Clima não deixa espaço para os negacionistas das mudanças 

climáticas; contorna os dificultadores e acomoda interesses conflitantes em um único texto. Até nas 

suas fragilidades, como as metas voluntárias em vez de legalmente obrigatórias, o acordo faz 

História e pode iluminar novos rumos: para o clima e para a diplomacia.43 

A preservação do meio ambiente deixou de ser mera meta programática para assumir seu 

papel como um dos principais problemas a serem enfrentados, seja na esfera interna do Estado, 

quanto nas esferas internacionais ou transnacionais. 

O desmatamento que antes ficava restrito ao controle e proteção interna no modelo de 

governo Estado-Nação, deixa de ser problema interno para ser tratado como problema 

mundial,transnacional, uma vez que o aquecimento Global vem dando sinais da necessidade da 

reconstrução de matas e florestas. O reflorestamento ou aproveitamento florestal sustentável se 

faz necessáriopara manter o equilíbrio da biodiversidade. 

O uso das águas, que não passava das fronteiras do Estado, hoje vem assumindo um papel 

de destaque nas conferências mundiais de preservação do Meio Ambiente, uma vez que, estudos 

já indicam que a vida humana na Terra estará comprometida se não houver mudanças estruturais 

no modo de produção. É preciso considerar urgentemente um modelo racional, evitando-se o 

abuso e o desperdício. 

As pesquisas avançam de forma acelerada na busca da substituição do uso de combustíveis 

fósseis, principalmente derivados de Petróleo, por outras formas de energia menos poluentes. 

Entre as mais cotadas estão a energia eólica, o aproveitamento do calor emergente de vulcões, as 

placas voltaicas construídas para aproveitar a luz solar, e outras. Os cientistas têm se debruçado 

pela busca de soluções da criação de fontes de energia renováveis e menos poluentes. 

O panorama da educação ambiental já implementa políticas educacionais voltadas na 

direção de que todos devem colaborar na construção de modelos para um mundo mais 

sustentável. O ponto de partida é a realidade presente, na perspectiva de que se tornem críticos 

em suas escolhas futuras. 

Surgem, no entanto, outros problemas a serem enfrentados pelo modelo de governo. O 
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modelo econômico capitalista descrito, sobrevive da implementação constante do consumo e 

apropriação da mão de obra. O primeiro problema a ser levantado é a escassez de matéria prima 

utilizada. 

As materiais primas, principalmente de ordem mineral, são findas. Resta a pergunta: Como 

imaginar um modelo sustentável considerando esse problema? A solução prática que vem se 

empregando, é cada vez mais utilizar produtos que possam ser reciclados. Para isso, os governos 

precisam desenvolver incentivos à participação de todos, e engajamento nas políticas 

educacionais formadoras da consciência reciclável. 

Os limites impostos à produção pelas restrições e limites sociais, ambientais e trabalhistas, 

vem aumentado o custo de produção, trazendo por consequência o aumento de produtos 

industrializados ou manufaturados. Além disso, vem obrigando as empresas a migrarem da Europa 

e Estados Unidos da América, para locais, países, aonde as leis ambientais e trabalhistas são 

menos rígidas, e a exploração da mão de obra ainda prevalece. Essa prática tem por fundamento a 

busca da manutenção do baixo o custo de produção e a maximização do ganho de capital. 

 A experiência vem demonstrando o efeito catastrófico que desse modelo resulta. A 

migração das empresas, gera desemprego e queda de arrecadação de impostos, que por sua vez, 

geram crises econômicas. As indústrias têm se obrigado a adequar suas atividades ao conceito de 

desenvolvimento sustentável e disso obter lucratividade, ou estarão fadadas a perder 

competitividade. 

Os empresários vêm experimentando o paradigma da “crise”, considerando-a como 

oportunidade, para apresentar soluções criativas, adequadas à resolução do problema. 

Diversificam e adequam suas atividades às normas ambientais, sociais e trabalhistas, ao 

crescimento sustentável, a um novo modelo de crescimento, “o crescimento verde”. 

Crescimento Verde é um novo conceito desenhado a partir da crise. 

O Compromisso para o Crescimento Verde (CVV) é um plano estratégico de olhos postos num futuro 

sustentável para Portugal, onde o crescimento económico dá as mãos a comportamentos ambientais 

responsáveis, contribuindo assim para a justiça social e a qualidade de vida das populações de hoje e 

das gerações futuras.44 

Não é somente no campo industrial e empresarial que os efeitos são sentidos. Em outros 
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setores econômicos, como no primário, o aumento populacional gerou a necessidade de 

incrementar a produção de alimentos. Novas técnicas foram desenvolvidas, no entanto, com o uso 

de pesticidas e insumos altamente poluidores e cancerígenos. Na esteira do aumento de 

produção, as empresas passaram a desenvolver sementes de grande produtividade baseadas na 

mutação genética denominada transgênica. Imediatamente surgiu a necessidade da intervenção 

do Estado, primeiro dentro de suas fronteiras, ampliando o controle ambiental e proibindo a 

produção agrícola a partir se sementes geneticamente modificadas. Aqui a esfera da 

Transnacionalidade encontrou uma de suas maiores barreiras ao se indagar sobre como impedir a 

comercialização mundial de alimentos baseados nesse sistema de produção. 

Além dos problemas apresentados, surgiram outros, que ainda não tiveram soluções 

satisfatórias, como competir num mercado global com países que praticam a exploração da mão 

de obra e não propiciam nenhum direito social. O Direito Social e seus derivados Trabalhista e 

Previdenciário não atingem a dimensão transnacional diretamente, gerando uma perda de 

competitividade aos países nos quais a segurança jurídica está presente. Esse tem sido um dos 

temas recorrentes nos estudos: Como equacionar transnacionalidade e problemas sociais? 

As soluções começam a se apresentar. Todo o cabedal de paradigmas e conflitos 

apresentados, começa a ser conjugado. O mundo novo se revela à frente, a esperança se renova. 

Em Portugal, o governo apresentou seus pilares ao crescimento “Verde”, apresentando 

como objetivo. 

O Compromisso para o Crescimento Verde (CVV) é um ponto de partida para um acordo em torno de 

políticas, objetivos e metas, que terá que refletir o que queremos para futuro do nosso país. 

Para que se torne num desígnio nacional, há que enriquecer o CCV com contributos de todos os que 

querem ser ativos no desenho de um rumo para o país, onde economia e ambiente andam de mãos 

dadas. 

Assim, pensar o Crescimento Verde é um ato de cidadania, que deve mobilizar toda a sociedade, 

ultrapassando mesmo quaisquer barreiras políticas, em prol de um bem comum: dar aos 

Portugueses e às gerações vindouras qualidade de vida, proveniente de uma economia que protege 

o meio ambiente e ao mesmo tempo consegue ser competitiva, estável e próspera.45 

Completando esse compromisso, foram estabelecidos 13 objetivos a serem alcançados: 

1_aumentar o Valor Acrescentado Bruto “verde” 

2_incrementar as exportações “verdes” 
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3_criar postos de trabalho “verdes” 

4_aumentar a produtividade dos materiais 

5_aumentar a incorporação de resíduos na economia 

6_privilegiar a reabilitação urbana 

7_aumentar a eficiência energética 

8_aumentar a eficiência hídrica 

9_reduzir as emissões de CO2 

10_reforçar o peso das energias renováveis 

11_melhorar o estado das massas de água 

12_melhorar a qualidade do ar 

13_valorizar a biodiversidade46 

Isso implicará, na visão portuguesa na mudança de análise do cenário apresentado e da 

conjugação dos paradigmas estudados. 

Para tal, é necessário tirar partido dos recursos naturais, das infraestruturas e dos nossos talentos e 

fomentar a capacidade de ligar a investigação, o desenvolvimento e a inovação ao tecido produtivo, 

aos produtos, aos serviços e aos processos, e ainda aos mecanismos de financiamento existentes.47 

Numa visão em paralaxe já definido, demonstra-se a necessidade de observar e adequar os 

paradigmas modernos a esse conjunto de problemas e, encontrar soluções para que se possa 

governar visando a preservação do presente e sua projeção para o futuro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A modernidade, ou aquilo que alguns autores já chamam de pós-modernidade, trouxe 

mudança de paradigmas nas concepções de Estado. A globalização oriunda da transnacionalidade 

e suas consequências lógicas são uma dessas mudanças. As crises são resultantes dos novos 

tempos. Trouxeram reflexos no panorama global, carecendo assim de novas definições, conceitos 

e eleição de novos paradigmas que de em conta de explicitar esse enfrentamento. 

Não se pode negar o fato que a globalização e a transnacionalidade vêm trazendo 

benefícios. Acabam, no entanto, por causar desordem estrutural que atinge as diferentes esferas 
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ou dimensões. Entre elas: crescimento sustentável, meio ambiente e sociais entre outros. 

De um lado se apresentam as necessidades impostas pelo capitalismo de acúmulo de 

riqueza e crescimento a todo custo e, de outro, a necessidade de preservação ambiental e 

crescimento sustentável. 

Nesse breve trabalho, demonstra-se a relação direta e intrínseca entre Sustentabilidade, 

Crescimento Sustentável, Proteção Ambiental e Social relacionada às mudanças de modelo de 

Estado e governabilidade. Assim, equacionar crescimento sustentável e proteção ambiental 

deixam de ser uma norma vaga e propagativa para aplicação real.  

O conflito gerado pelo crescimento econômico baseado no modelo capitalista precisa ser 

superado para se adequar ao equilíbrio imposto pelo crescimento sustentável. 

Observou-se que a mudança inicial de paradigmas impostos pelo modo de produção feudal 

para o modelo capitalista e, posteriormente o processo de  globalização e o sentido da 

transnacionalidade, impuseram mudanças em todo o conjunto de fatores que deixaram de ser um 

simples problema interno de um Estado para transpor fronteiras e passar a ser uma necessidade 

mundial. 

Por fim, adoção de um modelo de proteção ambiental, crescimento sustentável e 

governabilidade, deixaram a esfera do direito difuso e coletivo para ingressar na esfera de 

proteção dos direitos fundamentais, visando a proteção da geração presente e das gerações 

futuras. 
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PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA E CULTURAL PELA PAISAGEM CULTURAL: 

NOVOS RUMOS PARA O DESENVOLVIMENTO E A GLOBALIZAÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

 Esse trabalho parte de uma séria preocupação em torno da preservação da diversidade 

biológica e cultural na realidade atual de crise. Essa temática se insere no contexto da 

problemática em torno da falência das promessas do desenvolvimento que o século XX, 

especialmente, lançou como novo passo a ser dado na trilha da ocidentalização do mundo. Ainda, 

é reforçada pelo discurso em torno da globalização como mais recente processo de  modernização 

que permitiria cumprir os desígnios da modernidade. Nesse cenário de promessas não cumpridas, 

diante de efeitos perversos da globalização e da crise ambiental decorrentes do desenvolvimento, 

pretende-se discutir a paisagem cultural, categoria de patrimônio mundial da humanidade criada 

pela UNESCO em 1992, como meio relevante de proteção da diversidade biológica e cultural no 

mundo e, logo, como um mecanismo que pode auxiliar na consolidação do Direito Planetário. 

 Nesse sentido, propõe-se como problema a ser respondido a seguinte pergunta: em que 

medida a paisagem cultural, como mais recente categoria de Patrimônio Mundial da Humanidade, 

pode se constituir em um meio para a consolidação do Direito Planetário, mediante a proteção à 

diversidade biológica e cultural, transcendendo os limites epistemológicos, políticos e jurídicos 
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estabelecidos pela noção ocidental de desenvolvimento e potencializados pelo fenômeno da 

globalização? Na tentativa de responder esse questionamento, a reflexão guiar-se-á pelo método 

indutivo, visto que será adotada como premissa menor a paisagem cultural como instituto para 

proteção da diversidade biológica e cultural, buscando-se alcançar como premissa maior a 

consolidação do Direito Planetário. 

 Para isso, inicialmente, mostra-se necessário debater em torno do conceito de 

desenvolvimento nos termos em que se estabeleceu no século XX, buscando traçar elementos 

históricos do surgimento do discurso em torno dessa proposta, desenvolvendo críticas a respeito 

dos limites epistemológicos de sua concepção, de forma a apontar, ainda que sucintamente, as 

perdas de diversidade biológica e cultural dele resultantes. Pretende-se, nesse primeiro momento, 

ressaltar a falência desse conceito unívoco de desenvolvimento e os riscos e perigos que ele tem 

gerado a diferentes modos de vida humana e aos ecossistemas naturais. 

 Em um segundo momento, a reflexão em torno dos problemas que a globalização produz 

nas diferentes esferas da realidade e, principalmente, para os países chamados subdesenvolvidos 

torna-se indispensável. Assim, propõe-se dialogar criticamente em torno das diversas formas de 

compreensão desse fenômeno, de modo a apontar algumas possibilidades ressaltadas por autores 

em torno da problemática, a fim de destacar as limitações existentes no tratamento desses 

problemas sob a égide do tradicional Direito Internacional.  

 Na medida em que esses raciocínios tiverem sido desenvolvidos, será possível inserir o 

problema da proteção da diversidade biológica e cultural como uma preocupação inerentemente 

planetária, que demanda um modo de tratamento diverso, transcendendo os cânones do direito 

internacional e se direcionando para a proposta de um Direito Planetário. Propõe-se, portanto, 

que uma proteção efetiva da diversidade biológica e cultural precisa se desvencilhar das amarras 

do conceito ocidental de desenvolvimento, criticado na primeira seção do artigo, e necessita ser 

concebida sobre outras bases jurídicas que não o Direito Internacional. 

 

1. CRISE DE DESENVOLVIMENTO OU DESENVOLVIMENTO EM CRISE? 

 Recentemente, em 2008, vivenciou-se o estopim de uma série crise do sistema capitalista, 

que se iniciou, segundo alguns autores4, nos Estados Unidos, e gerou consequências econômicas, 
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sociais e políticas no mundo todo, com maior ou menor severidade, as quais ainda estão sendo 

sentidas e para as quais ainda são procuradas soluções adequadas. Aponta-se como causa dessa 

crise econômica a falta de regulação a respeito do capital financeiro, de modo que um número 

desenfreado de empréstimos concedidos a quem não teria condições de assumi-los, a fim de 

manter um padrão de consumo acelerado, teria produzido uma bolha de créditos nos Estados 

Unidos, prestes a estourar – e que estourou.5 

 De fato, a renovação do capitalismo a partir da década de 1990, com a criação da doutrina 

neoliberal da economia, passou pelo processo de financeirização, de modo que as maiores somas 

de dólares movimentados na economia ocorrem sem base industrial ou produtiva, dando origem 

ao capitalismo financeiro e especulativo. Esse capitalismo financeiro, que se soma ao capitalismo 

produtivo, passa a dispensar o trabalho como fonte de produção de mais-valia – em uma 

linguagem marxiana – e possibilita a obtenção de lucros sobre o próprio lucro, mediante a 

existência da rede mundial de computadores, tornando completamente obsoletas as noções de 

tempo e espaço, de uma forma muito mais radical do que a modernidade já havia feito.6 De fato, a 

emergência de uma sociedade em rede ou sociedade informacional7, segundo Castells8, possui sua 

expressão na esfera econômica por meio do aproveitamento das novas tecnologias para a 

consolidação do capitalismo financeiro. No entendimento de Capra9, que se apoia na análise de 

Castells10, o capitalismo financeiro possui três características principais: 

Suas principais atividades econômicas são globais; suas principais fontes de produtividade e 

competitividade são a inovação, a geração de conhecimento e o processamento de informações; e 

ele se estrutura principalmente em torno de redes de fluxos financeiros.  

 Essa crise de 2008, cujos efeitos ainda tendem a ser sentidos por longo período, é 
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compreendida também como uma crise de desenvolvimento, na medida em que a queda da bolsa 

de Nova York, com a retirada dos capitais por parte dos investidores, conduz a uma recessão e a 

uma queda nos índices econômicos nacionais, como PIB (Produto Interno Bruto) e PNB (Produto 

Nacional Bruto), em países do mundo todo. “Esse dinheiro virtual, cujos lucram geram o lucro, 

transforma-se na força hegemônica da economia mundializada”11, de modo que governos 

nacionais, sem o capital privado em uma economia neoliberal, tomam medidas de contenção de 

“gastos públicos”, ou seja, cortes em programas sociais, a fim de se manterem adimplentes com 

suas dívidas externas.  

Logo, mesmo diante de um conceito não economicista de desenvolvimento, apegado a 

resultados meramente numéricos como o PIB, é necessário constatar que as crises do capitalismo 

conduzem a um retrocesso social, mediante medidas de austeridade (Europa) e ajuste fiscal 

(Brasil) que interrompem um possível processo de ampliação das garantias individuais e coletivas. 

Produz-se, então, uma crise de desenvolvimento. 

Entretanto, para além da crise de desenvolvimento verificada diante das crises do 

capitalismo global financeiro, é preciso perguntar: Que espécie de desenvolvimento? 

Desenvolvimento para quê? Desenvolvimento para quem? De que maneira é concebida e 

realizada a proteção da diversidade biológica e cultural nesse desenvolvimento? Por fim, é 

indispensável refletir: Não seria talvez imperioso falar, acima de crise de desenvolvimento, em 

desenvolvimento em crise? 

Nesse mesmo sentido, antes da crise de 2008, Morin e Kern12 já ressaltavam que “o 

problema do desenvolvimento depara-se diretamente com o problema cultural/civilizacional e o 

problema ecológico. O próprio sentido da palavra desenvolvimento, tal como foi aceito, contém 

nele e provoca o subdesenvolvimento”. Dessa forma, para além da crise do desenvolvimento e das 

tentativas de repensar o conceito ocidental de desenvolvimento, adjetivando-o com expressões 

que, entretanto, não lhe alteram a essência – como a noção hegemônica de desenvolvimento 

sustentável – é preciso aprofundar a análise e buscar novos substantivos críticos.13 Acima de tudo, 

                                                        
11 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2013, p. 127. 

12 MORIN, Edgar; KERN, Anne-Brigitte. Terra-Pátria. Tradução de Paulo Azevedo Neves da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2003, p. 70-71. 
Grifos dos autores. 

13 SANTOS, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur. Lima: 
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad; Programa Democracia y Transformación Global, 2010. 
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impõe-se compreender a origem e as “estruturas subconscientes”14 em torno desse conceito. 

 Wolfgang Sachs15, ao escrever a introdução à obra Dicionário do Desenvolvimento, da qual 

foi editor, explicita que o conceito de desenvolvimento serviu de farol para as nações emergentes 

nos últimos quarenta anos (ou mais), período que pode ser chamado de “era do 

desenvolvimento”. Este período, no entanto, está chegando ao final e, nesse sentido, entende o 

autor que é o momento de escrever o seu obituário. Nessa perspectiva, a obra é estruturada em 

dezenove verbetes, que correspondem a dezenove artigos sobre conceitos relevantes para a 

concepção hegemônica de desenvolvimento. Todos os diferentes autores abordam as palavras-

chave para o conceito de desenvolvimento a partir da concepção de que esse se constitui em um 

“tipo específico de atitude mental”16, entendendo-o como uma percepção que molda a realidade, 

a qual se mostra decadente.  

 A chamada “era do desenvolvimento”, então, é inaugurada em 20 de janeiro de 1949, no 

pós-segunda guerra mundial, por meio do discurso de posse do presidente dos Estados Unidos, 

Harry S. Truman, através da apresentação do conceito de subdesenvolvimento. Nas próprias 

palavras do presidente recém-eleito17: 

É preciso que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que torne nossos avanços 

científicos e nosso progresso industrial disponíveis para o crescimento e para o progresso das áreas 

subdesenvolvidas.  

O antigo imperialismo - a explorarão para lucro estrangeiro - não tem lugar em nossos planos. O que 

imaginamos é um programa de desenvolvimento baseado nos conceitos de uma distribuição justa e 

democrática. 

 A era do desenvolvimento, assim, é proposta como política externa norte-americana no 

pós-guerra, mas se transformará em uma acirrada disputa entre dois sistemas político-econômicos 

pelo papel de líder nesse processo desenvolvimentista: capitalismo liberal-democrático norte-

americano x socialismo estalinista soviético. Logo, “havia um mundo dito desenvolvido, divido em 

dois, um ‘capitalista’ e outro ‘socialista’. Ambos apresentavam ao terceiro mundo seu modelo de 

                                                        
14 SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia M. 

Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 16. 

15 SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia M. 
Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

16 SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia M. 
Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 12. 

17 ESTEVA apud  SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de 
Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 59-60. 
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desenvolvimento”.18 Com a queda do bloco soviético, simbolizada pela derrubada do Muro de 

Berlim em 1989, consolidou-se a concepção liberal de desenvolvimento e o processo de 

ocidentalização do mundo, por meio do mercado, do Estado e da ciência19, não encontrou mais 

oponente com força que lhe fosse equivalente. 

 O emprego da palavra desenvolvimento no sentido que foi sendo construído, porém, 

advém do empréstimo metafórico que lhe é feito a partir das ciências biológicas e que, aos 

poucos, teve sua história distorcida. Esteva20 explica que o uso desse termo iniciou na biologia, 

para descrever o crescimento natural de plantas e animais. Dessa forma,  

O desenvolvimento, ou a evolução dos seres vivos, referia-se ao processo através do qual 

organismos atingiam seu potencial genético: a forma natural daquele ser, prevista pelo biólogo. 

Frustrava-se o desenvolvimento todas as vezes que a planta ou o animal não lograssem cumprir seu 

programa genético, ou o substituíssem por outro. Nos casos de fracasso, o crescimento era 

considerado não como desenvolvimento e sim como uma anomalia; um comportamento patológico, 

ou até antinatural.21 

 O uso da palavra desenvolvimento na seara da biologia, no início do século XVIII, 

transformou-se aos poucos para se igualar ao significado de evolução, carregando a ideia de uma 

mudança para estágios sempre mais perfeitos e melhores. Então, ao final do século XVIII, a 

metáfora biológica foi transferida para a esfera social, em especial para a história; a compreensão 

da existência de leis históricas que conduziriam para certas formas de organização social ganhou 

reforço científico com a obra de Karl Marx 22 . O processo histórico humano e, logo, o 

desenvolvimento, ganham um sentido de finalidade, de rumo a ser trilhado; logo, 

subdesenvolvimento, no século XX, é o estágio anterior ao desenvolvimento, já alcançado pelos 

países hegemônicos, e que será alcançado pelos países subdesenvolvidos se eles seguirem o 

caminho indicado por aqueles que já o trilharam. Em poucas palavras, “a metáfora do 

desenvolvimento deu hegemonia global a uma genealogia da história puramente ocidental, 

roubando de povos com culturas diferentes a oportunidade de definir as formas de sua vida 

                                                        
18 MORIN, Edgar; KERN, Anne-Brigitte. Terra-Pátria. Tradução de Paulo Azevedo Neves da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2003, p. 70. 

19 SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia M. 
Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

20 Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia 
M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

21 ESTEVA Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de 
Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 62. 

22 ESTEVA Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de 
Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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social”.23 

 Essa concepção de desenvolvimento, contudo, somente foi capaz de produzir o impacto 

social e cultural que gerou porquanto foi acompanhada de uma forma de saber excludente e 

hegemônica – a ciência moderna – e porque teve como protagonistas desse processo o Estado-

nação moderno e o mercado. A ciência moderna como única forma de conhecimento válido, 

induziu à absoluta desclassificação de outros saberes não obtidos por meio de seu método rígido e 

(pretensamente) neutro e, com isso, à subalternização dos povos que os produziam: de sujeitos 

produtores de conhecimento eles foram, quando muito, reduzidos à condição de objeto de 

estudo.24 

 Discutindo a temática da diversidade biológica e cultural dos países do Sul ameaças pelo 

conceito de desenvolvimento, de produção, de tecnologia e de uniformidade como critério de 

eficiência, especialmente na silvicultura e na produção de soja, Vandana Shiva25 ressalta a 

violência colonizadora do saber ocidental moderno. Ao propor a necessidade de valorizar o 

conhecimento local e a forma de produção tradicional, Shiva26 realiza uma crítica aguda às noções 

ocidentais de progresso e de obsolescência, cuja aplicação na Índia implicou a perda de autonomia 

das populações locais sobre os meios de produção ao exigir a substituição da roca de fiar pela 

indústria inglesa têxtil e, mais recentemente, a substituição das sementes crioulas pelas 

geneticamente modificadas. Nessa perspectiva,  

O saber ocidental moderno é um sistema cultural particular com uma relação particular com o 

poder. No entanto, tem sido apresentado como algo que está acima da cultura e da política. Sua 

relação com o projeto de desenvolvimento econômico é invisível e, por isso, tornou-se parte de um 

processo de legitimação mais efetivo para a homogeneização do mundo e da erosão de sua riqueza 

ecológica e cultural. [...] O poder com o qual o sistema de saber dominante subjugou todos os outros 

torna-o exclusivista e antidemocrático.27 

 Além da ciência moderna, o Estado-nação como protagonista do processo de 

ocidentalização do mundo, foi protetor e promotor das instituições modernas e da própria 

                                                        
23 ESTEVA Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de 

Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 63. 

24 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.). Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009. 

25 SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. Trad. Dinela de Abreu Azevedo. 
São Paulo: Gaia, 2002. 

26 SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. Trad. Dinela de Abreu Azevedo. 
São Paulo: Gaia, 2002. 

27 SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. Trad. Dinela de Abreu Azevedo. 
São Paulo: Gaia, 2002, p. 81. 
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configuração do Estado no formato consolidado pela Paz de Westfalia (1648)28. Com a necessidade 

de buscar uma nova legitimidade para o exercício do poder, que não adviesse de Deus e não 

repousasse no rei, a concepção republicana de forma de governo se consolida mediante a noção 

de nação, a qual passa a ser o fundamento de coesão social. Para isso, no entanto, foi preciso 

ressaltar as semelhanças e desconsiderar as diferenças existentes entre os diferentes povos que se 

submeteram aos poderes que se consolidavam, a fim de construir a noção de homogeneidade 

cultural que conformou o nacionalismo. Essa noção de Estado, quando exportada para Américas, 

África e Ásia, operou sua imposição por meio da dicotomia apropriação/violência29, sendo que 

aquela envolve incorporação, cooptação e assimilação e essa gera a destruição física, material, 

cultural e humana.30 

O genocídio de tribos inteiras, a catequização, a tutela dos índios pelo Estado, a 

apropriação de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, a destruição de espaços 

culturais e religiosos, a inferiorização dos saberes comunitários, e a desconsideração completa da 

condição de nações que esses povos ostentavam, dentre outras práticas, são exemplos das formas 

de expressão dessa dicotomia. Logo, a imposição da noção de Estado-nação, para além de todas as 

formas de violência geradas, significou também a absoluta perda de autonomia, em oposição ao 

Princípio da Autodeterminação dos Povos31. Assim, ao falar da crise do Estado na atualidade, 

Nandy32 destaca que a abordagem se limita ao Estado-nação europeu, ignorando-se a existência 

de outras formas de Estado.  

 Por fim, o mercado como terceira força universalizante, motor do processo de 

                                                        
28 NANDY apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de 

Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

29 Na concepção de Santos (SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de 
saberes. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.). Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009), a 
modernidade estruturou-se sobre a tensão regulação/emancipação; no entanto, essa dicotomia se estabeleceu somente no lado 
ocidental da linha abissal que marca o pensamento moderno, do outro lado, em que o contrato social não encontrou verdadeira 
vigência, que permaneceu em estado de natureza, a tensão deu-se entre apropriação e violência. Para saber mais a respeito 
disso e dos impactos do pensamento abissal sobre o tema das unidades de conservação, vide: CHRISTMANN, Luiza Landerdahl; 
VIEIRA, Ricardo Stanziola. Modelos de gestão de bens comuns e UCs de uso sustentável: potencialidades para a consolidação da 
gestão comunitária participativa. Revista Internacional de Direito Ambiental, Caxias do Sul, Ano III, número 8, 2014. 

30 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.). Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009. 

31 Em sentido semelhante, segundo Toynbee, “[...] ‘o princípio de autodeterminação nacional’, que havia proporcionado 
estabilidade política à Europa Ocidental depois de cumprida sua função aí, em 1871, era agora um ideal subversivo e explosivo na 
Europa Oriental” in: TOYNBEE, Arnold. A Humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução Helena Maria 
Camacho Martins Pereira e Alzira Soares da Rocha. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, p. 705. 

32 Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia 
M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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ocidentalização do mundo33, tem seu poder ideológico reforçado com a queda do Muro de Berlim, 

quando o sistema capitalista, associado à democracia liberal, assume a condição de melhor 

sistema para gerar desenvolvimento. Nessa perspectiva, desenvolver-se pressupõe a integração 

nos mercados capitalistas nacionais e internacionais mediante a adoção dos mecanismos e 

princípios do mercado34. Para além do aspecto econômico, entretanto, a lógica do mercado, 

fortalecida pelas possibilidades geradas pela tecnociência, expande-se por todas as esferas da vida 

humana, assumindo a condição de princípio de regulação social. 

 Na modernidade, portanto, o mercado deixa de ser basicamente um lugar, concebido 

como um fenômeno localizado, afastado da comunidade, onde o indivíduo é livre para seguir seus 

interesses, para ser visto como um dado, como a expressão da própria natureza humana, 

transmutando-se em princípio regulador da sociedade, na medida em que se universalizou. Essa 

compreensão pressupõe questionar o entendimento predominante segundo o qual o mercado 

seria algo natural, em oposição à concepção de que se trataria de algo completamente artificial, 

conforme Karl Polanyi35. Por meio de uma concepção dialógica, Berthoud36 entende que o 

mercado é simultaneamente produzido e produtor do contexto social: afirma que se trata de 

instituição criada pelos seres humanas implica reconhecer que o mercado é gerado por restrições 

tradicionais, políticas, sociais e morais; concomitantemente, entretanto, como força 

universalizante, o mercado tende a dominar o contexto social no qual se estabelece, produzindo 

muitas vezes efeitos nefastos. Como consequência da projeção do mercado na realidade social, 

tem-se que: 

Com essa busca obrigatória e individualista do prazer material, não só os produtos do trabalho 

adotaram a forma universal de mercadorias, mas os próprios seres humanos, inclusive aqueles que 

estão fora do mercado de trabalho, e os elementos da natureza são metamorfoseados em bens 

comerciáveis por meio da inovação biotecnológica. Assim, vemos também, cada vez; mais, as 

relações sociais como relações entre proprietários que compram e vendem entre si todo e qualquer 

tipo de mercadoria.37 

                                                        
33 SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia M. 

Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

34 BERTHOUD Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução 
de Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

35 BERTHOUD Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução 
de Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

36 Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de Vera Lúcia 
M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

37 BERTHOUD Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução 
de Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 145. 



63 
 

 Nota-se, portanto, que o mercado assume tal proeminência em seu papel de regulação 

social de modo a colocar em questionamento, até mesmo, o que é vida e o que é ser humano, 

especialmente em razão da biotecnologia. No que diz respeito, então, à diversidade biológica e 

cultural, igualmente em razão do mercado, a noção ocidental de desenvolvimento mostra-se 

como uma séria ameaça, já que “a ideia desenvolvimentista foi e é cega às riquezas culturais das 

sociedades arcaicas ou tradicionais que só foram vistas através das lentes economistas e 

quantitativas”.38 

 Nesse sentido, é possível falar em “tragédia do desenvolvimento”39, na medida em que a 

noção de desenvolvimento se reduziu à concepção ocidental, capitalista e reducionista, ignorando 

e hierarquizando outros modos de vida, mediante a imposição da erosão das culturas e da 

natureza de diversos povos, de forma a lhes incutir o estigma de subdesenvolvidos40. A tragédia 

ocorreu de forma direta e evidente no período do colonialismo, mas a colonialidade do poder41 e 

do saber se mantém na estrutura social e econômica, entre latinos, africanos e asiáticos, que 

continuam submetidos e se submetendo a padrões e referências europeias. É preciso, por isso, 

mais do que desconstruir a ideia de desenvolvimento, repensar a concepção de 

subdesenvolvimento. 

 

2. GLOBALIZAÇÕES E NOVOS RUMOS PARA O DIREITO INTERNACIONAL 

 Em um segundo momento, para abordar a temática da proteção da diversidade biológica e 

cultural mostra-se inquestionável a relevância em torno da problemática da globalização, a 

compreensão desse fenômeno tão recente, mas com antigos antecedentes. Igualmente, é preciso 

ressaltar, ainda que sucintamente, o caráter multidimensional desse processo e as principais 

implicações para instituições modernas relevantes, em especial o Estado-nação e o direito 

internacional. 

                                                        
38 MORIN, Edgar; KERN, Anne-Brigitte. Terra-Pátria. Tradução de Paulo Azevedo Neves da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2003, p. 79. 

39 MORIN, Edgar; KERN, Anne-Brigitte. Terra-Pátria. Tradução de Paulo Azevedo Neves da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2003, p. 78. 

40 ESTEVA Apud SACHS, Wolfgang (editor). Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. Tradução de 
Vera Lúcia M. Joscelyne, Susana de Gyalokay e Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 2000. 

41  "A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na 
imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo [...]", a qual tem consequências nos mais diversos planos e 
dimensões da existência social quotidiana. In: QUIJANO, Anibal. Colonialidade do Poder e Classificação Social. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.). Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009, p. 73.  
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No entendimento de Morin42, o processo de mundialização iniciou com as grandes 

navegações, no século XV, quando os europeus, aos alcançarem outros continentes, deram inicio a 

um processo de acesso às mais diversas áreas do planeta Terra, mediante a dominação e 

subjugação dos povos originários. Nessa perspectiva, a globalização, que iniciou em 1989 com a 

queda do Muro de Berlim, não obstante seja um fenômeno com características e consequências 

bastante específicas, especialmente impulsionadas pelas novas tecnologias da informação, seria 

concebida como o estado atual da mundialização.43 

 De certa forma, analisados esses processos pelo prisma do crescente domínio do modo de 

vida ocidental, é inegável reconhecer certa continuidade entre os fenômenos anteriores de 

expansão pelo planeta Terra (colonialismo e imperialismo) e a globalização, não obstante a 

existência de tantas diferenças entre eles. Nesse sentido, Toynbee44, ao realizar severa crítica à 

predominante abordagem ocidentalocêntrica conferida à história do mundo45, propondo-se a 

apresentar uma visão panorâmica abrangente da história da humanidade, sem alijar trechos 

importantes da história mundial por não serem de origem ocidental, destaca que: 

Entre 1837 e 1897 o Ocidente havia completado o estabelecimento de sua ascendência sobre todo o 

resto do mundo. Tratava-se da consumação de um processo iniciado quatrocentos anos antes pela 

travessia do Atlântico, feita por Colombo, e pela viagem realizada por Vasco da Gama, de Portugal à 

costa ocidental da Índia, dobrando o Cabo da Boa Esperança. No decorrer desses quatro séculos, 

todos os países não-ocidentais, à exceção de dois — Afeganistão e Abissínia (Etiópia) —, haviam 

caído sob o domínio do Ocidente ou salvaguardado sua independência adotando, voluntariamente, 

em maior ou menor grau, o triunfante modo de vida ocidental.46 

 Certamente, o processo de mundialização e, mais recentemente, o fenômeno da 

globalização é predominantemente um prolongamento e um aprofundamento da hegemonia 

ocidental, atualmente desempenhada com maior destaque pelos Estados Unidos 47 ; nessa 

                                                        
42 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2013. 

43 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013. 

44 TOYNBEE, Arnold. A Humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução Helena Maria Camacho Martins 
Pereira e Alzira Soares da Rocha. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

45 “Qualquer relato, seja lá do que for, é forçosamente seletivo. O intelecto humano não tem a capacidade de abranger o somatório 
de coisas numa única visão panorâmica. A seleção é inevitável, mas também é inevitavelmente arbitrária [...]”. in: TOYNBEE, 
Arnold. A Humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução Helena Maria Camacho Martins Pereira e 
Alzira Soares da Rocha. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, p. 15. 

46 TOYNBEE, Arnold. A Humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução Helena Maria Camacho Martins 
Pereira e Alzira Soares da Rocha. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, p. 11. 

47 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013. 
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perspectiva, igualmente, Milton Santos 48  a apresenta como ápice do processo de 

internacionalização do capitalismo. Entretanto, a globalização é ambivalente e contraditória, de 

modo que carrega em si sementes de oposição às forças hegemônicas, chamadas por Morin49 de 

“resistências e reflorescimentos de culturas autóctones”, que por vezes assumem conotações 

perversas (fanatismo religioso e xenofobia), e por Boaventura de Sousa Santos50 de globalização 

contra-hegemônica.  

 A globalização possui, além de seu caráter econômico predominante, muitas outras 

feições, que dizem respeito a questões de caráter social, político, cultural, jurídico, entre outros. 

Sem dúvida, a globalização é um fenômeno multifacetado, complexo, cujos fatores se interligam e 

retroagem uns sobre os outros. Pensar a respeito da proteção da diversidade biológica e cultural 

diante da globalização pressupõe reconhecer essa complexidade, de modo a vislumbrar 

simultaneamente, por exemplo, as trocas culturais entre diferentes populações sobre bases 

democráticas e plurais ou mediante aculturação e subalternização; reconhecer que a diversidade 

biológica e cultural é um bem inestimável que não pode ser administrado sob as pretensões 

exclusivistas dos Estados-nações nem mediante visões imperialistas, o que implica em problemas 

de cunho político e jurídico, entre outras situações. 

 É justamente em razão disso que Morin51  entende que a globalização viabilizou a 

construção da “infratextura” para a constituição de uma “sociedade-mundo”. Não é mais 

suficiente compreender a realidade mundial exclusivamente por meio das relações entre os 

Estados-nação, identificando-os como únicos e principais sujeitos de direito internacional. 

Proposições como a de Morin52 ou de Beck53, que entende pela existência de uma sociedade 

mundial de risco e defende a construção de Estados transnacionais como resposta à globalização, 

ressaltam o aspecto qualitativo desse fenômeno e demonstram a necessidade de repensar 

instituições e conceitos tradicionais da modernidade. 

                                                        
48 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

49 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013, p. 21. 

50 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. IN: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). A globalização e as 
ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002. 

51 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013, p. 21-22. 

52 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013. 

53 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999. 
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 Especialmente no que diz respeito à crise ambiental, essa mudança qualitativa da 

globalização, que estabelece também uma ruptura no caráter de continuidade do processo de 

ocidentalização do mundo, torna-se muito mais evidente e dramática pelos riscos e perigos que o 

tão criticado desenvolvimento, embasado na tecnociência, impõe à humanidade enfrentar. Nesse 

sentido, apontando que a globalização em sua faceta ecológica deve produzir uma politização 

forçada das questões a fim de evitar a tecnocracia, Beck54 ressalta que: 

A crise da consciência ecológica pode muito bem desembocar em rompantes histéricos de violência 

contra determinados grupos ou objetos. Mas também provavelmente poderá ser experimentada 

(sic) pela primeira vez um destino comum que, paradoxalmente, desperta uma consciência cotidiana 

cosmopolita, resultante da não-delimitação da ameaça que foi gerada, e que talvez venha a eliminar 

as fronteiras entre homens, plantas e animais [...]. 

 O reconhecimento da possibilidade de existência de um destino comum, nas palavras de 

Beck55, também é acentuado por Morin56 ao explicitar os elementos ausentes para a constituição 

de uma sociedade-mundo, quando destaca que faltam tanto as autoridades legítimas para a 

tomada de decisão (afastando a ONU como instituição capaz para isso), quanto “[...] a consciência 

de uma comunidade de destino, indispensável para que essa sociedade se transforme em Terra-

Pátria”.57 Entretanto, a existência de uma consciência em torno de um destino comum pressupõe, 

entre tantas outras transformações, o reconhecimento dos limites de atuação dos Estados-nação 

nessa nova realidade e, por consequência, do direito internacional – o qual surgiu e se estruturou 

com base nessa concepção de Estado e de sociedade internacional58 e que predomina ainda hoje 

sob a hegemonia do paradigma realista59 

 Surpreendentemente, em 1974, quando escreveu o prefácio à primeira edição inglesa de 

                                                        
54 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999, p. 78. Grifo nosso. 

55 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999. 

56 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013. 

57 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013, p. 22. 

58 No entendimento de Ferrajoli, o direito internacional westfaliano (de caráter pactício bilateral) perdurou até o lançamento da 
Carta da ONU, em 1945, e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a partir do que sociedade internacional 
transita do estado de natureza para o estado civil, iniciando um novo direito internacional, um verdadeiro ordenamento jurídico 
supraestatal. Discorda-se, no entanto, com o ilustre autor no sentido de que seja possível falar na existência de um ordenamento 
jurídico supraestatal, entendendo-se que, no que diz respeito principalmente aos fatos ocorridos ao longo do século XX e no 
início do século XXI, que ainda existe um predomínio da força sobre o direito – especialmente, na atualidade, da força do capital 
financeiro. In: FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. Tradução de Carlo 
Coccioli, Márcio Lauria Filho e Karina Jannini. Martins Fontes: São Paulo, 2007. 

59 BEDIN, Gilmar Antonio; OLIVEIRA, Odete Maria de; SANTOS JÚNIOR, Raimundo Batista dos; MIYAMOTO, Shiguenoli. Paradigmas 
das Relações Internacionais. Ijuí: UNIJUÍ, 2011. 
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sua obra, publicada em 1976, Toynbee60 apontou o anacronismo que o estado nacional local como 

ideal político dos povos ocidentais representava diante da fusão do Oikoumenê61 por meio da 

navegação pelos chineses, portugueses e espanhóis, no século XV, e a unificação econômica, para 

a qual a Revolução Industrial na Inglaterra representou um grande passo. Além dessa percepção, 

Toynbee62 realiza o seguinte diagnóstico, extremamente precoce, em torno da comunidade 

internacional de Estados-nação: 

Já foi mencionada a discrepância entre a divisão política do Oikoumenê em estados locais soberanos 

e a unificação global do Oikoumenê nos níveis tecnológico e econômico. Este erro é o ponto crucial 

das atuais atribulações da humanidade. Alguma forma de governo global é agora necessária para 

manter a paz entre uma comunidade humana local e outra e para restabelecer o equilíbrio entre o 

Homem e o resto da biosfera, agora que este equilíbrio foi transtornado pela enorme intensificação 

da força material humana, como ressaltado da Revolução Industrial.  

 Porém, a constituição de um governo global ou de um sistema-mundo – para além da 

discussão do mérito das propostas – não é um fenômeno de fácil ou provável ocorrência. De fato, 

Milton Santos63 realiza uma grave crítica ao processo de globalização e à realidade cruel que esse 

fenômeno produz. Milton Santos64 destaca que a globalização pode ser concebida mediante a 

existência de três mundos em um só: a globalização como fábula, a globalização como 

perversidade e a globalização como possibilidade. A globalização como fábula – “o mundo tal 

como nos fazem crer” – é a compreensão desse fenômeno como uma ideologia que o apresenta 

somente a partir dos seus efeitos positivos; nessa esfera, a globalização seria um processo de 

democratização cultural, de participação de todos os países nas trocas econômicas, de múltiplas 

possibilidades propiciadas pelos meios de comunicação e de transporte, dentre outras verdades 

parciais que ocultam os elementos perversos do processo. 

 Ao contrário disso, entende Milton Santos65 que a globalização é, na verdade, um processo 

perverso, conduzido pela violência da informação e do dinheiro, a competitividade, o despotismo 

                                                        
60 TOYNBEE, Arnold. A Humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução Helena Maria Camacho Martins 

Pereira e Alzira Soares da Rocha. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

61 “Oikoumenê é um termo grego que se tomou de uso corrente na Era Helénica da história grega, após o mundo grego helénico 
haver-se expandido [...]. [...] Seu significado literal é ‘o Habitado (a parte habitada do mundo)’ [...] mas, na prática, os inventores 
e usuários gregos do termo restringiam sua aplicação à fração da parte habitada do mundo que era ocupada pelas chamadas 
sociedades ‘civilizadas’”. In: TOYNBEE, Arnold. A Humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução Helena 
Maria Camacho Martins Pereira e Alzira Soares da Rocha. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, p. 49. 

62 TOYNBEE, Arnold. A Humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução Helena Maria Camacho Martins 
Pereira e Alzira Soares da Rocha. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, p. 713. 

63 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

64 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

65 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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do consumo, a predominância da democracia de mercado e dominada pela força econômica e 

política das empresas multinacionais. Em seu entendimento, a perversidade não diz respeito mais 

a fatos e pessoas específicas, mas se instala no sistema: “[...] a causa essencial da perversidade 

sistêmica é a instituição, por lei geral da vida social, da competitividade como regra absoluta, uma 

competitividade que escorre sobre todo o edifício social”66, a partir do que todo ser humano, 

instituição ou empresa é visto como obstáculo a ser eliminado. 

 Apesar de apresentar esse terrível cenário como realidade da globalização – “o mundo 

como é” – Milton Santos67 não deixa de reconhecer também que essa descrição do cenário não 

está completa: há ainda “o mundo como pode ser” – uma outra globalização. É nesse sentido que 

Morin68, utilizando como metáfora o processo de transformação da crisálida em borboleta, fala 

em um processo de metamorfose que seja capaz de conservar e revolucionar, de ser o mesmo e 

ser outro, de manter a identidade e transformá-la em alteridade. Nesse sentido, Morin69 afirma 

que a política no contexto da globalização “deve proteger-se do sonho utópico da harmonia sobre 

a face da Terra, mas também do realismo que ignora que o hoje é provisório. A arte política é, 

então, compelida a navegar entre ‘realpolitik’ e ‘ideal politik’. Por isso, ela deve praticar o 

autoexame e a autocrítica permanentes”. É nessa perspectiva que propostas como o Estado 

Transnacional70 e o Direito Planetário, aqui aventado, devem ser entendidas: como propostas que 

buscam ver o possível, apesar do improvável. 

 Assim, após discutir as diferentes propostas a respeito da globalização apresentadas por 

autores diversos, e de apontar os equívocos do globalismo (versão ideológica propagada pela 

ideologia liberal71), Beck72 passa a abordar dez tópicos que representariam possíveis respostas ao 

fenômeno da globalização, destacando a necessidade de debater a respeito da conformação 

política da globalização, a fim de questionar a ideologia neoliberal do globalismo, estruturada na 

                                                        
66 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 60. 

67 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

68 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013. 

69 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013, p. 53. 

70 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999. 

71 “O globalismo neoliberal é uma ação altamente política que no entanto se apresenta de forma absolutamente apolítica. A 
ausência da política como a revolução! A ideologia prega: não há ação, e sim a execução das leis do mercado mundial, que — 
infelizmente — tornaram obrigatórias a redução do Estado (social) e da democracia” in: BECK, Ulrich. O que é a globalização? 
Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 212. Grifo do autor. 

72 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999. 
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interpretação unidimensional do fenômeno, com base no aspecto econômico. Dentre esses dez 

tópicos, destaca-se a concepção do estado transnacional (ou soberania inclusiva) como um 

caminho já pensado para a construção da concepção de Direito Planetário, motivo pelo qual será 

sucintamente abordado. 

 Primeiramente, no entanto, é preciso compreender qual o foco que dirige as atenções do 

autor73 no estabelecimento de sua proposta. Beck74 ressalta a indispensabilidade de discutir em 

torno do que chama de conformação política da globalização tendo em vista que a problemática 

em torno desse fenômeno tem sido interpretada, segundo ele, como o fim da política; entretanto, 

trata-se da exclusão da política do âmbito limitado do Estado nacional. No contexto da 

globalização, o poder passa a ser significativamente desempenhado pelas empresas transnacionais 

que, porém, fazem-no sem deliberação pelo Parlamento, sem alteração da legislação nacional, 

sobrepujando toda e qualquer possibilidade de debate público. 

Isto justifica o conceito de “subpolítica” — não como uma (teoria da) conspiração, mas uma chance 

adicional de negociação e poder para além do sistema político que tanto fez prosperarem as 

empresas atuantes no quadro da sociedade mundial: o equilíbrio e o pacto de poder da primeira 

sociedade industrial moderna foram rescindidos e — sem a participação do Governo e do 

Parlamento, da esfera pública e dos tribunais — foi novamente redigida nos termos da autogestão 

da atividade econômica.75 

 Preocupado com essa realidade e seus efeitos nefastos para a democracia, e reconhecendo 

simultaneamente que pensar a política e a sociedade dentro dos limites territoriais do Estado-

nação é um anacronismo porque a globalidade76 é um fenômeno irreversível, Beck77 propõe como 

resposta à globalização a ideia dos estados transnacionais. Opondo-se à ideia de um governo ou 

estado mundial único tendo em vista o perigo de um poder ilimitado, o Estado transnacional não 

                                                        
73 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999. 

74 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999. 

75 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999, p. 17-18. 

76 A globalidade é a configuração mundial da realidade na segunda modernidade; “desta maneira se entrechocam as diversas 
formas econômicas, culturais e políticas, e tudo aquilo que parecia ser evidente, mesmo dentro do modelo ocidental, carece de 
uma nova legitimação. [...] Uma marca distintiva essencial entre a primeira e a segunda modernidade é a irreversibilidade do 
surgimento da globalização. [...] A aposta decisiva consiste em acreditar que é precisamente esta consideração que vai abrir o 
espaço para a política. Por quê? Porque só desta maneira será quebrado o encanto despolitizado do globalismo; porque é apenas 
sob a perspectiva da pluridimensionalidade da globalidade que a ideologia opressora do globalismo perde seu espaço” in: BECK, 
Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 
1999, p. 29-30. 

77 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999 
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será um estado territorial na concepção moderna78; também não será um estado nacional 

configurado em uma única nação; por fim, deve ser concebido como um estado glocal (global-

local), que atua com base na diferenciação inclusiva79, admitindo as trocas culturais como regra de 

sua constituição. 

 A proposta do estado transnacional, então, possuindo os traços anteriormente descritos, 

pressupõe a articulação dos estados nacionais de forma cooperativa para responder aos equívocos 

do globalismo, buscando uma reformulação e uma reforma do espaço político internacional. Logo, 

o estado nacional se mantém, mas se transforma para ser capaz de atender às demandas de 

politização forçada impostas pela sociedade mundial de risco e pelo aumento de poder das 

empresas transnacionais; o estado transnacional seria o resultado dessa metamorfose.80 Mas, 

nessa condição, o que ocorre com a soberania estatal? É possível falar em soberania, atributo do 

Estado concebido conjuntamente com sua configuração nacional moderna, para um estado 

transnacional? 

 Beck81 propõe que o exercício da soberania pelo estado transnacional82 seja reinventada 

para uma forma regional; isso pressupõe, no entanto, a substituição do “imaginário da soberania 

exclusiva” pelo “imaginário da soberania inclusiva”. Essa concepção de soberania inclusiva 

                                                        
78 Beck defende que a sociologia moderna, estabelecida com base no conceito de Estado, estruturou-se de modo a coibir a 

sociedade, em sentido sociológico e político, a ater-se aos limites desse conceito de Estado – é o que chama de Teoria do 
Container Social. “Somente nesta arquitetura institucional e teórica as sociedades modernas se transformam em sociedades 
apartadas urnas das outras, elas estão escondidas no território de poder do Estado nacional como se estivessem em um 
container. Por outro lado, sociedades “modernas” são ‘apolíticas’ todas as vezes que a ação política ultrapassar os domínios do 
Estado. [...] Nessa lógica, o Estado procede como um container da unidade territorial, no qual sistematicamente são produzidas 
estatísticas dos processos e das situações econômica e social”.  In: BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do 
globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 53-54. 

79 A concepção em torno da diferenciação inclusiva diz respeito ao entendimento de Beck em torno da suposta ideia de 
convergência cultural do mundo: “A tese, sempre tão divulgada, de uma convergência linear e crescente dos conteúdos culturais 
e das informações em meio ao contexto das tendências de concentração no mercado mundial da mídia falsifica os paradoxos e 
as ambiguidades, [...] a dialética da globalização cultural, elaboradas e examinadas empiricamente pela cultural theory” In: BECK, 
Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 
1999, p. 89. Logo, ele entende que existe na globalização cultural um processo imanente e dialético de trocas, propondo que a 
interpretação dessa dialética pode ocorrer de duas formas: diferenciação exclusiva (dicotômica) e diferenciação inclusiva: 
“Diferenciações inclusivas lançam uma ideia totalmente diversa de ‘ordem’. Cair no vão entre duas categorias não é a exceção, 
mas a regra. Uma das vantagens dessa diferenciação é o fato de que ela viabiliza um outro conceito, mais flexível, mais 
cooperativo, de ‘fronteira’. As fronteiras não surgem pelo afastamento - exclusão - mas por formas já bastante arraigadas de 
‘dupla inclusão’” In: BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 99.  

80 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999. 

81 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999, p. 232. 

82 Segundo Beck (1999), a arquitetura do Estado transnacional dependeria da adoção de dois princípios: o pacifismo jurídico 
(fortalecimento dos instrumentos jurídicos legais e jurisdicionais na esfera mundial) e o federalismo transnacional. Para saber 
mais a respeito, vide: In: BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André 
Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 230-237. 
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pressupõe a articulação dos Estados por meio da cooperação transnacional, exigindo desses o que 

poderia ser visto como uma renúncia de certos poderes e direitos de soberania na perspectiva 

exclusivista da modernidade. Beck 83  propõe, portanto, a cooperação e a dependência 

transnacional nas dimensões da economia, da política, das Forças Armadas, do direito, da cultura, 

dentre outros aspectos. É no âmbito da cooperação e da dependência transnacional no aspecto 

jurídico que se torna possível refletir a respeito do Direito Planetário. 

 De fato, a expressão “Direito Planetário” começou a aparecer muito recentemente na 

doutrina nacional 84 . Essencialmente, as reflexões que têm sido trilhadas partem do 

reconhecimento da realidade mundial de crise ambiental e propõem, de certa forma, a ampliação 

da abordagem do direito ambiental estatal para uma consideração deste em termos planetários, 

tendo em vista a inexistência de limites políticos aos danos ambientais e o reconhecimento de 

problemas inerentemente globais, como as mudanças climáticas. Nessa trilha, igualmente, 

destaca-se o entendimento em torno da necessidade de pensar em uma nova cidadania, que não 

se mostre atrelada e limitada ao território nacional. Nesse sentido, Portanova85 afirma que: 

assim como a economia e a cultura foram e continuam se tornando globalizadas, o direito deve 

guardar sua semente fundadora da cidadania e ampliar seu horizonte para além da sua definição 

limitada ao Estado-Nação. Não é uma questão de abandonar o direito e sua produção, mas pensá-lo 

de acordo com o próprio fluxo das mudanças da sociedade. Para tanto, vem surgindo o marco 

teórico de um Direito Planetário, onde os indivíduos voltem a ser cidadãos e os seus direitos estejam 

à altura dos deveres para com as atuais e futuras gerações, incluindo todas as raças, classes e 

gêneros. A partir desta nova cidadania, o direito terá que dialogar com as questões além fronteira e 

se tornar de fato mais do que Global, verdadeiramente Planetário. 

Outro fator levantado como argumento para a concepção de um Direito Planetário seria a 

entrada do planeta Terra em outra era geológica: o Antropoceno. Nos últimos onze mil anos, 

período aproximado de surgimento do ser humano como espécie, a Terra tem se apresentado sob 

a era geológica do Holoceno, período no qual a vida se estruturou na forma como é conhecida 

atualmente. A proposta de uma nova era geológica, ainda não oficialmente reconhecida86, remete 

                                                        
83 BECK, Ulrich. O que é a globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999. 

84 PORTANOVA, Rogério Silva. Impasses civilizatórios, pensamento latino-americano e o Direito Planetário. In: LEITE, José Rubens 
Morato; PERALTA, Carlos; MORAES, Kamila Guimarães de. Anais da Jornada Latino-Americana de Direito e Meio Ambiente. 
Florianópolis: GPDA, 2012. 

85 PORTANOVA, Rogério Silva. Impasses civilizatórios, pensamento latino-americano e o Direito Planetário. In: LEITE, José Rubens 
Morato; PERALTA, Carlos; MORAES, Kamila Guimarães de. Anais da Jornada Latino-Americana de Direito e Meio Ambiente. 
Florianópolis: GPDA, 2012, p. 20. 

86 “A proposta reporta-se a 2008, e foi apreciada pela Comissão Estratigráfica Internacional, organização científica da área da 
Geologia que estuda as eras geológicas da Terra. Está prevista para 2016 uma reunião do sub-grupo de trabalho sobre o 
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à ideia de que a espécie humana a partir de um certo momento, em razão de sua contundente 

intervenção na natureza, induziu o planeta Terra a modificações de caráter tão profundo e severo 

que seria possível constatar a transição para outra fase geológica. 

Entretanto, Aragão assevera com clareza e precisão que as modificações produzidas pelos 

seres humanos, com destaque inegável para o modo de vida ocidental moderno, podem produzir 

transformações que impeçam a manutenção da vida na forma como é conhecida. Nesse sentido, o 

Direito Planetário significaria alçar o planeta em objeto de proteção jurídica, com o intuito de 

estabelecer ferramentas legais que respeitem os limites planetários (planetary boundaries). Logo, 

o Direito Planetário ou Direito Ambiental do Antropoceno é compreendido como um conjunto de 

estratégias, regras e princípios jurídicos que assegurem a nossa atuação dentro de limites seguros 

de atuação (Safe Operating Space). 

 Nessa linha de pensamento, Aragão defende que o planeta Terra deve ser concebido como 

um patrimônio, uma herança a ser legada para as gerações futuras, ensejando a responsabilidade 

assimétrica das gerações atuais, inclusive no que diz respeito âs espécies não humanas.87 Ainda, 

entende-se que, a princípio, a Terra é um patrimônio natural; mas com o Antropoceno, também é 

manmade – feito pelo homem. Assim, torna-se necessário conceber o planeta Terra como o 

resultado direto da atividade cultural humana, como patrimônio misto; como paisagem cultural. 

 Diante das reflexões traçadas, então, percebe-se que a problemática em torno da 

diversidade ecológica e cultural precisa – além de ultrapassar os conceitos ocidentais modernos de 

desenvolvimento e subdesenvolvimento – encarar o fenômeno da globalização em toda a sua 

complexidade, para além das leituras lineares e ideológicas da globalização como fábula e do 

globalismo. Ademais, preservar esses bens tão relevantes exige reconhecer os limites do Estado-

nação, territorial e de soberania exclusiva, como âmbito de atuação política e jurídica no contexto 

da globalização. Por fim, a possibilidade de adentrar em uma nova era geológica, cujas mudanças 

são impulsionadas pela ação do ser humano, impõe a inexorabilidade de proteger o planeta como 

um ente autônomo.  

Enfim, todas essas condições, simultaneamente, impulsionam a proposta de construção de 

um Direito Planetário que seja capaz de lidar com essas realidades – buscando o possível, apesar 

                                                                                                                                                                                        

Quaternário para decidir sobre a entrada formal no Antropoceno 
(http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/)”. 

87 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 
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do improvável. A seguir, apresenta-se a paisagem cultural como uma possibilidade  expressão 

desse Direito Planetário, de modo a traçar novos rumos para o desenvolvimento e a globalização. 

 

3. A PAISAGEM CULTURAL NO DIREITO PLANETÁRIO: NOVOS RUMOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO E A GLOBALIZAÇÃO 

 A proposta de refletir em torno da paisagem cultural, categoria do Patrimônio Mundial da 

Humanidade criada em 1992 pela UNESCO, como instrumento que possa auxiliar no processo de 

construção do Direito Planetário e imprimir novos caminhos ao processo de desenvolvimento e de 

globalização parte, essencialmente, de uma nova forma de conceber a relação ser humano-

natureza, com base em François Ost88 e da compreensão de seu papel no embate entre raízes e 

opções na realidade de transição paradigmática, a partir de Boaventura de Sousa Santos89.  

A concepção desenvolvida por Ost90 está centrada na recuperação do abismo formado 

entre ser humano e natureza – pensamento e matéria – pelos filósofos e cientistas que fundaram 

o paradigma cartesiano-mecanicista moderno, mas, simultaneamente, concentrado em considerar 

as diferenças existentes entre eles91. Sua proposta está ancorada em três componentes: o meio, 

elemento epistemológico; a responsabilidade, o elemento ético; e o patrimônio, instituto jurídico 

para o meio.  

Ost92 ressalta que a crise ecológica atual reflete um problema de estabelecimento de 

vínculos e limites: o homem está ligado à natureza, mas também possui especificidades 

inexoráveis que precisam ser reconhecidas. Diante disso, propõe o que chama de natureza-

projeto, em que defende o estabelecimento de uma relação dialética (ou talvez fosse melhor 

chamá-la de dialógica) entre os dois elementos da relação, que devem ser compreendidos como 

opostos que se complementam. Dessa forma, meio é a tradução da relação dialética entre ser 

                                                        
88 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 

89 SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2008. 

90 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 

91 Nesse caminho, inicialmente, ele recupera a formulação epistemológica do paradigma moderno hegemônico, chamado de 
antropocêntrico (que ele nomeia de natureza-objeto), a fim de destacar os resultados desse paradigma no entendimento de 
superioridade do ser humano sobre a natureza. Em seguida, apresenta uma segunda perspectiva paradigmática  a respeito desta 
relação (que ele nomeia de natureza-sujeito), a qual propõe o reencontro do homem com o sagrado, com a natureza, fundindo-
se nela como um único todo indiferenciado. Trata-se da ecologia profunda (Deep Ecology, em inglês), corrente filosófica que 
possui como obra de referência o livro Sand Country Almanac, de Aldo Leopold (1949) – propõe um retorno ao sagrado, para que 
o homem se reencontre com a natureza e reconheça-se como derivado dela. Para saber mais: OST, François. A natureza à 
margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 

92 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 
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humano e natureza, sem absolutizações ou hierarquias, de modo que ambos sejam sujeito e 

objeto um do outro, cuja relação é concebida em termos de “projeto”. Nessa esteira, tem-se que:  

[...] o ‘meio’ – fecunda ambiguidade – é, simultaneamente, o que fica entre as coisas e o que as 

engloba; pode ser construído e pensado, tanto a partir do homem como a partir dos ecossistemas. O 

‘meio’ será, assim, o nosso híbrido [...]: quase objecto, terceiro estado, imbróglio de natureza-cultura 

que frustra a grande partilha que os modernos tinham julgado poder instaurar entre coisas em si, 

objectos do conhecimento e humanos entre si, sujeitos da acção.93 

Considerando essa conceituação, Ost94 esclarece que, entre tantas manifestações naturais, 

pode-se elencar a paisagem como uma das melhores ilustrações do que significa o meio, na 

medida em que nela se vislumbra a mistura entre elementos naturais e práticas sociais e culturais. 

Observa-se, portanto, que o meio se trata de uma noção muito rica a respeito dessa relação; ser 

humano e natureza como autônomos, mais ainda assim interdependentes e complementares. 

Nesse sentido, mostra-se como uma concepção bastante frutífera para embasar filosoficamente a 

paisagem cultural, conforme será explicitado. 

Em um segundo momento, tem-se a base ética desenvolvida por Ost95, representada pela 

expressão responsabilidade solidária. Em sua visão, a realidade que se mostra a todos, 

especialmente no que se refere ao meio ambiente, impõe a necessidade de uma tomada de 

consciência que permita ao ser humano perceber que, no momento em que o mesmo obteve 

poder de controle sobre a natureza, passou a assumir o dever de guarda sobre ela: “a relação 

inverteu-se, colocando-a agora em nosso poder e à nossa guarda”, nas palavras de Ost96. Isso não 

importa, entretanto, uma posição de subordinação da natureza em relação ao ser humano em 

termos jurídicos.  

Ainda, é preciso ter em mente que – distintamente da responsabilidade em sua concepção 

tradicional, baseada em um vínculo individual, com um fato ocorrido no passado (imputabilidade) 

– agora se faz de grande valor pensar a responsabilidade como um vínculo com sujeitos 

indeterminados, com o futuro. Conclui-se, logo, que se trata de uma responsabilidade de prezar 

pela existência da vida. Nessa linha, deve-se considerar que a responsabilidade solidária deve ser 

compreendida “[...] como obrigações de prudência no sentido lato, apelando à idéia de limite, 

                                                        
93 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 

288-289. 

94 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 

95 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 

96 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 
305. 



75 
 

uma vez que é a ilimitação dos nossos comportamentos que gera a fragilidade”97 – e é a 

fragilidade que institui a responsabilidade solidária, obrigando os seres humanos a assumirem-se 

como cuidadores das gerações futuras humanas e não humanas. 

Em relação à questão sobre a quem ou a quê se dirige esse dever de cuidado, na concepção 

de Ost98, não caberia separar a proteção da natureza daquela dirigida às futuras gerações 

humanas, como se fossem excludentes: trata-se, propriamente, de uma solidariedade de destino, 

na mesma perspectiva antes apontada por Morin99 e Beck100; ou seja, uma proteção que vise 

simultaneamente às futuras gerações de seres humanos e à natureza em si mesma. No entanto, 

isso não implica que tal relação de responsabilidade seja igual nos dois casos. O âmbito da 

matéria, a esfera do biológico e o campo humano constituem, cada um deles, comunidades 

específicas – o que significa intensidades distintas na responsabilidade em consideração. 

É, portanto, exatamente na diferença referida que se assenta a noção de responsabilidade 

aqui explicitada. Conforme Ost101, entre seres humanos, que têm a capacidade de engendrar 

sentidos, é possível falar em direitos – e, por consequência, em obrigações recíprocas. 

Diferentemente, no que se refere à comunidade biológica e à matéria orgânica, sobre os quais o 

ser humano tem o poder de influenciar, não cabe falar em direitos (daqueles que não podem 

assumir obrigações), mas em deveres deste: uma responsabilidade assimétrica, portanto.  

Por fim, seu modelo de responsabilidade está embasado na noção de patrimônio comum 

como estatuto jurídico para o meio – o qual é riquíssimo para estruturar a compreensão em torno 

da paisagem cultural como Patrimônio Mundial da Humanidade. Sua concepção de patrimônio 

carrega um conceito complexo: “dominar um património, neste contexto, não se reduz a usufruir 

de um haver [...]; funções sociais, políticas e religiosas estão, com efeito, associadas a este 

domínio, que recai, desde logo também, sobre os valores simbólicos”.102 

Destaca-se, essencialmente, o seu caráter transtemporal, perene, pois tem a capacidade de 
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98 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 
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101 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 

102 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 
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viver o passado, atravessar o presente e transmitir a herança humana ao futuro.103 É, portanto, 

esse caráter que leva o homem a pensar nas gerações futuras, visto que ele é apenas mais um ser 

nesse processo histórico. Justamente por ser eivado de complexidade, é capaz de carregar 

diversos valores, tanto pecuniários quanto simbólico, comportando aspectos patrimoniais e 

extrapatrimoniais.  

Nessa perspectiva do patrimônio como estatuto jurídico para o meio (resultado dialógico 

da relação seres-humanos e natureza), que é visto como uma herança que deve ser transmitida ao 

futuro, Boaventura de Sousa Santos104 apresenta o Patrimônio Mundial da Humanidade como um 

processo de canonização que ocorre na atualidade de transição paradigmática. Santos105 explica 

que: 

A construção social da identidade e da transformação na modernidade ocidental é baseada numa 

equação entre raízes e opções. [...] O pensamento das raízes é o pensamento de tudo aquilo que é 

profundo, permanente, único e singular, tudo aquilo que dá segurança e consistência; o pensamento 

das opções é o pensamento de tudo aquilo que é variável, efêmero, substituível, possível e 

indeterminado a partir das raízes.  

 O processo de modernização da sociedade e de surgimento do modo de vida ocidental106, 

mediante a destradicionalização das práticas sociais, implicou em um processo de mudança da 

predominância entre essas lógicas: passou-se da predominância das raízes (tradições, importância 

da religião, herança comum) na Idade Médica para a supremacia das opções (libertação e 

autonomia individual) na modernidade. Entretanto, elementos que faziam parte do pensamento 

das opções (ciência, Estado Moderno), convertem-se em novas raízes na medida em que se 

tornam inquestionáveis (dogma do progresso científico e do desenvolvimento a partir da ação do 

Estado-nação).  

Dessa forma, a civilização moderna ocidental que se constituiu com base nas expectativas 

de futuro (pensamento de opções), ao poucos passa a constatar que suas opções se tornam raízes 

das quais não podem – ou não se percebem aptos a – se desligar. Conforme abordado, noções 

como crescimento, desenvolvimento, progresso já mostram sua incapacidade de realizar as 

promessas da modernidade – e mesmo a globalização também apresentou seu lado perverso – 

mas as possibilidades de reinvenção, a imaginação política e sociológica do ocidente se 
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104 SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2008. 

105 SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2008, p. 54. 

106 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 
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apresentam precárias: “[...] a incapacitação do futuro não abre qualquer espaço para a 

capacitação do passado”107, nos limites teóricos da modernidade. 

Nesse sentido, na realidade atual de crise – dentre tantas, abordou-se a crise do conceito 

de desenvolvimento, dos limites da globalização e do Estado-nação e, como consequência disso, 

das potencialidades do direito para lidar com a crise ambiental – essa equação entre raízes 

(passado) e opções (futuro) se mostra desestabilizada e é alvo de muitos questionamentos, 

conforme foi possível apontar. Diante dessa dificuldade de lidar com as temporalidades sociais, 

Santos108 defende que certos processos são desenvolvidos a fim de buscar lidar com essa 

instabilidade entre raízes e opções. Uma dessas formas são os processos de canonização, como o 

Patrimônio Mundial da Humanidade. 

Por “processos de canonização” refiro-me, aqui, a processos de uma particular intensificação de 

referências, independentemente de aparecerem como ligações retrospectivas ou prospectivas. [...] 

Mas, seja qual for o processo, a intensificação confere ao objeto da intensificação uma 

exemplaridade, uma estranheza, um valor e uma solidez específicos, que o tornam apto a funcionar 

como condição ou base para múltiplos exercícios de escolha [...].109  

 Nota-se, logo, que esse processo de canonização é uma forma de estabelecer relações 

entre passado e futuro, por meio da singularização de lugares, obras, ecossistemas, que sejam 

importantes no passado da humanidade ou da natureza a ponto de serem protegidos para que 

possam ser legados às gerações futuras. Trata-se, sem dúvida, de uma preocupação com esses 

espaços na medida em que eles são capazes de demonstrar o que a humanidade e a natureza 

foram e o que devem continuar sendo110; é, propriamente, a consolidação do estatuto jurídico que 

OST111 delineou. É no contexto dessa compreensão que se passa a abordar a paisagem cultural 

como categoria do Patrimônio Mundial da Humanidade, para depois explicitar as relações 

especiais dessa categoria com o pensamento de raízes e opções, com o meio112 e com o Direito 

Planetário. 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
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Cultura113, em 1972, por meio da elaboração e adoção da Convenção para a Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, oficializou a necessidade de proteger o patrimônio cultural 

e natural de importância mundial por meio de instrumentos, métodos e verbas internacionais. A 

referida Convenção, portanto, assim como tantos outros documentos correlacionados, tem como 

objetivo primordial a preservação de bens resultantes de obra da natureza ou do engenho 

humano, cujo valor é tão excepcional que transcende as fronteiras nacionais e se reveste do 

mesmo caráter inestimável para as gerações humanas atuais e futuras. Trata-se, assim, do 

reconhecimento político e jurídico da relevância de certos bens para toda a humanidade, para o 

entendimento de seu passado e para a construção de seu futuro, como processo de canonização 

que se constitui. 

 Estes bens, portanto, possuem tamanha relevância que se lhes coloca a condição de 

patrimônio de todos, portanto, de certa forma, o status de bens comuns da humanidade. Nesse 

sentido, a Convenção da UNESCO114 sobre Patrimônio Cultural e Natural traz as seguintes 

afirmações em seus Considerandos: 

Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do património cultural e natural 

constitui um empobrecimento efectivo do património de todos os povos do mundo; 

Considerando que as convenções, recomendações e resoluções internacionais existentes no 

interesse dos bens culturais e naturais demonstram a importância que constitui, para todos os povos 

do mundo, a salvaguarda de tais bens, únicos e insubstituíveis, qualquer que seja o povo a que 

pertençam; 

Considerando que determinados bens do património cultural e natural se revestem de excepcional 

interesse que necessita a sua preservação como elementos do património mundial da humanidade 

no seu todo; 

 Conforme é possível perceber, a identificação de monumentos humanos ou naturais, de 

sítios arqueológicos e, no caso deste artigo, de paisagens culturais, dentre outros, confere ao bem 

em questão a condição – axiológica e jurídica – de bem comum de todos os seres humanos. Disso 

decorrem dificuldades inerentes a essa condição, especialmente no que se refere aos processos de 

planejamento (conceituação e inscrição), gestão e preservação de tais bens, especialmente no 

contexto do paradigma moderno ocidental, que no âmbito jurídico estabeleceu como dicotomia a 

divisão entre direito público (do Estado) e direito privado (do indivíduo). Tais dificuldades tornam-

                                                        
113  UNESCO. Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 1972. Disponível em: 

http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf. Acesso em: 03 jun. 2014. 

114  UNESCO. Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 1972. Disponível em: 
http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf. Acesso em: 03 jun. 2014. Grifos nossos. 
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se ainda mais dramáticas no contexto da relação entre Estados-nação, ou seja, na esfera do direito 

internacional, no qual o papel destes sujeitos de direito ainda é bastante forte – não obstante as 

modificações geradas com a globalização, conforme comentado anteriormente. 

 Entende-se que a questão dos bens comuns ganha urgência na realidade atual, motivo pelo 

qual precisa ser alvo de discussão. Nos tempos atuais, exemplificativamente, tal expressão 

corresponde propriamente a recursos naturais como a água, o ar, os oceanos, a Antártida, as 

florestas nativas, a biodiversidade e, conforme se defende aqui, os bens do Patrimônio Mundial da 

Humanidade. Estes novos bens questionam as classificações jurídicas tradicionais; geram 

dificuldades para sua mensuração e precificação pela economia (para aqueles que entendem que 

isso é possível); problematizam as fronteiras políticas, cujas definições são estéreis em termos 

naturais; pressionam os limites disciplinares da ciência para a compreensão de sua 

complexidade115. Nota-se, logo, a conflituosidade, iminente ou potencial, que subjaz a temática.  

Em 1972, no entanto, quando foi concebida, a Convenção para Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, estabeleceu seus parâmetros de proteção por meio das definições de 

patrimônio cultural (art. 1º; os monumentos, os conjuntos e os locais de interesse) e de 

patrimônio natural (art. 2º; os monumentos naturais, as formações geológicas e fisiográficas e os 

locais de interesse naturais), separando-os como dois gêneros de patrimônio mundial. Foi 

somente em 1992, por meio da revisão das Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do 

Patrimônio Mundial (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention), que a Convenção de 1972, mediante uma estratégia interpretativa, tornou-se o 

primeiro documento jurídico em nível internacional a proteger as paisagens culturais (cultural 

landscapes).  

As paisagens culturais são definidas como bens culturais que representam obras 

conjugadas do homem e da natureza – nos termos do artigo 1º da Convenção de 1972 – e que 

demonstram a evolução das sociedades, assim como a influência do seu habitat natural, assim 

como outros aspectos sociais, econômicos e culturais.116 Complementando essa conceituação, o 

Anexo 3 do mesmo documento – Orientações para a Inscrição de Tipos Específicos de Bens na 

                                                        
115 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. MORIN, Edgar. Introdução ao 

pensamento complexo. Trad. Dulce Matos. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. 

116 UNESCO, Comitê Intergovernamental para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Orientações Técnicas para 
Aplicação da Convenção do Patrimônio Mundial. Trad. Francisco Agarez, 2011. Disponível em: 
http://whc.unesco.org/archive/opguide11-pt.doc. Acesso em: 03 jun. 2014, p. 11. 
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Lista do Património Mundial117 – estabelece como elemento de definição da paisagem cultural as 

seguintes características:  

8. A expressão “paisagem cultural” abarca uma grande variedade de manifestações interativas entre 

o homem e o seu ambiente natural. 

9. As paisagens culturais frequentemente refletem técnicas específicas de utilização sustentável das 

terras, tomando em consideração as características e os limites do ambiente natural em que são 

estabelecidas, bem como uma relação espiritual específica com a natureza. A proteção das paisagens 

culturais pode contribuir para técnicas modernas de utilização sustentável das terras e para a 

manutenção dos valores naturais da paisagem. A existência continuada de formas tradicionais de 

utilização das terras mantém a diversidade biológica em muitas regiões do mundo. Daí que a 

proteção das paisagens culturais tradicionais seja útil para a manutenção da diversidade biológica.    

 Conforme é possível constatar, a relação entre as paisagens culturais e a manutenção da 

diversidade biológica, na medida em que se trata de formas tradicionais de uso da terra, é 

admitida e estimulada pelo documento. Defende-se, então, que essas assertivas servem de 

embasamento para a proposta aqui apresentada no que se refere à possibilidade da paisagem 

cultural representar um instrumento jurídico de proteção à diversidade biológica e cultural, 

apontando novos caminhos para o desenvolvimento e a globalização. 

Esse entendimento é reforçado por meio do conhecimento de apontamentos feitos em 

torno dos argumentos apresentados para criação dessa categoria, a partir das recomendações 

preparadas em decorrência de um encontro internacional de especialistas sobre o tema, pela 

revisão das Orientações Técnicas pelo Comitê de Patrimônio Mundial, em 1992.118 Uma das mais 

relevantes considerações refere-se à necessidade de reconhecer os valores associados com as 

paisagens habitadas por populações nativas, assim como a importância de proteger a diversidade 

biológica por meio da diversidade cultural – o que se constitui em objetivo das paisagens 

culturais.119 

Ainda, Rösller120, abordando a questão, aponta que a criação das paisagens culturais como 

categoria do Patrimônio Mundial da Humanidade representa um grande avanço, na medida em 

                                                        
117 UNESCO, Comitê Intergovernamental para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Orientações Técnicas para 

Aplicação da Convenção do Patrimônio Mundial. Trad. Francisco Agarez, 2011. Disponível em: 
http://whc.unesco.org/archive/opguide11-pt.doc. Acesso em: 03 jun. 2014, p. 70. Grifos nossos. 

118 RÖSLLER, Mechtild. Linking Nature and Culture: World Heritage Cultural Landscapes. IN: UNESCO World Heritage Centre (Org.). 
Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation. Paris: UNESCO, 2003. 

119 RÖSLLER, Mechtild. Linking Nature and Culture: World Heritage Cultural Landscapes. IN: UNESCO World Heritage Centre (Org.). 
Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation. Paris: UNESCO, 2003. 

120 RÖSLLER, Mechtild. Linking Nature and Culture: World Heritage Cultural Landscapes. IN: UNESCO World Heritage Centre (Org.). 
Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation. Paris: UNESCO, 2003, p. 10. 
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que as mesmas possibilitam: 

a) o reconhecimento da diversidade de manifestações das interações entre seres humanos e seu 

meio ambiente natural; 

b) a introdução do termo sustentabilidade nas Orientações Técnicas por meio das técnicas 

sustentáveis de uso da terra; 

c) a aceitação da herança viva das populações nativas; 

d) a introdução de mecanismos tradicionais de gestão nas Orientações Técnicas; 

e) o reconhecimento das formas tradicionais de uso da terra; 

f) a preservação da diversidade biológica por meio da diversidade cultural; 

g) a consideração de relações espirituais com a natureza; 

h) a abertura da Convenção de 1972 para outras regiões e culturas do mundo; 

i) a consolidação do caminho rumo à Estratégia Global para uma Lista do Patrimônio Mundial 

Representativa, adotada em 1994121. 

 Percebe-se, dessa forma, que a paisagem cultural foi criada de modo a abraçar a 

preocupação com a preservação da diversidade biológica e da diversidade cultural. Ao reconhecer 

que populações nativas – as quais se opta por nomear de comunidades tradicionais122 – possuem 

uma forma diferente de se relacionar com a natureza, de utilizar a terra, as quais têm viabilizado a 

manutenção da diversidade biológica ao redor do mundo, a paisagem cultural como instrumento 

jurídico em nível internacional assume igualmente a diversidade de saberes que subjaz a essa 

relação (povos e natureza), representando portanto uma abordagem que ousa tentar ultrapassar 

os limites do paradigma moderno ocidental. 

 Portanto, a paisagem cultural vai ao encontro do que Diegues123 defende a respeito da 

                                                        
121 Tradução livre da autora. 

122 A definição adequada de população ou comunidade tradicional – perpassando, inclusive, pela própria denominação em questão 
– ainda é muito polêmica. Embora exista conceito legal de conhecimento tradicional associado (art. 7º, II, Medida Provisória 
2186-16/2001), o conceito de população tradicional não consta do ordenamento jurídico brasileiro. Assim, a caracterização 
antropológica da expressão aponta as seguintes características: a) dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais 
e os recursos naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo de vida; b) conhecimento aprofundado da natureza e 
de seus ciclos que se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais; c) noção de território ou 
espaço onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente; d) moradia e ocupação desse território por várias gerações; e) 
importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida; f) 
reduzida acumulação de capital; g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de parentesco ou 
compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e culturais; h) importância das simbologias, mitos e rituais 
associados à caça, à pesca e atividades extrativistas; i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre 
meio ambiente; há reduzida divisão técnica e social do trabalho;j) fraco poder político frente aos centros urbanos; l) 
autoidentificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta das outras. (DIEGUES, Antonio Carlos. O 
mito da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 2001. Disponível em: 
http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/diegues_mito.moderno.natureza.intocada.pdf. Acesso em: 27 set. 
2013). 

123  DIEGUES, Antonio Carlos. O mito da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 2001. Disponível em: 
http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/diegues_mito.moderno.natureza.intocada.pdf. Acesso em: 27 set. 2013. 
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multiplicidade de relações que os seres humanos podem desenvolver com a natureza, ao realizar 

uma crítica à concepção preservacionista de área natural protegida como natureza selvagem, vazia 

de seres humanos. Diegues124 entende que a complexidade do ser humano implica reconhecer 

que também há mitos, símbolos, dogmas no homem moderno. Nesse sentido, no que se refere à 

representação em torno da relação ser humano-natureza, Diegues defende que a concepção 

preservacionista de áreas naturais protegidas como natureza intocada, em que não existam seres 

humanos, pode ser identificada como um neomito: o mito moderno da natureza intocada. A 

problemática reside no fato de adotar essa forma de relação com a natureza – localizada, 

moderna, ocidental, capitalista – como a forma única possível de relação – o que gera como 

consequência a necessidade de retirada de populações tradicionais de seus habitats quando da 

criação de áreas naturais protegidas. 

Logo, para fundamentar sua crítica, Diegues125 ressalta a inter-relação existente entre a 

atuação do ser humano na natureza e as representações que o mesmo carrega a respeito dela; no 

que se refere às sociedades urbano-industriais e às sociedade tradicionais, tem-se que as mesmas 

possuem racionalidades intencionais diferentes, ou seja, “apresentam sistema de regras sociais 

conscientemente elaboradas para melhor atingir um conjunto de objetivos”126 que é distinto em 

uma e na outra. Portanto, sociedades urbano-industriais e sociedades tradicionais criam 

instituições e mecanismos diferentes de organização, intervindo de modos diversos sobre o meio 

natural. Reconhecer essa diversidade de relações entre grupos humanos e a natureza – destacada 

por Diegues127 como a base para a proteção da diversidade biológica em um país que também 

possui grande diversidade cultural – é o próprio objetivo da paisagem cultural, em nível 

internacional.  

No mesmo sentido, valorizando as diferentes formas de relação do ser humano com a 

natureza e, especialmente, os distintos saberes que podem resultar de diferentes práticas e visões 

de mundo, Santos, Meneses e Nunes128 defendem a necessidade de reconhecer a diversidade 

                                                        
124  DIEGUES, Antonio Carlos. O mito da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 2001. Disponível em: 

http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/diegues_mito.moderno.natureza.intocada.pdf. Acesso em: 27 set. 2013. 

125  DIEGUES, Antonio Carlos. O mito da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 2001. Disponível em: 
http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/diegues_mito.moderno.natureza.intocada.pdf. Acesso em: 27 set. 2013. 

126  DIEGUES, Antonio Carlos. O mito da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 2001. Disponível em: 
http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/diegues_mito.moderno.natureza.intocada.pdf. Acesso em: 27 set. 2013, 
p. 49. 

127  DIEGUES, Antonio Carlos. O mito da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 2001. Disponível em: 
http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/diegues_mito.moderno.natureza.intocada.pdf. Acesso em: 27 set. 2013. 

128 SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula G. de; NUNES, João Arriscado. Introdução: Para ampliar o cânone da 
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epistêmica da humanidade. 

Em conclusão, pode-se afirmar que a diversidade epistêmica do mundo é potencialmente infinita, 

pois todos os conhecimentos são contextuais. Não há nem conhecimentos puros, nem 

conhecimentos completos; há constelações de conhecimentos. Consequentemente, é cada vez mais 

evidente que a reivindicação do caráter universal da ciência moderna é apenas uma forma de 

particularismo, cuja particularidade consiste em ter poder para definir como particulares, locais, 

contextuais e situacionais todos os conhecimentos que com ela rivalizam.129  

Percebe-se, logo, que o potencial da paisagem cultural como meio de proteção da 

diversidade biológica e cultural está intimamente relacionado com três premissas igualmente 

importantes. Primeiramente, pelo fato de se tratar de um instituto jurídico de caráter 

internacional, mas baseado na concepção de patrimônio mundial da humanidade, a paisagem 

cultural clama por atenções no que diz respeito aos limites do Estado-nação na realidade atual de 

globalização e representa a expressão evidente da necessidade de pensar a proteção jurídica do 

planeta como um todo, nas linhas do Direito Planetário.  

Em segundo lugar, ao reconhecer a íntima relação existente entre diversidade biológica e 

diversidade cultural e, igualmente, na medida em que confere aos às paisagens resultantes das 

interações entre populações tradicionais e seu meio ambiente a importância de uma categoria do 

Patrimônio Mundial da Humanidade, a paisagem cultural se mostra apta a viabilizar uma 

reinvenção da equação entre raízes e opções, hoje desestabilizada, a partir de outras fontes que 

não o ocidente europeu ou norte-americano. Afinal, segundo Santos130, é preciso buscar no Sul 

Global novas concepções e novas propostas para que seja possível pensar para além do 

capitalismo e do colonialismo. A paisagem cultural é um passo nesse processo. 

Em terceiro lugar, a paisagem cultural, na medida em que direciona os olhares para a forma 

de relação das populações tradicionais para com a natureza, viabiliza repensar a maneira ocidental 

moderna de conceber essa relação, permitindo, talvez, uma aproximação do estatuto 

epistemológico do meio, definido por François Ost.131 No entanto, mais do que isso, todos esses 

fatores juntos representam a possibilidade de se reescrever o desenvolvimento sobre outras 

                                                                                                                                                                                        

ciência: a diversidade epistemológica do mundo. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Semear outras soluções: os caminhos 
da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilizaçaõ Brasileira, 2005. 

129 SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula G. de; NUNES, João Arriscado. Introdução: Para ampliar o cânone da 
ciência: a diversidade epistemológica do mundo. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Semear outras soluções: os caminhos 
da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilizaçaõ Brasileira, 2005, p. 54-55. 

130 SANTOS, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur. Lima: 
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad; Programa Democracia y Transformación Global, 2010. 

131 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 
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bases, mais plurais, abertas a cada contexto, a cada forma de vida, a cada saber. Por fim, a 

paisagem cultural assim concebida poderia se constituir em uma fonte de aprendizado para a 

sociedade moderna ocidental, de outra forma de ver o mundo, uma forma mais antiga, mas, ao 

mesmo tempo, uma forma que pode direcionar o mundo para um futuro diferente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A problemática da proteção da diversidade biológica e cultural, para além de questões 

importantes relacionadas com a extinção de espécies e com a deterioração das condições de vida 

de populações tradicionais, precisa ser pensada de forma complexa, ampla, considerando 

aspectos epistemológicos, políticos e jurídicos. Orientando-se por essa compreensão, esse artigo 

buscou principalmente abordar tais aspectos contextuais, identificando limites inegáveis a 

concepções (de desenvolvimento) e processos (de globalização) centrais na realidade atual, a fim 

de refletir sobre tal proteção de modo a transcender tais fronteiras. 

 A necessidade superação dos limites epistemológicos do conceito hegemônico de 

desenvolvimento foi abordada no primeiro tópico do artigo, momento no qual foi possível 

identificar a origem de tal concepção assim como algumas das consequências às quais o mesmo 

conduziu (e conduz) as sociedades. Em especial, destacou-se o perigo que essa concepção 

representa, na medida em que é imposta a diferentes povos no mundo, como novo instrumento 

de ocidentalização do mundo – processo que ganhou novas forças com o fenômeno da 

globalização. 

 Em um segundo momento, mostrou-se imprescindível abordar a globalização por meio de 

uma abordagem crítica e diversificada que fosse capaz de apontar as diferentes dimensões desse 

fenômeno, o qual foi lançado discursivamente como uma nova etapa de desenvolvimento e 

progresso, o que viabilizaria cumprir promessas da modernidade não consolidadas. Foi possível 

constatar, no entanto, que o cumprimento de expectativas criadas pelo processo de modernização 

não ocorreu com a globalização, que possui um lado perverso bastante contundente. Ainda, 

ressaltaram-se os limites de atuação do Estado-nação nessa nova realidade de domínio das 

empresas, apresentando-se, ao final, ainda que sucintamente, a proposta de concepção jurídica 

adequada para as novas demandas: o Direito Planetário. 

 Por fim, devidamente apontados as limitações do conceito de desenvolvimento atual para 
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um futuro possível e destacadas algumas das severas consequências da globalização, passou-se 

para a abordagem da paisagem cultural como instrumento jurídico atento à dimensão planetária 

da crise ambiental, que pode desempenhar o papel de estatuto jurídico (patrimônio) adequado 

para a representação de uma nova relação entre ser humano e natureza (meio), por meio da 

aprendizagem como as populações tradicionais de uma nova concepção de desenvolvimento.  

 Certamente, não se ignoram as eventuais dificuldades da consolidação desse enorme 

potencial identificado na paisagem cultural nos processos reais e concretos de definição, inscrição 

e gestão como Patrimônio Mundial da Humanidade. Entretanto, tais relevantes reflexões somente 

pode ser alvo de outro trabalho em torno do tema. Para este momento, entende-se que as 

potencialidades da paisagem cultural para proteção da diversidade biológica e cultural no 

contexto do Direito Planetário são grandes – são possíveis, ainda que improváveis. 
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GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA E A FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DIANTE DA GARANTIA 

DA SUSTENTABILIDADE INTERGERACIONAL1 

 

Benedito Antônio Alves2 

Wilber Carlos dos Santos Coimbra3 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa aborda a importância da maior bacia hidrográfica do planeta, tanto em 

extensão quanto em volume de água, detentora de 1/5 da disponibilidade da água potável da 

terra, a Bacia Hidrográfica da Amazônia brasileira, cujo ciclo hidrológico, no espaço transnacional é 

reconhecidamente estratégico e fundamental para a regulação do clima terrestre, e no 

ordenamento brasileiro encontra-se insculpido como patrimônio ambiental, classificado como 

bem de uso comum do povo e reconhecido como direito fundamental pertencente às presentes e 

futuras gerações (sustentabilidade intergeracional). 

Trata também, no plano transnacional, do Pacto Amazônico cujos signatários são, ao lado 

do Brasil, os países banhados pela Bacia Amazônica, quais sejam: Bolívia, Colômbia, Peru, 

Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. No âmbito brasileiro, cuida da Lei n. 9.433 de 

1997, denominada “Lei das Águas”, que estabelece as estratégias e instrumentos de governança 

dos recursos hídricos da Amazônia continental e brasileira, contidos no planejamento estratégico 

de visão de longo prazo (2005-2020), com previsão legal de ser quatrienalmente revisto e 

                                                        
1Artigo produzido para atender à exigência institucional de avaliação parcial do Seminário intitulado: “El Regímen Del Água como 

Recurso Ambiental: Estratégias e Instrumentos para uma Gestón Sostenible de los Recursos Hídricos”, coordenado pelo Prof. Dr. 
Andrés Molina Jiménez, na Universidade de Alicante-Espanha.  
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Direito da Ulbra-Universidade Luterana do Brasil; FCR-Faculdade Católica de Rondônia e de Graduação da Faculdade São Lucas; 
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atualizado, denominado PNRH - Plano Nacional de Recursos Hídricos, concebido mediante a 

participação de miríades de atores governamentais e não governamentais, no bojo de uma 

concepção contemporânea de inovadora governança pública integrada e compartilhada. 

Por fim, salienta a importância e necessidade de prestação célere e efetiva da garantia da 

sustentabilidade dos recursos hídricos, resultante do mecanismo extrajudicial de controle e 

fiscalização dos atos de gestão praticados pelos jurisdicionados, o que somente é possível de 

modo proativo, preventivo, concomitante e posterior, por meio da competência constitucional 

atribuída às Entidades Fiscalizadoras Superiores, mediante auditoria coordenada de fiscalização 

instalada de modo permanente.  

 

1. RECURSOS HÍDRICOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A 

SUSTENTABILIDADE INTERGERACIONAL 

Ab initio, impende registrar que, etimologicamente, em sentido clássico, o vocábulo 

Amazônia deriva do mitônimo grego amazon, que de seu lado é formado pelo prefixo “a”, que 

significa “não” (provativo) e o vocábulo mazós, que significa “seio”. Logo, privado do seio. 

Consigne-se, também, que em linguagem nativa, a variante amassumu quer dizer ruído de água ou 

água que retumba.4 

Numa visão histórica eurocêntrica espanhola, o vale amazônico foi descoberto pelo 

navegante Vicente YanezPinzón, em janeiro de 1.500, portanto cerca de três meses antes dos 

portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, atracarem suas caravelas em Porto Seguro, 

na Bahia. Relata-se que Pinzón teria saído do território onde hoje se situa o estado de 

Pernambuco, rumando para o Norte, chegando ao rio Amazonas, que teria sido por ele 

denominado de Santa Maria de La Mar Dulce, pois tamanho era o volume de água que o levou a 

confundir com o mar. Alguns registros históricos dão conta que, nessa mesma época, outro 

navegador europeu, Diego de Lepe, também teria navegado pelo grande rio. Contudo, para os 

“povos da floresta” as terras amazônicas foram ocupadas pelos europeus e não descobertas como 

dizem, vez que miríades de grupos nativos já habitavam a região quando os europeus aqui 

aportaram.5 

                                                        
4 HOUAIS, Antonioet al. Dicionário Houais da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 182. 

5 ALVES, Benedito Antonio. Amazônia Brasileira: Soberania Ameaçada. Porto Velho-RO: Editora Imediata, 2013, p. 32. 
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Esse território amazônico então pertencente à Espanha, por força da Bula Intercoetera e do 

Tratado de Tordesilhas, só começou a ser ocupado no ano de 1541, quando uma expedição 

chefiada pelo espanhol Francisco Orellana desceu pela primeira vez o grande rio até então 

desconhecido pela civilização do Velho Mundo. Nessa viagem, o frei Gaspar de Carvajal, capelão 

das tropas de Orellana, afirmou ter visto uma tribo de índias guerreiras, semelhantes às amazonas 

da mitologia grega, dando assim origem ao nome do rio Amazonas.6  

Foi exatamente nessa viagem que Orellana apresentou a Amazônia (palco da maior bacia 

hidrográfica planetária) ao mundo europeu, haja vista que a expedição veio com ordem real para 

encontrar ouro e especiarias. Em sua aventura fantasiosa, na busca do metal precioso, Orellana 

criou duas lendas amazônicas: uma sobre mulheres guerreiras que amputavam um dos seios para 

facilitar o manejo do arco e flecha, que teriam atacado sua expedição, montadas em potentes 

cavalos, o que culminou fossem relacionadas com as mulheres cavaleiras do tipo amazonas, 

encontradiças na região da Capadócia (Ásia Menor). A outra lenda é sobre o Reino de 

Urucumacuã, cujo príncipe, chamado “El dorado”, toda manhã untava seu corpo com plantas 

oleosas e aromáticas e depois serviçais espalhavam ouro em pó sobre a sua pele.7 

A Amazônia brasileira abriga a maior floresta tropical, a maior bacia hidrográfica, e o maior 

rio do Planeta, nada menos que 25mil km de extensões navegáveis, contém a mais rica fauna, a 

mais diversificada flora e o maior banco genético do mundo é, indubitavelmente, uma das regiões 

mais importantes para a sustentabilidade e estabilização climática da terra.8 

A região que abriga esse patrimônio hidrográfico continental, também denominada, no 

Brasil, Amazônia Legal(com limites definidos pelo Decreto-Lei n. 5.174, de 27 de outubro de 1966 

e pelo art. 45 da LC n. 41, de 11 de outubro de 1977), situada no centro da América do Sul, é 

composta por 8 (oito) países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e 

Suriname, formando a Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia, com extensão territorial de 7 

milhões de km², ocupando 2/5 da superfície da América do Sul, sendo no território brasileiro 

composta por 9Estados: Acre,  Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins e a parte oeste do Estado do Maranhão, medindo 5,2 milhões de km², o que representa 

3/5 ou 60% do território do Brasil e, aproximadamente, 4% de todo o globo terrestre, podendo ser 

                                                        
6 ALVES, Benedito Antonio. Amazônia Brasileira: Soberania Ameaçada. Porto Velho-RO: Editora Imediata, 2013. p. 33.  

7 PILLON, José Joaquim. Amazônia: último paraíso terrestre. Santa Maria: Palloti, 2002. p. 353.  

8 ALVES, Benedito Antonio. Amazônia Brasileira: Soberania Ameaçada. Porto Velho-RO: Editora Imediata, 2013. p. 22.  
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considerada como uma espécie de sétimo “país” do mundo em dimensão, onde vive uma 

população estimada, atualmente, em 25 milhões de habitantes.9 

A relevância dessa extensa região é ainda mais real, em razão de algumas teorias científicas 

dando conta que o ecossistema amazônico pode alterar o clima de todo o planeta, sendo a região 

inclusive conhecida, mesmo sem base científica o bastante para comprová-la, como "pulmão do 

mundo", ou, nessa concepção anatomo-biológica, como aduz James Lovejock, com mais 

cientificidade: "a Amazônia é, sim, fundamental ao equilíbrio climático do planeta. Pode-se 

compará-la a um rim do planeta, atuando como regulador de diversas funções vitais.”10Daí que, 

intervenções mal planejadas, sem governança sistêmica efetiva de sua sustentabilidade, 

destituídas de controle e fiscalização, podem provocar mudanças ambientais em escala mundial, 

cujas consequências são difíceis até mesmo de mensurar-se, no bojo da “teia da vida” de que trata 

o físico austríaco Fritjot, em sua compreensão holística dos sistemas vivos do planeta, totalmente 

interdependentes.11 

O maior rio da maior bacia hidrográfica do mundo, o Amazonas, conta com mais de 7.000 

afluentes catalogados, sendo o eixo principal da bacia e o maior rio do mundo que percorre 7.025 

km (4.580 km de percurso navegável), desde o Pico Huagro até o Oceano Atlântico. O vizinho Peru, 

país que já foi sede do Império Inca, é o berço do Rio Amazonas a partir das águas oriundas do 

degelo andino, a 4.000 metros de altitude, distante apenas 120 km do Oceano Pacífico.12 Quase 

forma um canal natural bioceânico que, ao entrar no Brasil pela cidade de Tabatinga, já corre 

numa planície a 82 metros do nível do mar, faltando 4.200 km para atingir o Atlântico.13 

Além de possuir o maior volume de água do planeta, com seus 7.050.000 km² a Bacia 

Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, cujo principal rio, o Amazonas, possui uma 

vazão de 209.000(m³/s), onde vivem nada menos que 4 mil espécies diferentes de peixes, fora os 

não catalogados pela ciência, que em termos comparativos são trinta vezes superiores ao número 

                                                        
9 ALMANAQUE ABRIL. São Paulo: Editora Abril, 2003, pp. Diversas. (CD-ROM). 

10 MEIRELLES FILHO, João. O Livro de Ouro da Amazônia. Rio de Janeiro, Ediouro, 2004, p. 28.  

11 CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida: uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. Tradução de Newton Roberval Eíchemberg. 
São Paulo: Cultríx, 1996. Título original: The Web of Life A New Scienh'frc Understanding of Living Systems. pp. 20/21.A ecologia 
profunda proposta pelo autor [...]vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos 
que estão fundamentalmente interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de 
todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida”. 

12 ALMANAQUE ABRIL. São Paulo: Abril, 2002.  p. 272. 

13OLIVEIRA, H. Risler de; et al. Amazônia e a cobiça internacional. Porto Velho: trabalho de pesquisa de propriedade da Loja 
Maçônica Grande Oriente de Rondônia, 2001. p. 13 
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encontrado em toda o território europeu.14 

Os principais afluentes da margem direito do rio Amazonas são: Javari, Jundiatiba, Jutaí, 

Jutuá, Tarauca, Liberdade, Purus, Acre, Ituxi, Iaco, Panuini, Tapuá, Piquiri, Madeira, Aripuanã, 

Canuma e Marmelos, com seus respectivos afluentes. Dignos, também de registro, são os grandes 

afluentes da sua margem esquerda: Icá; Japurá; Negro, (que banha a cidade de Manaus) e seus 

tributários, Branco e Uaupés.15 Estudos apontam que corroboram a biodiversidade amazônica, os 

diferentes tipos de coloração das águas, a exemplo das pretas do rio Negro, das brancas do rio 

Amazonas, das claras do rio Tapajós e das barrentas do Rio Madeira, cada qual com suas 

peculiaridades e diversidade florísticas e faunísticas.  

O rio Amazonas apresenta profundidades variáveis entre 20 a 140 metros e dentre os mais 

de 1.000 lagos existentes no Estado do Amazonas, ainda pendentes de estudos científicos mais 

aprofundados, destacam-se: Codajás, Glória, Capitani, Saracá, Paratari, Maracaí, Copea, 

Manacapuru, Anamá, Autaz e Aiama.16 Sem contar os ainda não catalogados existentes nos 

demais estados da Amazônia Legal, igualmente desconhecidos pela academia científica, 

guardando ainda riquezas naturais incalculáveis, constituindo-se um laboratório descomunal a céu 

aberto, aguardando cientistas para desvendar os seus segredos por meio de pesquisas 

compartilhadas.  

Disso se extrai, sem demandar maiores esforços mais precisos de ordem científica, que a 

utilização sem um planejamento adequado dos recursos hídricos na Amazônia pode afetar todos 

os ecossistemas naturais e alterados, incluindo as populações humanas que vivem nesse meio 

biótico e abiótico. Não se olvide que a  evapotranspiração da floresta amazônica fornece vapor de 

água que é transportado por ventos para outras regiões brasileiras e para países vizinhos que 

também compõem a Amazônia continental. As quantidades enormes de água envolvidas nos 

processos hidrológicos na Amazônia conferem uma grande importância aos seus recursos hídricos 

e aos impactos em potencial no caso de alterações climáticas que afetam não só a região 

transfronteiriça, como também o continente e, por fim, outros continentes do planeta. 

Sabe-se que os sistemas aquáticos na Amazônia são ligados ao ciclo de água regional e ao 

                                                        
14 DONIZETTI, Paulo. Amazônia: o alvo da maior cobiça do mundo. n. 1. FÓRUM: Outro mundo em debate. São Paulo: Publisher 

Brasil, ago. 2001. p. 14-17. 

15ROCQUE, Carlos. Grande enciclopédia da Amazônia. Belém: Amel, 1968. v. 1, p. 118.  

16 REPÓRTER TERRA. Raio-X da Amazônia. Terra. Disponível em: <http://www.terra.com.br/reporterterra/greenpeace/raiox.htm>. 
Acesso: 30/08/2015. 
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transporte de vapor d’água para regiões vizinhas, inclusive o centro-sul do Brasil, podendo afetar 

até mesmo o clima de outras distantes regiões, como acontece com a seca ora enfrentada pelos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para ficar somente nesses casos do centro-sul 

do país.17 

Nesse importante ciclo aquaticu, com rios de superfície, subterrâneos e atmosféricos, a 

água entra na região como vapor advindo do oceano Atlântico, e os ventos prevalecentes na 

região sopram de leste para oeste e muito da água que cai como chuva na região Amazônica é 

devolvida ao ar por meio da evapotranspiração, conforme ensina o renomado ambientalista E. 

Salati.18 Em continuidade a esse ciclo, quando a camada de ar alcança os Andes, uma parte 

significativa é direcionada para o sul, levando vapor de água para o centro-sul brasileiro e para os 

países vizinhos, sendo que estudos científicos indicam que aproximadamente metade do vapor 

d’água que entra na Amazônia é transportada para fora da região em direção ao sul, por meio de 

ventos, consoante se vê de pesquisas realizadas por Marengo et al19, Marengo20, Correia et al21 e 

D’Almeida et al22. 

Não se pode obliterar que os sistemas aquáticos amazônicos, de modo induvidoso, têm 

papéis importantes no ciclo de carbono global. Estudos apontam que os sedimentos dos Andes e 

da erosão do solo dentro da região amazônica são transportados ao oceano pelos rios amazônicos, 

especialmente pelos rios Madeira, Solimões e Amazonas. A partir daí, esses sedimentos que 

podem ser depositados e remobilizados nas áreas de várzea levam uma quantidade significativa 

de carbono orgânico, que após dissolvido entra nos rios a partir do escoamento terrestre e da 

água do solo ao longo da região, que acabam por representar um fluxo de carbono importante ao 

oceano. Nesse contexto cíclico, são emitidas quantidades grandes de CO2da água no rio 

Amazonas 23 . Também os nutrientes transportados pelo rio Amazonas sustentam a alta 

                                                        
17 FEARNSIDE, P.M. A água de São Paulo e a floresta amazônica. Ciência Hoje. v. 34, p. 63-65, 2004. 

18 SALATI, E. Mudanças climáticas e o ciclo hidrológico na Amazônia, In: FLEICHRESSER, V. (ed.). Causas e dinâmica do 
desmatamento na Amazônia. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2001. p. 153-172. 

19 MARENGO, J. A. On the hydrological cycle of the Amazon basin: a historical review and cur-rent state-of-the-art. Revista 
Brasileira de Meteorologia. v. 21, p. 1-19.  

20 MARENGO, J.A.; et al. Climatology of the low-level jet east of the Andes as derived from the NCEP-NCAR reanalyses: 
characteristics and temporal variability. Journal of Climate. v. 17, p. 2261-2280, 2004. 

21 CORREIA, F.W.S., Alvalá, R.C.S; Manzi, A.O. Impacto das modificações da cobertura vegetal no balanço de água na Amazônia: um 
estudo com Modelo de Circulação Geral da Atmosfera (MCGA). Revista Brasileira de Meteorologia.  v. 21, p. 153-167, 2006. 

22 D’ALMEIDA, V.; et al. The effects of deforestation on the hydrological cycle in Amazonia: a review on scale and resolu-tion. 
International Journal of Climatology. v. 27, p. 633-647, 2007. 

23 RICHEY, J.E.; et al. Outgassing from Amazonian rivers and wetland as a large tropical source of atmospheric CO2. Nature. v. 416, 
p. 617-620, 2002. 
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produtividade do plâncton no seu estuário e a consequente remoção de CO2 atmosférico por 

sedimentos oceânicos24. A instalação de hidrelétricas na região, por exemplo, apontam estudos 

científicos, podem causar o rompimento destes fluxos e aumentar a emissão de outros gases de 

efeito estufa como o metano, consoante aponta Kemenes.25 

As alterações climáticas que periclitam a vida no planeta vem sendo preocupação 

constante da ONU – Organização das Nações Unidas no pertinente às anomalias observadas pelos 

cientistas quanto a variação da temperatura, que indicam uma tendência de aquecimento global 

devido às ações antrópicas (ocupação desordenada, desmatamento, queimadas, poluição etc), 

sendo marco importante nesse sentido a criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC), durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento ocorrida na Rio92. 

Na Conferência Rio 92, sob a égide do princípio da precaução, os países signatários 

comprometeram-se a elaborar uma estratégia global com o escopo de proteger o sistema 

climático com sustentabilidade para gerações presentes e futuras, estabelecendo como objetivo 

principal a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível 

que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, tendo sido o Brasil o 

primeiro país a assinar a Convenção, que começou a vigorar em 29 de maio de 1994, noventa dias 

depois de ter sido aprovada e ratificada pelo Congresso Nacional, firmando compromissos que 

buscam alcançar benefícios ambientais globais, tendo a convenção, inclusive, criado um 

mecanismo de fornecimento de recursos pecuniários a fundo perdido aos países em 

desenvolvimento, cuja operacionalização ficou sob o encargo do Fundo Global para o Meio 

Ambiente (GEF), estabelecido pelo Banco Mundial, dentro do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).26 

Resulta dessa importância planetária da Bacia Hidrográfica da Amazônia, bioma gigantesco, 

porém frágil e vulnerável diante de ações antrópicas, a necessidade de se conceber estratégias e 

instrumentos para a efetiva governança desse patrimônio hídrico que interessa não só ao Brasil 

como a todo o mundo.   

                                                        
24 SUBRAMANIAM, A., et al. Amazon river enhances diazotrophy and carbon sequestration in the tropical North Atlantic Ocean. 

Proceedings of the National Academy of Sciences. v. 105, p. 10460-10465, 2008. 

25 KEMENES, A.; FORSBERG, B.R; MELACK, J.M. Methane release below a tropical hydroelectric dam. Geophysical Research Letters. 
v. 34, p. 1-5, 2007. 

26 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas>. Acesso em 05/09/2015. 
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2. ESTRATÉGIAS E INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS DA AMAZÔNIA 

CONTINENTAL E BRASILEIRA 

Abordam-se, neste capítulo, as estratégias, que compreende a atuação dos órgãos estatais 

de maneira descentralizada, primando pela efetiva participação de atores governamentais e não-

governamentais e das comunidades interessadas; e os instrumentos eleitos pelos países 

signatários do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), também conhecido como Pacto 

Amazônico, firmado no dia 3 de julho de 1978 pelas Repúblicas de Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, como propósito de promover o desenvolvimento 

harmônico dos respectivos territórios amazônicos em cooperação técnica e científica; e ainda 

cuida dos instrumentos legais existentes no espaço nacional, voltados à implementação de 

políticas públicas de governança dos recursos hídricos da região.  

 

2.1. No espaço transnacional 

Como se consignou em linhas pretéritas, sendo a Bacia Hidrográfica Amazônica a mais 

extensa rede de drenagem do globo terrestre, que se estende dos Andes até o Delta no oceano 

Atlântico e figura, portanto, como detentora de dimensões continentais que banha 8 países da 

América do Sul (Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname), 

não se pode olvidar os interesses transnacionais de conservação de seus meios biótico e abiótico, 

e a preocupação da utilização aleatória e antrópica de seus recursos naturais. 

Nesse espaço transnacional, há que se considerar o interesse legiferante sobre os recursos 

hídricos, não só brasileiro, como também dos países banhados pela Bacia Amazônica Continental. 

Nesse contexto, no tocante ao direito ambiental internacional na bacia amazônica, impende 

considerar pelo menos três perspectivas: a primeira, o seu caráter transnacional; a segunda, as 

migrações biológicas que ocorrem independentemente das fronteiras físicas que interessam a 

toda a região; e, a terceira, o uso compartilhado e sustentado dos recursos nela contidos, levando 

em conta a sustentabilidade transnacional, o que impõe a necessidade de se estabelecer 

prontamente a sua governança de modo compartilhado. 

Na busca de um gerenciamento desse recurso hídrico, importante registrar, juridicamente 

tratando, que a noção de rio internacional, ou seja, de rios navegáveis que atravessam ou separam 

os territórios de dois ou mais Estados, mudou com o reconhecimento do conceito de curso de 
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água internacional e de bacia hidrográfica internacional sem, todavia, existir, no direito das 

gentes, quer na teoria quer na prática, um consenso em relação ao alcance de tais expressões. 

Inauguralmente, do ponto de vista jurídico, as denominadas “Regras de Helsinque” aplicáveis à 

utilização das águas dos rios internacionais foram adotadas no ano de 1966 pela Associação de 

Direito Internacional e revistas em 2004, por meio das “Regras de Berlim”.27 

O propósito da norma foi regulamentar a proteção e uso das águas continentais e formular 

regras para a utilização equitativa das águas transfronteiriças pelos países que compartilham os 

recursos hídricos, bem como desenvolver regras de proteção das águas continentais e recursos 

naturais compartilhados, havendo, no contexto de revisão dessas regras, o reconhecimento da 

integridade ecológica das águas que devem ser compreendidas tridimensionalmente, ou seja, nos 

seus aspectos: 1) biológicos; 2) químicos; e 3) físicos, sem dissociá-las das dimensões sociais e 

econômicas, conforme ensina Silva.28 

A Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização dos Cursos de Água Internacionais para 

fins distintos da Navegação, de 1997, acabou por não adotar os conceitos de rio internacional ou 

de bacia hidrografia internacional.29Contudo, adotou o conceito de curso de água internacional 

como sendo “um sistema de águas de superfície e de águas subterrâneas que constituem, pelo 

fato de suas relações físicas, um conjunto unitário e chegam normalmente a um ponto comum”, 

tendo ficado estabelecido nesta Convenção cinco regramentos a serem observados pelos países 

que compartilham recursos hídricos, quais sejam: 1) a utilização e participação equitativas e 

racionais; 2) a obrigação de não causar danos significativos; 3) a obrigação geral de cooperar, 

fundada na igualdade soberana, integridade territorial e vantagem mútua; 4) a troca regular de 

dados e informações sobre a qualidade das águas; e 5) o princípio de igualdade entre todos os 

usos.Certo é que esses regramentos constituem-se em instrumentos úteis à implementação da 

governança compartilhada dos recursos hídricos.  

De modo específico, como instrumento normativo que corrobora à governança dos 

recursos hídricos da Amazônia Continental, sublinhe-se o Tratado de Cooperação Amazônica 

(TCA), também conhecido como Pacto Amazônico, firmado no dia 3 de julho de 1978 pelas 

                                                        
27 SILVA, S.T. Proteção internacional das águas continentais: a caminho de uma gestão solidária das águas. In: XVI CONPEDI, Pensar 

Globalmente: Agir Localmente. Vol. 16. Fundação Boiteux, Florianópolis, 2008. p. 957-973. 

28 SILVA, S.T. Proteção internacional das águas continentais: a caminho de uma gestão solidária das águas. In: XVI CONPEDI, Pensar 
Globalmente: Agir Localmente. Vol. 16. Fundação Boiteux, Florianópolis, 2008. p. 957-973. 

29 MCCAFFREY, S. The contribution of the UN Convention on the law of the non-navigational uses of international watercourses. 
International Journal of Global Environmental Issues. v. 1, p. 250-263, 2001. 
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Repúblicas de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, a viger 

desde o dia 2 de agosto de 1980, no propósito de promover o desenvolvimento harmônico dos 

respectivos territórios amazônicos em cooperação técnica e científica, desenvolvidas por meio de: 

1) realização conjunta ou coordenada de programas de pesquisa e desenvolvimento; 2) criação e 

operação de instituições de pesquisa ou de centros de aperfeiçoamento e produção experimental; 

3) organização de seminários e conferências, intercâmbio de informações e documentação e 

organização de meios destinados à sua difusão.  

Neste Pacto, restou consignado ainda entre as partes contratantes que a noção de Bacia 

Amazônica abrange não apenas a bacia hidrográfica internacional, mas, igualmente, suas 

ecorregiões, pois sem as matas, a flora e a fauna lacustres e terrestres, as correntes de água 

certamente desaparecerão, comprometendo o bioma. O TCA que celeremente foi aprovado pelo 

Congresso Nacional, pouco mais de três meses após ser assinado, por meio do Decreto Legislativo 

n. 69, datado de 18 de outubro de 1978tratou, em seus dispositivos, da função que as águas do 

Amazonas e demais rios amazônicos internacionais exercem na comunicação entre os países, bem 

como cuidou da utilização racional dos recursos hídricos.30 

Mais tarde, por decorrência das discussões entabuladas na Rio-92, precipuamente no 

tocante às questões climáticas e sua correlação com os sistemas hídricos, no ano de 1995, 

os Ministros do Exterior dos países-membros signatários do TCA, reunidos na cidade de Lima-Peru, 

acordaram criar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), de modo a 

fortalecer institucionalmente o TCA e dar-lhe personalidade jurídica internacional, o que veio a 

ocorrer mediante Protocolo de Emenda ao Tratado de Cooperação Amazônica, adotado em 

Caracas em 14 de dezembro de 1998, que entrou em vigor no dia 2 de agosto de 2002, instituiu a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), órgão competente para celebrar 

acordos com as partes contratantes, com Estados não membros e com outras organizações 

internacionais. Decorre daí que o TCA e a OTCA têm como função primordial a produção e a 

difusão de informações estratégicas e instrumentais, e funcionam como um fórum político 

transnacional, dotado de secretaria permanente, no interesse dos países amazônicos. Não tendo 

uma regra de resolução de disputas ou de delegação, para a OTCA as normas jurídicas domésticas 

                                                        
30 BRASIL. Decreto nº 85.050, de 18 de agosto de 1980. Que Promulga o Tratado de Cooperação Amazônica, concluído entre os 

Governos República da Bolívia, da República Federativa do Brasil, da República da Colômbia, da República do Equador, da 
República Cooperativa da Guiana, da República do Peru, da República do Suriname e da República da Venezuela. Brasília: Senado 
Federal, 1980.  
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em matéria ambiental têm um papel fundamental na regulamentação dos modos de apropriação 

e uso dos recursos naturais na região.31 

Feitas essas considerações no tocante à transnacionalidade que permeia os recursos 

hídricos da Amazônia brasileira, nessa verdadeira “teia da vida”, passa-se, pois, a tecer 

considerações sobre as peculiaridades das estratégias públicas e produções legislativas vigentes e 

aplicáveis à matéria no espaço nacional.  

 

2.2. No espaço nacional 

Por força do art. 18 da Constituição Federal de 1988, a organização político-administrativa 

da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos e com estrutura indissolúvel, restando estabelecida, em razão dessa 

autonomia outorgada aos entes federativos, uma competência legiferante complexa, pautada na 

predominância do interesse (nacional, regional ou local) para legislar, dentre outras matérias, 

sobre os recursos hídricos. 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar topograficamente do capítulo do Meio Ambiente, 

dispõe, in verbis: 

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 os presentes e futuras gerações.32 

Constata-se, portanto, que a norma fundamental qualifica o meio ambiente de modo 

integral, logicamente aqui compreendido os recursos hídricos, como um direito de todos e bem de 

uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, no propósito de dispensar proteção à 

qualidade da vida, assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições a seu 

desenvolvimento e, assim, garantir esse direito fundamental não só às presentes, como também às 

futuras gerações, enunciando, destarte, a sustentabilidade intergeracional, e classificando-a como 

um bem constante do patrimônio nacional, pertencente à coletividade, excluindo dessa forma, a 

possibilidade de apropriação do meio ambiente pelo indivíduo. 

Ao dispor a norma constitucional sobre a responsabilidade do Poder Público de promover a 
                                                        
31 SILVA, S.T. Tratado de Cooperação Amazônica: estratégia regional de gestão dos recursos naturais. Revista de Direito Ambiental. 

n. 52, 2008. 

32 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Edição do Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e 
Publicações, 2014. 
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defesa e a preservação do meio ambiente, resta compreendido na expressão “Poder Público”, 

todos os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), em todos os seus níveis (federal, 

estadual/distrital e municipal), bem como todos os Órgãos autônomos (Tribunal de Contas e 

Ministério Público), também em todos os três níveis da Federação. 

Ao mencionar a coletividade como sendo responsável pela conservação do meio ambiente, 

o texto constitucional refere-se a todas as pessoas nacionais ou estrangeiras residentes ou com 

sede no Brasil, sejam físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, bem como as integrantes 

do terceiro setor, uma vez tratar-se de direitos difusos (por serem indivisíveis e ultrapassarem a 

esfera pessoal de um único indivíduo), coletivos (por serem transindividuais), e individuais 

homogêneos (pois atinem à pessoas indeterminadas numa concepção intergeracional). Dessa 

forma, a coletividade deve participar das políticas estratégicas conservacionistas no bojo da 

governança do patrimônio ambiental.  

Quando estabelece como destinatárias dessa proteção, as presentes e as futuras gerações, 

em verdade, o legislador constituinte qualifica a sustentabilidade, agora como intergeracional, 

com transcendência sobre as gerações. Logo, o princípio da sustentabilidade intergeracional está 

anunciado e firmado expressamente na Carta Política brasileira como direito social de terceira 

geração.  

Não se pode olvidar ainda, sistemicamente considerado, que o ordenamento constitucional 

brasileiro contempla materialmente diversos outros dispositivos que regulamentam a proteção 

ambiental, isso tanto na esfera federal, quanto nas distrital,  estadual e municipal. Destarte, 

considerando a forma de federalismo cooperativo adotado no Brasil, onde inexiste digladiação 

entre os níveis de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

Ao revés, pelo menos do ponto de vista legal existe cooperação, pois com o propósito de 

atingir o bem comum, no interesse de todos, a Constituição de 1988 estabeleceu as regras de 

competência de cada ente, contemplando-a, em matéria ambiental, nas modalidades exclusiva, 

privativa, comum e concorrente. Resta daí que, na formação do ordenamento ambiental 

brasileiro, de modo específico no que versa aos recursos hídricos, que mais de perto interessa ao 

presente escrito, segundo a Constituição Federal, a União possui competência exclusiva para 

instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 

direitos de seu uso (art. 21, XIX, da CF/88); possui competência privativa para legislar sobre 

“águas”(art. 22, IV, da CF/88); competência comum para legislar sobre proteção do meio ambiente 



100 
 

e fiscalizar a exploração de recursos hídricos (art. 23, VI, VII e XI); e, ainda, competência 

concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.  

Em completude às disposições constitucionais, ao regulamentar o inciso XIX, do art. 21 da 

CF/88, certamente o mais importante marco legal que determina as estratégias e instrumentos de 

políticas conducentes à governança dos recursos hídricos da Amazônia brasileira, sem dúvida é a 

Lei nº 9.433 de 199733, denominada “Lei das Águas”, que instituiu no Brasil a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH), e dado à sua importância para a temática, a ela dispensa-se, na sequencia, tratamento 

pormenorizado, evitando-se citá-la a todo momento, por ser despiciendo.  

De acordo com a Lei das Águas (art. 1º), a Política Nacional de Recursos Hídricos, que deve 

ser implementada em articulação com os Estados da Federação, tem seis fundamentos, que são: 

1º) a água é um bem de domínio público; 2º) a água é um recurso natural limitado, dotado de 

valor econômico; 3º) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais; 4º) a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas; 5º) 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; e 6º) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada 

e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Em seu art. 2º, a Lei das Águas estabelece a tríade de objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, quais sejam: 1º) assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 2º) a 

utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas 

ao desenvolvimento sustentável; e 3º) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos 

de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

As seis diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, consoante disposto no art. 3º, consistem na: 1)gestão sistemática dos recursos hídricos, 

sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 2) adequação da gestão de recursos 

hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas 

                                                        
33 BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal. 
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regiões do País; 3) integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 4) 

articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 

planejamentos regional, estadual e nacional; 5) articulação da gestão de recursos hídricos com a 

do uso do solo; e 6) integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e 

zonas costeiras. 

De acordo com o art. 5º, da lei em comento, seis também são os instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos: 1) os Planos de Recursos Hídricos; 2) o enquadramento dos corpos 

de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; 3) a outorga dos direitos de uso de 

recursos hídricos; 4) a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 5) a compensação a municípios; 6) o 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Os Planos de Recursos Hídricos de que trata a Lei das Águas, são planos diretores de longo 

prazo, elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o país, com horizonte de planejamento 

compatível com o período de implantação de seus programas e projetos, que visam a 

fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o seu 

gerenciamento, contemplando pelo menos: 1) o diagnóstico da situação atual dos recursos 

hídricos; 2) a análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades 

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;3) o balanço entre disponibilidades 

e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de 

conflitos potenciais;4) as metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis;5) as medidas a serem tomadas, os programas a serem 

desenvolvidos e os projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; 6) as 

prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;7)as diretrizes e critérios para a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos; e 8) as propostas para a criação de áreas sujeitas a 

restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. 

Segundo a Lei 9.433 de 1997, alterada pela Lei 9.984 de 200034, integram o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; a 

Agência Nacional de Águas; os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito 

Federal; os Comitês de Bacia Hidrográfica; os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do 

Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; 

                                                        
34 Que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 
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e as Agências de Água35.  

 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (art. 34) é composto por representantes dos 

Ministérios e Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de 

recursos hídricos; representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

representantes dos usuários dos recursos hídricos; representantes das organizações civis de 

recursos hídricos, que tem a importante competência de promover a articulação do planejamento 

de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários, id 

est, atuar como o principal ator institucional da governança dos recursos hídricos em nível 

nacional.  

Assim, em cumprimento ao compromisso assumido na Cúpula Mundial de Joanesburgo (Rio 

+ 10)36, para elaborar seus planos de gestão integrada dos recursos hídricos até o ano de 2005, o 

Brasil fez o dever de casa e aprovou, por meio da Resolução CNRH n°58, de 30 de janeiro de 2006, 

o Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, que consiste num planejamento estratégico a 

vigorar no período de 2005-2020, sendo concebido após amplo processo de planejamento 

participativo.  

O PNRH é importante instrumento de governança, haja vista estabelecer diretrizes, metas e 

programas, pactuados socialmente por meio de um amplo processo de discussão, com o propósito 

de assegurar às atuais e futuras gerações a sustentabilidade ambiental no tocante à 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, com base no 

manejo integrado dos recursos hídricos e após a sua elaboração e aprovação, passou-se à fase de 

implantação, prioridade da Agenda do Ministério do Meio Ambiente, compreendendo articulações 

intersetoriais, interinstitucionais e intra-institucionais, voltadas à efetividade da gestão integrada 

dos recursos hídricos.37 

Por ser um instrumento de gestão dinâmico, flexível, porém permanente, a mesma 

Resolução que aprovou o PNRH estabelece a sua revisão quadrienal, incluindo-o no PPA – Plano 

                                                        
35 As Agências de Água integram o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e a sua criação deve ser solicitada 

pelo Comitê de Bacia Hidrográfica e autorizada pelo respectivo Conselho de Recursos Hídricos. A viabilidade financeira de uma 
Agência deve ser assegurada pela cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação. BRASIL. Agência Nacional de 
Águas - ANA. Agências de Água. Disponível em: 
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/AgenciasAgua.aspx>. Acesso em 07/09/2015.  

36NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável. Joanesburgo: 2002. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/ai/_arquivos/decpol.doc>. Acesso em 07/09/2015. 

37 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Recursos Hídricos.  Prioridades 2012-2015. Brasília: MMA, 2011. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao16032012065259.pdf>. Acesso em 
07/09/2015. 
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Plurianual do Governo Federal. Segundo o MMA – Ministério do Meio Ambiente, a primeira 

revisão do PNRH, que contou com um processo de consulta aos integrantes do Sistema Nacional 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH nas 12 regiões hidrográficas brasileiras, 

resultou na atualização dos Programas Nacionais e Metas, agora contemplando o período de 

2010-2025.38 

Assim, foram definidas as 22 prioridades do Plano Nacional para os próximos 4 anos, que 

estão enumeradas nos seguintes eixos: 1) a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 2) o desenvolvimento institucional; 3) a articulação interinstitucional e 4) o 

gerenciamento do PNRH, abrangendo precipuamente: a recuperação dos passivos acumulados, 

mediante intervenções integradas de saneamento e gestão dos recursos hídricos no meio urbano; 

5) a manutenção e o aperfeiçoamento dos elementos da gestão dos recursos hídricos já 

implantados; 6) a preparação das bases para o enfrentamento de desafios futuros, especialmente 

os resultantes de mudanças climáticas globais e/ou eventos extremos.39 

Essa atividade legiferante no território brasileiro, como já se viu algures, também 

compreende a dos Estados banhados pela Bacia Amazônica, que estabelecem suas políticas 

estaduais de meio ambiente a partir das suas Constituições Estaduais e leis infraconstitucionais, 

com predominância no interesse regional. Há marco legal da matéria nos seguintes Estados: Acre 

(Lei n.º 1.117 de1994); Amapá (Lei Complementar n.º 005 de 1994); Amazonas (Lei n.º 2.407 de 

1987), Mato Grosso (Lei Complementar n.º 38 de 1995); Pará (Lei n.º 5.887 de 1995); Rondônia 

(Lei n.º 547 de1993) e Roraima (Lei Complementar n.º 007 de1994).40 Não se pode olvidar ainda 

que corrobora a competência legislativa concorrente dos municípios para, no interesse local, 

regular a matéria.  

 

 

 

                                                        
38 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Recursos Hídricos.  Prioridades 2012-2015. Brasília: MMA, 2011. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao16032012065259.pdf>. Acesso em 
07/09/2015. 

39 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Recursos Hídricos.  Prioridades 2012-2015. Brasília: MMA, 2011. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao16032012065259.pdf>. Acesso em 
07/09/2015. 

40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Edição do Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e 
Publicações, 2014. 
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3. MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA DOS 

RECURSOS HÍDRICOS DA AMAZÔNIA A CARGO DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

O vocábulo inglês governance surge hodiernamente diante da preocupação do Banco 

Mundial em aprofundar o conhecimento das condições para a garantia de um Estado eficiente, 

contemplando não só a dimensão econômica, como também social, politica, jurídica, ética e 

ambiental.41 

A definição lato sensu de governança, de acordo com o Banco Mundial, no documento 

intitulado: Governance and Development, é “o exercício da autoridade, controle, administração, 

poder de governo”. De modo mais preciso “governança é a maneira pela qual o poder é exercido 

na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o seu desenvolvimento”, 

implicando ainda “a capacidade dos governos de planejar, formular e implementar politicas e 

cumprir funções” de modo eficiente visando atingir o seu desiderato voltado ao bem comum.42 

Pode-se, em síntese ao que por ora interessa ao escopo do ora articulado, no tocante à 

governança dos recursos hídricos da Amazônia brasileira, ao controle e à fiscalização desse 

patrimônio ambiental, fazer coro com Hans Timmers e conceituar Governança adjetivada de 

“Pública” como 

a proteção da inter-relação entre gestão, controle e fiscalização por organizações governamentais e 

por organizações criadas por autoridades governamentais, visando à concretização dos objetivos 

políticos de forma eficiente e eficaz, bem como a comunicação aberta e a prestação de contas, para 

benefício das partes interessadas.43 

Nesse contexto, inspirado na orientação do Banco Mundial já alhures referida, 

precipuamente quando se trata de sustentabilidade de recursos hídricos, pelo menos duas 

questões merecem ser destacadas: 1) a ideia de que uma “boa governança” é um requisito 

fundamental para um desenvolvimento sustentado, que incorpora ao desenvolvimento 

econômico equidade social e também direitos humanos;442) a questão dos procedimentos e 

práticas governamentais na consecução de suas metas, que devem contemplar a articulação 

                                                        
41 DINIZ, Eli. Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: Os Desafios da Construção de uma Nova Ordem no Brasil dos Anos 

90. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 38, n. 3, 1995. p. 400. 

42  WORLD BANK. Governance and development. Washington, DC: The World Bank, 1992. Disponível em: 
<http://documents.worldbank.org/curated/en/1992/04/440582/governance-development>. Acesso em 06/09/2015. 

43 TIMMERS, Hans. Government Governance: Corporate governance in the public sector, why and how? In: 9th fee Public Sector 
Conference. Netherlands, 2000. 

44 SANTOS, Maria Helena de Castro. Governabilidade, Governança e Democracia: Criação da Capacidade Governativa e Relações 
Executivo-Legislativo no Brasil Pós- Constituinte. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, 1997. p. 340-
341.  
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público-privado na formulação de políticas e a participação dos setores interessados da sociedade 

ou de distintas esferas de poder, como no caso da Federação brasileira, que compreende 

interesses nos âmbitos nacional, federal, estadual, distrital e municipal.45 

Assim, a governança, nas precisas palavras de Castro Santos, refere-se a “padrões de 

articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e 

regulam transações dentro e por meio das fronteiras do sistema econômico”, incluindo-se ai “não 

apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como os partidos 

políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais (de fornecedores, famílias, 

gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos”.46 

Isso significa dizer que a governança compreende a sociedade como um todo orgânico e 

articulado, ou seja, o Estado, os cidadãos, as organizações sociais, as organizações não-

governamentais etc, pois conforme registra Tomassini, para que haja possibilidade de lograr os 

objetivos de governança nas democracias, necessário se faz a concorrência dos governantes 

(Estado) e dos cidadãos e de suas organizações (sociedade civil organizada) “para construir 

consensos que tornem possível formular políticas que permitam responder equilibradamente ao 

que a sociedade espera do governo”.47 

Resulta daí, que a governança não se trata de ação isolada dos Governos na gestão pública, 

tampouco se trata de ação isolada da sociedade civil organizada com o desiderato de ocupar 

maiores espaços de participação e influência sobre as decisões das autoridades estatais. Ao revés, 

a concepção de governança é bem ampla, compreendendo a ação conjunta de Estado e da 

sociedade, de modo integrado, coordenado e cooperativo na confecção de projetos, contendo 

planos, metas, e compreendam soluções eficientes na busca de resultados eficazes com o 

propósito de implementar a prática da governança eficiente no setor público, visando a eficácia de 

uma atuação cooperativa e solidária que a todos aproveita.  

No Brasil, como se pode constatar no capítulo pretérito, é farta a legislação constitucional e 

infraconstitucional de todos os entes federativos, que estabelecem estratégias e instrumentos 

                                                        
45 DINIZ, Eli. Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: Os Desafios da Construção de uma Nova Ordem no Brasil dos Anos 

90. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 38, n. 3, 1995. p. 400. 

46 SANTOS, Maria Helena de Castro. Governabilidade, Governança e Democracia: Criação da Capacidade Governativa e Relações 
Executivo-Legislativo no Brasil Pós- Constituinte. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, 1997. p. 342.  

47 TOMASSINI, Luciano. Gobernabilidad y Políticas Publicas en América Latina. In: FLÓREZ, Fernando Carrillo (editor). Democracia en 
déficit. Gobernabilidad y desarollo en América Latina y el Caribe. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarollo, 2001, p. 
45.  
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importantes para a governança dos recursos hídricos, precipuamente diante da aprovação e 

implementação do PNRH – Plano Nacional de Recursos Hídricos, planejamento permanente de 

longo prazo, que demanda quadrienalmente atualizações visando o alcance de seus resultados, 

havendo, inclusive, no tocante à Estratégia de Implementação do PNRH, o Sistema de 

Gerenciamento Orientado para os Resultados do PNRH – SIGEOR, como já se viu ao longo deste 

articulado.  

Considerando que estão insertas na legislação brasileira as estratégias e os instrumentos 

necessários à governança dos recursos hídricos da Amazônia, a sua implementação e 

materialização interessam de perto aos órgãos de controle externo, denominados em terrae 

brasilis “Tribunais de Contas” e no direito alienígena como EFS - Entidades de Fiscalização 

Superiores, que possuem competência constitucional, via mecanismo extrajudicial, para de modo 

efetivo, proativo, célere e com poder sancionatório, independentemente de provocação, fiscalizar 

e controlar os atos de governança do patrimônio hídrico da Amazônia brasileira. 

Dessa forma, é perfeitamente possível a efetivação da sustentabilidade intergeracional, 

antes mesmo de passar pelo crivo do Judiciário (que pelo princípio da inércia que o informa 

demanda provocação do Ministério Público ou qualquer outro legitimado), por meio da atuação 

proativa dos Tribunais de Contas brasileiros, em sua função constitucional de controle externo e a 

fiscalização dos atos governativos do patrimônio ambiental, o que pode ser feito de modo 

preventivo, concomitante e repressivo, nas atribuições de seu mister constitucional, 

independentemente de provocação.  

Pelo menos três motivos robustecem a proposição de que os Tribunais de Contas 

brasileiros são juridicamente aptos a promover a efetivação da governança dos recursos hídricos 

da Amazônia brasileira, por meio de sua jurisdição constitucional, como novo paradigma de pronta 

jurisdição garantista do direito social, quais sejam: Primus, porque possuem jurisdição e 

capilaridade em todo o território nacional e podem atuar de modo proativo, nem sempre 

dependendo de provocação; Secundus, porque detêm competência para controlar o patrimônio 

ambiental e fiscalizar todos os atos praticados em matéria ambiental pela administração pública, e 

desta com particulares, ou destes com aquela, estendendo-se essa fiscalização às pessoas físicas 

ou jurídicas; e Tertius, porque são órgãos desvinculados hierarquicamente dos demais Poderes da 

República, o que imprime independência e segurança nas decisões proferidas. Veja-se, em 

completude, cada um desses motivos. 



107 
 

No tocante ao primeiro motivo, referente às estruturas organizacionais e jurisdições, os 

Tribunais de Contas estão assim instalados no Brasil: na esfera federal, encontra-se instituído o 

Tribunal de Contas da União (TCU), com jurisdição em todo o território nacional; na esfera 

estadual, nos 26 Estados da Federação, estão instituídos os Tribunais de Contas Estaduais (TCE’s), 

com jurisdição em todo o território do estado-membro correspondente; no Distrito Federal está 

instituído o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), com jurisdição no território do Distrito 

Federal; nos Municípios de São Paulo (TCMSP), e do Rio de Janeiro (TCMRJ), estão instituídos os 

Tribunais de Contas Municipais, com jurisdição nos seus respectivos municípios; estão instituídos 

ainda os Tribunais de Contas Municipais (TCM’s), instalados nos Estados do Ceará, Pará, Goiás e 

Bahia, com jurisdição no território dos municípios respectivos destes estados-membros, o que 

permite constatar, destarte, a alta capilaridade que favorece o controle e fiscalização do 

patrimônio ambiental em todo o âmbito nacional, e ainda a importância de poderem atuar de 

modo proativo, ao revés do Judiciário que precisa ser provocado, em face do princípio da inércia 

processual. Logo, no tocante aos recursos hídricos da Amazônia, pode tanto o TCU atua em nível 

federal junto aos seus jurisdicionados (Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas 

etc); e de igual modo, podem atuar tanto na jurisdição estadual (junto às Secretarias Estaduais do 

Meio Ambiente e Institutos congêneres); e municipal (junto às Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente e Institutos congêneres); os TCEs - Tribunais de Contas Estaduais (AC, AM, AP, PA, MT, 

RO e RR), e ainda o TCM-PA. 

Quanto ao segundo motivo, o art. 70 da CF/88, estabelece a competência dos Tribunais de 

Contas para fiscalizar e controlar o patrimônio da União, e por decorrência, Os Tribunais de Contas 

dos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Mato Grosso e Rondônia, bem como o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Pará, por força das disposições insertas nas Constituições Estaduais e 

nas Leis Orgânicas dos Municipais que atribuem, em simetria, competência a esses órgãos de 

controle externo para fiscalizar e controlar os respectivos patrimônios dos entes sob suas 

jurisdições, que de modo induvidoso compreende também o “patrimônio ambiental”, como 

espécie do gênero “patrimônio público”, haja vista que o patrimônio, contabilmente tratando, 

abarca o conjunto de bens, direitos e obrigações.48 Na Constituição o meio ambiente é bem 

público de uso comum do povo.   

                                                        
48 A propósito, em completude, a CF/88, dispõe no art. 23, e incisos em destaque que: “É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. I – Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público. [...] VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII – 
preservar as florestas, a fauna e a flora”. 
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A fiscalização de que dispõe a CF/88 contempla algumas modalidades fiscalizatórias, das 

quais duas interessam mais de perto à questão ambiental, quais sejam: 1)  fiscalização da 

legalidade: que vincula o administrador público na prática do ato administrativo ao império das 

normas constitucionais e infraconstitucionais, no sentido de só fazer o que a lei manda, que neste 

caso, leva ao cumprimento das determinações insertas na Lei das Águas; e 2) fiscalização da 

legitimidade: legitimidade aqui significa que, além de obedecer à lei, o administrador deve 

obediência às estratégias e aos instrumentos de governança contemplados no PNRH - Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, num todo articulado e integrado, no bojo de uma concepção não 

só simplesmente de atender ao comando legal, mas acima de tudo atingir de modo eficiente 

eficazmente as metas e políticas públicas preconizadas para o bem da sociedade, primando pelo 

princípio da economicidade.49 

Essa fiscalização por parte dos Tribunais de Contas compreende também a prestação de 

contas de todo gestor da res publica (aqui recursos hídricos da Amazônia), classificado como bem 

público de uso comum do povo, consoante dispõe o parágrafo único do art. 70 da CF/88, que 

também preceitua que esta prestação de contas envolve todos os atos praticados pelo agente 

público, logo compreendidos todos os praticados em matéria ambiental pela administração, e 

desta com particulares, ou destes com aquela, sejam pessoas físicas ou jurídicas, em todos os 

âmbitos federativos (aqui: federal, estadual e municipal).  

Além disso, o art. 71 da CF/88 ratifica essa competência atribuída às Cortes de Contas e 

estabelece ao longo de onze incisos a enumeração das atribuições dos Tribunais de Contas 

concernentes ao modus operandi de sua constitucional tarefa de controle e fiscalização técnica da 

coisa pública, podendo dentre outras atribuições, realizar, por iniciativa própria, inspeções e 

auditorias de natureza operacional e patrimonial sobre matérias de sua competência junto aos 

seus jurisdicionados (inciso IV); aplicar sanções previstas em lei aos responsáveis, em caso de 

ilegalidades e irregularidades, com multa proporcional ao dano causado, dentre outras 

cominações, sendo que os valores referentes a débitos e/ou multas imputados, por meio de suas 

decisões, gozam de eficácia de título executivo, sendo, pois, dotados de liquidez, certeza e 

exigibilidade (inciso VIII c/c § 3º do art. 71); assinar prazo para que o órgão ou entidade adote 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (inciso IX); sustar o 

                                                        
49 ALVES, Benedito Antonio. Constituição Federal Interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. COSTA MACHADO 

(Org.). FERRAZ, Ana Cândida da Cunha (Coord.). 6 ed. Barueri-SP: Manole, 2015. p. 468.   
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ato impugnado, em caso de desobediência às suas determinações, o que pode ser feito por meio 

de tutela de urgência, presentes seus requisitos autorizadores: fumus boni iuris e periculum in 

mora (inciso X).50 

No concernente ao terceiro motivo, impende registrar que a desvinculação ou 

insubordinação aos demais Poderes da República, atribuída aos Tribunais de Contas brasileiros, 

decorre originariamente da própria Constituição Federal de 1988, que estatui uma plêiade de 

regras rígidas atinentes à sua instituição, organização, composição, competência e jurisdição, 

enquanto órgão fiscalizador autônomo no exercício do controle externo da administração pública, 

na proteção do erário, o que imprime independência e segurança nas decisões por eles proferidas, 

uma vez que somente o Poder Judiciário pode rever as decisões das Cortes de Contas, e ainda 

assim no tocante à sua observância formal, sem adentrar ao mérito do dispositivo.  

Segundo a Constituição, somente os Tribunais de Contas têm iniciativa e competência 

exclusiva para elaboração de leis que cuidem de sua organização, competência, instituição de 

normas e funcionamento no tocante ao exercício constitucional do controle externo a seu cargo, 

pois gozam das prerrogativas de autonomia e autogoverno, consoante inúmeros precedentes do 

STF (ADI 1.994/ES; ADI 789/DF, ADI 4.190/RJ, e ADI 4643/RJ). Com efeito, consoante se extrai da 

interpretação sistemática dos art. 70 a 75 e 96, II, “d” da CF/88, essa iniciativa foi concedida às 

Cortes de Contas a fim de garantir a sua independência orgânica, conferindo, inclusive, aos seus 

membros tratamento semelhante ao dispensado aos órgãos da Magistratura. 

Isso tudo, de forma induvidosa, faz do Tribunal de Contas, uma das mais importantes 

instituições brasileiras, com autonomia e competência originários da própria CF/88 para, em 

decorrência de sua jurisdição plena como órgão de controle e fiscalização preventiva, 

concomitante e repressiva, aplicar de pronto, com força cogente e coercitiva, o princípio 

fundamental da sustentabilidade intergeracional em todas as suas dimensões (ambiental, ética, 

econômica, jurídica, social e política), por ser de eficácia plena, de aplicação imediata e de 

observância não protelável, com o desiderato de imprimindo-lhe a efetividade necessária para 

tutelar eficiente e eficazmente os recursos ambientais (dos meios biótico e abiótico) em sua 

integralidade, contemplados o aspecto espacial (em todo o território dos entes estatais sob sua 

jurisdição), bem como, o aspecto temporal (transcendência entre as presentes e futuras gerações) 

                                                        
50 ALVES, Benedito Antonio. Constituição Federal Interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. COSTA MACHADO 

(Org.). FERRAZ, Ana Cândida da Cunha (Coord.). 6 ed. Barueri-SP: Manole, 2015. p. 470 a 477.   
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com vistas para o futuro, interpretando-o hermenêutica e exegeticamente “segundo a 

Constituição”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se vê do contexto expendido, dada a sua importância dimensional e imensurável  

biodiversidade, a Bacia Hidrográfica da Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático do 

Planeta, existindo no plano transnacional o Pacto Amazônico que contempla estratégias e 

instrumentos para a conservação desse patrimônio natural pelos países detentores desses 

recursos hídricos. De seu lado, o Brasil, no seu ordenamento jurídico nacional, por meio da “Lei 

das Águas”, instituiu o PNRH - Plano Nacional de Recursos Hídricos, como instrumento legal 

contemplativo de estratégias de governança, numa concepção holística e compartilhada por 

atores governamentais e não governamentais, com o propósito de propiciar a materialização da 

sustentabilidade intergeracional anunciada, em terrae brasilis, constitucional e 

infraconstitucionalmente.  

Resta induvidoso que a efetivação dessas políticas públicas da governança desse 

patrimônio hídrico, passa inexoravelmente pelo controle e pela fiscalização da gestão e dos atos 

praticados ou omitidos pelos agentes públicos, que de qualquer modo afetem os recursos hídricos 

da Bacia Hidrográfica da Amazônia, impondo a medição de seu gerenciamento, por meio de 

indicadores de desempenho de eficiência e de eficácia das políticas previstas (implementadas ou 

não) pelos jurisdicionados (órgãos federais, estaduais e municipais). 

Juridicamente tratando, cabe aos Tribunais de Contas brasileiros, que têm capilaridade em 

toda a região amazônica, fiscalizar, controlar, proceder ao acompanhamento, à avaliação e ao 

monitoramento, de modo constante e sistemático (como por exemplo, por via satélite, serviço de 

vigilância, mapas georeferenciados, equipamentos de medição climática, dentre outras 

ferramentas tecnológicas e inovadoras), no exercício constitucional de controle externo com total 

independência, por meio de auditorias operacionais e patrimoniais, que devem ser instaladas de 

modo permanente, via parcerias integradas e coordenadas pelos Tribunais de Contas da União, 

dos Estados e dos Municípios, com o propósito de  garantir a efetivação da sustentabilidade 

intergeracional.  
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O DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL 

 

Cláudio Barbosa Fontes Filho1 

Vanessa Bonetti Haupenthal2 

 

INTRODUÇÃO 

O acesso à água é um direito fundamental? Uma das intensas discussões jurídicas refere-se 

aos direitos fundamentais, principalmente porque a Constituição Federal não arrola 

explicitamente quais são os direitos fundamentais, os quais se apresentam, muitas vezes, de 

forma esparsa. Por conta disso, a doutrina reiteradamente diverge na inclusão de determinadas 

questões. 

Não restam dúvidas, contudo, de que a água se trata de elemento indispensável para toda 

e qualquer forma de vida na terra. Compatibilizar a sustentabilidade ambiental e o 

desenvolvimento econômico, diante da escassez desse precioso líquido, tem sido o centro dos 

debates entre governantes e especialistas, não só no âmbito interno quanto internacional. 

Nota-se que, a administração da falta desse bem, principalmente em regiões de seca, 

trouxe e ainda traz grandes contribuições para o desenvolvimento do direito da administração das 

águas. Tomemos como exemplo as áreas secas da Península Ibérica, em especial na Espanha, que 

deu origem ao Tribunal de Águas de Valência.3  

O objetivo do presente estudo é pesquisar quais os fundamentos sócio-jurídicos que 

sustentam o acesso à água como direito fundamental, nada obstante não previsto expressamente 

na Constituição Federal de 1988. Procurar-se-á esclarecer que, apesar da água, bem natural, ser 

dotada de valor econômico, não se configura mercadoria. 

Reconhecer a água como direito fundamental, consiste em atribuir ao Estado o dever de 

                                                        
1 Juiz de Direito da Vara da Família, Infância e Juventude da Comarca de Balneário Camboriú/SC, Mestrando em Ciências Jurídicas 

pela UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí/SC 

2 Juíza de Direito da Comarca de Quilombo/SC, Mestranda em Ciências Jurídicas pela UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí/SC 

3 GUILLÉN. Victor Fairen. El Tribunal de las Águas de Valencia y su Proceso: oralidad, concentración, rapidez, economia. Valencia: 
Ed. Patrocinada pela família do Dr. Vicente Iborra y Gil, pela Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia e pelo Tribunal de las 
Aguas de Valencia. 1975. 
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garantir um mínimo essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, 

concretizado pelo fornecimento de água, respeitados os padrões de potabilidade, a gestão hídrica, 

a tutela administrativa e judicial das águas e a conscientização da importância da atuação conjunta 

entre o poder público e a sociedade. 

A Justificativa para tratar do tema reside no fato de que, por muitos séculos, o Meio 

Ambiente Natural, de que a água faz parte, tem sido tratado como bem ilimitado, sem que tenha 

sido dado o devido cuidado.  

Leonardo Boff4 aponta três sérios problemas da atualidade, que impõem atenção e 

urgência: a crise mundial, as mudanças climáticas e a insustentabilidade do planeta terra. E 

Boaventura de Souza Santos afirma que “a desertificação e a falta de água são os problemas que 

mais vão afetar os países do Terceiro Mundo da próxima década”5. 

Num primeiro momento, abordar-se-ão discussões acerca da extensão dos termos água e 

recursos hídricos, bem como distinções semânticas entre direito à água, direito de águas e direito 

das águas, estabelecendo os parâmetros conceituais dessa análise. Posteriormente, dispensar-se-á 

atenção especial ao estudo da dominialidade e mercantilização da água. Por último, verificar-se-ão 

as implicações e consequências do reconhecimento da água como direito fundamental, não só 

para o poder público, como também para a sociedade.  

Através de um método indutivo de pesquisa, que, segundo César Pasold, significa 

“pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção 

ou conclusão geral”6, com base em documentação indireta, passamos a analisar a dominialidade 

da água em seus diversos aspectos e ao final concluir que, muito embora não previsto 

expressamente na Constituição Federal, cuida-se de um direito fundamental o acesso à água 

potável.  

 

1. ÁGUA E RECURSO HÍDRICO. DIREITO À ÁGUA, DIREITO DAS ÁGUAS E DIREITO DE ÁGUAS: 

DEFINIÇÕES E DIFERENÇAS SEMÂNTICAS 

A Água, bem essencial e indispensável à sobrevivência da espécie humana, está atrelada 

                                                        
4 BOFF. Leonardo. Cuidar da terra, proteger a vida: como evitar o fim do mundo. Rio de Janeiro: Editora Record, 2010, p. 11. 

5 SANTOS. Boaventura de Souza. Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. 3ª ed., São Paulo: Editora Cortez, 
2001, p. 24 

6 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. 
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não só a saúde, como também a dignidade da pessoa humana. Tanto que, nos dizeres do 

doutrinador Paulo Affonso Leme Machado, “negar água ao ser humano é negar-lhe direito à vida; 

ou em outras palavras, é condená-lo à morte”.7  

A respeito, vocaciona Paulo de Bessa Antunes que  

Água é um elemento indispensável a toda e qualquer forma de vida. Sem a água é impossível a vida. 

Essa afirmação, absolutamente óbvia e elementar, por incrível que pareça, é incapaz de sensibilizar 

muitas pessoas e comunidades, de forma que estas possam proteger e preserver as águas. De fato, o 

desperdício dos recursos hídricos é um fato que se repete muitas vezes. O valioso estudo Cuidando 

do Planeta Terra – uma estratégia para o futuro da vida indica que: o nosso uso da água está criando 

uma crise em grande parte do mundo. Estima-se que as retiradas totais de água tenham aumentado 

mais de 35 vezes durante os últimos três seculos, e que devem aumentar 30-35% até o ano 2000. Os 

níveis atuais de uso da água doce não poderão ser mantidos se a população humana atingir 10 

bilhões em 2050.8 

Estabeleceu-se que o termo água serve para designar o elemento natural livre e ilimitado, 

sem valor econômico. De outro lado, a expressão recursos hídricos é utilizado como bem 

econômico, quando pode ser valorada e cobrada. 

Segundo Cid Tomanik Pompeu “água é o elemento natural, descomprometido com 

qualquer uso ou utilização”, enquando “recurso hídrico é a água como bem econômico”.9 

Por conta desse panorama que temos um Código de Águas, não um Código de Recursos 

Hídricos. 

Observa-se que a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n. 9.433/97), segundo 

sua ementa e seu primeiro artigo, aborda a água como bem econômico, ou seja, de recurso 

hídrico. 10  

Considerando, ainda, o objeto da presente, tratar-se-á de apresentar as diferenças 

                                                        
7 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos: Direito Brasileiro e Internacional. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 13 

8 ANTUNES. Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1159 

9 POMPEU. Cid Tomanik. Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras, 1999, p. 602 

10 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989.Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; 

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 
comunidades. 
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semânticas entre as expressões direito das águas, direito de águas e direito à água. 

O direito à água cuida-se de um direito fundamental dos seres humanos, dos animais e da 

própria natureza. 

Paulo Afonso de Leme Machado11, enfatiza que o direito de usar a água (…) para consumo 

pessoal faz parte inseparável do direito à vida, importando na concretização do “princípio da 

satisfação das necessidades vitais básicas”. 

O direito de águas, a seu turno, está amparado em um sistema de regras e princípios que 

regem a forma pela qual se desenvolve a sua gestão. Conforme conceitua Cid Tomanik Pompeu12., 

cuida-se do “conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam o domínio, o uso, o 

aproveitamente, a conservação e a preservação das águas, assim como a defesa contra suas 

danosas consequências”. 

Por fim, o direito das águas cuida-se da possibilidade de a natureza e, por corolário, a água 

serem sujeitos de direitos. 

Esclarece-se, assim, que no presente estudo utilizar-se-á o termo água, em seu sentido 

amplo, justamente para que não se esqueça que, antes de tudo, água é um elemento natural, 

essencial à vida, que deve ser protegida para as presentes e futuras gerações. 

 

2. REGIME DE PROPRIEDADE DA ÁGUA E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA 

De início, já que vivemos em um Estado de Direito, não é demais lembrar que tanto 

administrados quanto administração estão sujeitos às normas legais estabelecidas, devendo o 

Poder Público ter sempre presente que existem direitos e garantias fundamentais, 

constitucionalmente protegidos, o qual se destaca aquele contido no art. 5°, II, da CF, qual seja, o 

de ninguém ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tal 

comando deve estar presente, então, quando são propostas normas relativas às águas públicas. 

Feita essa ponderação inicial, tem-se que o primeiro diploma a dispor sobre o tema foi o 

Código Civil de 1916, o qual estabeleceu que a água poderia ser pública ou privada, dependendo 

de quem fosse o proprietário do solo.  

                                                        
11 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito dos Cursos de Água Internacionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 171 

12 POMPEU. Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 43 
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Em sequência, o Código de Águas (Decreto n. 24.643/34), na mesma direção, manteve o 

domínio privado das águas. Em seu art. 8° dispôs claramente que são particulares as nascentes e 

todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as mesmas não estiverem 

classificadas entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as águas comuns. O Código de 

Águas assegurava o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente d’água para as primeiras 

necessidades da vida e o uso de qualquer água pública a todos, conformando-se com os 

regulamentos administrativos.  

A partir da Constituição Federal de 1934, passou-se a estabelecer o domínio público das 

entidades que compõem a federação. Atualmente, as águas públicas pertencem à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal. 

Nota-se que até a década de 70, a preocupação com os recursos hídricos era praticamente 

nula. Somente com a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente e a criação do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, isso na década de 80, o país iniciou, mesmo que a passos 

lentos, um tratamento das questões ambientais.  

Assim, em junho de 1986, foi editada a Resolução nº 20 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA, revogada posteriormente pela Resolução CONAMA 357/2005, que 

estabeleceu a classificação dos corpos de água e as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

Inovando no tocante às águas, a Constituição de 1988 assegura, nos termos da lei, aos 

Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a órgãos da Administração direta da União, 

participação no resultado da exploração de recursos hídricos para a produção de energia elétrica, 

no respectivo território, na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica 

exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.  

Na trilha da Constituição Federal de 1988, instituiu-se a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei n. 9.433/97), dispondo já em seu primeiro artigo que “água é um bem de domínio 

público”. 

A respeito, Paulo Afonso Leme Machado disserta que “a dominialidade pública da água, 

afirmada pela Lei n. 9.433/97, não transforma o Poder Público federal e estadual em proprietário 

da água, mas torna-o gestor desse bem, no interesse de todos”.13 

                                                        
13 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 9º ed. 2001, p. 414 
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Diante desse cenário, dúvidas ainda persistem a respeito quanto ao regime jurídico de 

propriedade das águas.  

Com efeito, o 2º do Código de Águas14, disciplina que as águas públicas de uso comum 

compreendem aquelas que, em toda a sua extensão, os lagos, tal como os cursos d’água naturais 

que, em algum trecho, sejam flutuáveis ou navegáveis por uma espécie de embarcação. Estão 

albergados pela categoria em destaque os mares territoriais, alcançando, via de consequência, os 

golfos, baías, enseadas e portos; as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis; as 

fontes e reservatórios públicos.  

Noutro giro, conforme pondera Carvalho Filho, “são águas públicas dominicais todas as 

situadas em terrenos também dominicais, quando não se configurarem como águas públicas de 

uso comum ou não se qualificarem como águas comuns”.15 

Os civilistas seguem a linha do Código Civil de 1916 e do Código de Águas de 1934, em que 

é permitida a propriedade de águas no ordenamento jurídico nacional. Igualmente, 

administrativistas, como Maria Sylvia Zanella Di Pietro, assinala que “águas particulares definem-

se por exclusão: são as situadas em terrenos particulares, desde que não estejam classificadas 

entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as comuns, art. 8° do Código de Águas”.16 

Todavia, atualmente, a doutrina prevalente é sentido de águas como bem de uso comum 

do povo e, por corolário, a Constituição Federal de 1988 revogou tacitamente o Código de Águas 

na parte que admite a existência de águas particulares. 

A respeito, trago à colação ensinamento do doutrinador Eduardo Coral Viegas: 

Há ainda, como já se grifou, pequena parcela de autores que mantém a posição de que continua 

existindo a classe de águas particulares no Brasil, o que fazem baseados no Código de Águas, 

revogado no tópico segundo melhor tendência [...] Conjugando-se, portanto, o art. 225, caput, da 

Constituição Federal com o art. 95, I, do Código Civil, conclui-se que a água é um bem de uso comum 

do povo, como já se assentou, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado17.  

Ao se esmiuçar, então, o regime jurídico adotado no Ordenamento Pátrio, é possível 

                                                        
14 BRASIL. Decreto Nº. 24.643, de 10 de Julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Disponível em: Acesso em 21.08.2015. “Art. 2º 

São águas públicas de uso comum: a) os mares territoriais, nos mesmos incluídos os golfos, bahias, enseadas e portos; b) as 
correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis; c) as correntes de que se façam estas águas; d) as fontes e 
reservatórios públicos; e) as nascentes quando forem de tal modo consideráveis que, por si só, constituam o "caput fluminis"; f) 
os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na navegabilidade ou flutuabilidade” 

15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24 ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2011, p. 1.116 

16 DI PIETRO. Maria Sylvia. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 33. 

17 VIEGAS. Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 88 
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salientar que, com a promulgação da Lei Nº. 9.433/1997, houve uma robusta transformação, já 

que a água passou a ser considerada como bem de domínio público, recurso natural limitado e 

dotado de aspecto econômico. Antes do advento do diploma legal supramencionado, “a água era 

considerada como uma dádiva da natureza, disponível a qualquer um. As tarifas pagas pelos 

usuários (indústria, comércio, serviços e residências) cobriam apenas os custos de captação, 

tratamento, distribuição e disposição da água que, a rigor, era gratuita”.18 

Já no cenário internacional, na Declaração de Direitos Humanos de 1948, no seu art. 25, 

bem como no Pacto dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, nos artigos 11 e 1219, fazem 

referência de maneira indireta sobre o direito à vida e à saúde sob um espectro bastante amplo. 

Em Genébra, em novembro de 2002, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

das Nações Unidas na 29ª sessão, que culminou na Observação Geral n. 15, com o título “Direito à 

Água”, fez alusão aos artigos 11 e 12 do Pacto dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, 

definindo-se esse direito a um fornecimento suficiente de água de qualidade a um custo acessível. 

Já na Declaração de Dublin, no princípio n. 4 afirma que “a água tem valor econômico em 

todos os usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem econômico” (…) “no contexto 

deste princípio, é vital reconhecer inicialmente o direito básico de todos os seres humanos do 

acesso ao abastecimento e saneamento a custos razoáveis”. 

Do exposto, importa ainda ressaltar grandes outras discussões que antecederam à Lei n. 

                                                        
18 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 38 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2012, p. 618 

19 Artigo 11: § 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si 
próprio e para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas 
condições de vida. Os Estados-partes tomarão medida apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, 
nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. 

§ 2. Os Estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, 
adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam 
necessários para: 

1. Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos 
técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes 
agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais. 

2. Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os 
problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. 

Artigo 12 § 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde 
física e mental. 

§ 2. As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito, 
incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar: 

1. A diminuição da natalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das crianças. 

2. A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente. 

3. A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças. 

4. A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços. 
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9.433/97 sob o ponto de vista internacional, uma vez que foram inúmeros fóruns que discutiram a 

temática do uso e gestão dos recursos hídricos, como a Carta Europeia da Água, proclamada pelo 

Conselho da Europa, em Estrasburgo, França em maio de 1968, a qual proclamou a designada 

Carta Européia da Água, apresentando doze pontos primordiais20. 

Além disso, tem-se a Declaração de Estocolmo, Suécia (1972), bem como a Conferência das 

Nações Unidas sobre a água que se realizou em Mar del Plata, Argentina, em março de 1977, 

quando se acordou que todos os povos têm direito ao acesso à água potável necessária para 

satisfazer as suas necessidades essenciais, ressaltando o uso múltiplo. Foi a primeira conferência 

das Nações Unidas específica sobre a água. 

Temos, ainda, o Seminário sobre o Enfoque Ecossistêmico da Gestão da Água, realizado em 

Oslo, Noruega em 1991 e Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente (ICWE) – Dublin, 

Irlanda que reuniu mais de quinhentos participantes, incluindo especialistas designados pelo 

governo, de cem países e representantes de oitenta organismos internacionais, 

intergovernamentais e não-governamentais, em janeiro de 1992. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na 

cidade do Rio de Janeiro, em 1992 destacou a preservação do Meio Ambiente. Do encontro foram 

firmados diversos acordos, sendo um deles a agenda 21, que, em seu capítulo 18, item 18.2, exalta 

a água como essencial ao Planeta Terra, verbis: 

Á água é essencial em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha uma 
oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em 
que se preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as 

                                                        
20 I. Não há vida sem água. A água é um bem precioso, indispensável a todas as atividades humanas. 

II. Os recursos de águas doces não são inesgotáveis. É indispensável preservá-los, administrá-los e, se possível, aumentá-los. 

III. Alterar a qualidade da água é prejudicar a vida do homem e dos outros seres vivos que dependem dela. 

IV. A qualidade da água deve ser mantida a níveis adaptados à utilização para que está prevista e deve, designadamente, satisfazer 
as exigências da saúde pública. 

V. Quando a água, depois de utilizada, volta ao meio natural, não deve comprometer as utilizações ulteriores que dela se farão, 
quer públicas quer privadas. 

VI. A manutenção de uma cobertura vegetal adequada, de preferência florestal, é essencial para a conservação dos recursos de 
água. 

VII. Os recursos aqüíferos devem ser inventariados. 

VIII. A boa gestão da água deve ser objeto de um plano promulgado pelas autoridades competentes. 

IX. A salvaguarda da água implica um esforço crescente de investigação, formação de especialistas e de informação pública. 

X. A água é um patrimônio comum, cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada um tem o dever de economizá-la e de utilizá-la 
com cuidado. 

XI. A gestão dos recursos de água deve inscrever-se no quadro da bacia natural, de preferência a ser inserida no das fronteiras 
administrativas e políticas. 

XII. As águas não têm fronteiras. É um recurso comum que necessita de uma cooperação internacional. 
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atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de moléstias 
relacionadas a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são 
necessárias para aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegê0-los da poluição.21 

E mais recentemente a Assembleia Nacional da ONU reconheceu, em 28 de julho de 2010, 

o acesso à água potável como um direito humano fundamental, como se observa no relatório da 

Assembleia: “Assembleia Geral reconhece o acesso à água como um direito humano.”22 No mais, 

ainda acrescentou que quase 900 milhões de pessoas carecem do exercício desse direito. 

É o que se pode extrair dor relatório de Desenvolvimento Humano, do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento23, publicado pela Organização das Nações Unidas: a água, 

a essência da vida e um direito humano básico, encontra-se no cerce de uma crise diária que afeta 

vários milhões das pessoas mais vulneráveis do mundo – uma crise que ameaça a vida e destrói os 

meios de subsistência a uma escala arrasadora.  

 

3. A ÁGUA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Os direitos fundamentais nasceram de um processo de maturação histórica da humanidade 

de contenção ao abuso do poder do Estado e respeito à dignidade humana. Daí concluir que os 

direitos fundamentais são nada mais que elementos concretizadores da dignidade humana. Entre 

eles estão, sem dúvida, a dignidade da pessoa humana; aliás, princípio esse considerado o pilar 

para todo o ordenamento jurídico.  

Falando em princípio, como se sabe, são pedras basilares dos sistemas político-jurídicos dos 

Estados civilizados; nesse sentido.  

Para Canotilho,  

são normas jurídicas impositivas de uma optimização,compatíveis com vários graus de 

concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos [...] permitem o balanceamento de 

valores e interesses (não obedecem, como regras, à ‘lógica do tudo ou nada’), consoante o 

seu peso e a ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes [...] podem ser objecto de 

ponderação e de harmonização, pois eles contêm apenas ‘exigências’ ou ‘standards’ que, em 

‘primeira linha’ (prima facie), devem ser realizados24. 

                                                        
21 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Responsabilidade Socioambiental. Disponível em <www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/>. Acesso em 16 de agosto de 2015. 

22 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Responsabilidade Socioambiental. Disponível em <www.mma.gov.br/responsabilidade-
socioambiental/>. Acesso em 16 de agosto de 2015.. 

23 Relatório de Desenvolvimento Humano – RDH/2006. PNUD Brasil p. 10. Acesso em 17.08.2015 

24 CANOTILHO. J.J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003, p. 1161 



123 
 

Para Granziera25, na obra Direito de Águas, os Princípios que são aplicáveis à Água são: a) 

Princípio do meio ambiente como direito humano; b) Princípio do desenvolvimento sustentável; c) 

Princípio da prevenção; d) Princípio da precaução; e) Principio da cooperação; f) Princípio do valor 

econômico da água; g) Princípio do poluidor-pagador e usuário -pagador; h) Principio da bacia 

hidrográfica como instrumento de planejamento e gestão; i) Princípio do equilíbrio entre os 

diversos usos da água. 

Feito esse paralelo, temos que a Carta Magna trouxe em seu Título II os direitos e garantias 

fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos; direitos sociais; 

nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos.  

A Teoria dos Direitos Fundamentais, identifica-se em estágios, ou em diversas fases do 

processo evolutivo desses direitos, resumidas em dimensões (ou gerações para alguns 

doutrinadores), baseando-se na ordem histórica em que foram sendo reconhecidos.  

Como disserta Celso de Mello,  

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 como 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 formas 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, pelo nota de uma essencial inexauribilidade26. 

Assim, em apertada síntese, a primeira geração dos direitos fundamentais tem como cerne 

a liberdade individual contra o Estado um comportamento negativo da autoridade pública. Já na 

segunda geração, que veio no início do Século XX, temo como pedra basilar a igualmente e 

compreende os direitos econômicos, sociais e culturais, exigindo, assim, uma atividade positiva do 

Estado. A terceira geração de direitos, de outro lado, foi lançada pela reivindicação da 

materialização de poderes de titularidade coletiva e difusa e que se correlaciona aos ideais de 

fraternidade e solidariedade. Esses últimos, nas palavras de Paulo Bonavides, são direitos27: 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a 

cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam especificamente a proteção 

dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Tem por primeiro 

                                                        
25 GRAZIENRA. Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2006 

26 Supremo Tribunal Federal. MS 22.164/Sp – Rel. Min. Celso de Mello. Diário de Justiça de nov. 1995, pp. 39-206 

27 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 569 
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destinatário o ser humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo 

em termos de existencialidade concreta.”  

 De todos os direitos presentes nessa geração o mais elaborado foi o direito ao meio 

ambiente, consagrado na Declaração de Estocolmo de 1972, onde se admite que: “O homem tem 

o direito fundamental a liberdade, “a igualdade e ao gozo de condições de vida adequadas num 

meio ambiente de tal qualidade que lhe permita levar uma vida digna [...]” 28 

 A reivindicação por um meio ambiente saudável surgiu nesse momento, já que foi então 

que se percebeu que os recursos naturais eram finitos, isso porque a exploração predatória em 

prol de um desenvolvimento econômico estava deteriorando os ecossistemas que ainda se 

encontravam intactos. 

 Os movimentos ambientalistas fizeram questionamentos que vieram se contrapor a essa 

necessidade de desenvolvimento econômico, o que acabou por não ter muito respaldo, uma vez 

que os países emergentes focaram mais em seu crescimento econômico que na preservação 

ambiental. Contudo, alguns anos depois, o tema voltou a ser objeto de discussão na ECO 92, 

originando a ideia do desenvolvimento sustentável.  

Já em seu art. 6°, a Carta Magna inclui a saúde como direito social fundamental, 

estabelecendo, no art. 196, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

 Existe, atualmente, uma proposta de Emenda Constitucional, que se encontra em 

tramitação desde 2007, que visa incluir o direito a água dentro do rol dos direitos sociais dispostos 

no artigo sexto, ficando o texto da seguinte forma: Art. 6º. “São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, a água, o lazer, a segurança, a previdência, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” 

 Não obstante, a água é elemento essencial para a vida humana, sem a qual não se faz 

possível que qualquer elemento vivo possa sobreviver. Nesse sentido, não há como negar que a 

água se trata de um direito fundamental para o ser humano e, portanto, deve ser usufruída por 

todos os indivíduos.  

Não há dúvida de que a água é um direito fundamental. Corroborando tal afirmativa explica 

                                                        
28 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 80 
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João Marcos Adede y Castro29: “As águas, como um dos recursos naturais colocados à disposição 

do homem pela natureza, são parte do conjunto de direitos fundamentais, em vista de disposições 

feitas pela Constituição Federal de 1988, no sentido de garantir a todos um ambiente sadio, para 

as presentes e futuras gerações.” 

A manutenção da vida é o principal objetivo das legislações criadas, seja no âmbito 

internacional seja nacionalmente e para sua afirmação são necessários diversos elementos, os 

quais irão tornar o homem apto a gozar de todos seus outros direitos. Como afirmado 

anteriormente, sem água não há vida, sem água apropriada para o consumo, ou seja, potável, não 

há como sobreviver, isso a inclui como importante elemento para a dignidade humana. 

Podemos ter diversos argumentos para fundamentar o acesso à água potável como direito 

fundamental. E para tanto, lançamos mão dos aspectos levantados por Luciana Cordeiro de 

Souza30: a) água como elemento essencial à sobrevivência da espécie humana, fauna e flora; b) 

água como requisito essencial ao desenvolvimento da coletividade; c) água como matéria-prima 

para a produção de alimentos, remédios, etc.; d) água como símbolo de crenças; e) água como 

fonte de lazer; f) água como acesso para pessoas e cargas. 

Assim, claramente, a água é um direito fundamental, que deve ser preservada para as 

presentes e futuras gerações. 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: a água é um recurso finito, essencial para a 

manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente; 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; a mulher 

desempenha um papel central na administração, na proteção e na provisão de água; e a água tem 

valor econômico em todos os seus usos e deve ser reconhecida como um bem econômico. 

Em outras palavras, para a vida é primordial a existência de água, esta antecede aquela, 

pelo que é necessário o aumento do comprometimento com a preservação ambiental e das águas, 

por meio de sua tutela efetiva das águas como direito humano fundamental essencial à dignidade 

da pessoa humana, uma vez que a vida e a água são bens invioláveis e de interesse indisponível, 

inalienável, inderrogável e irrenunciável. 

                                                        
29 ADEDE Y CASTRO. João Marcos. Água. Um direito humano fundamental. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2008, pp.12-13. 

30 CORDEIRO. Luciana de Souza. Águas e sua proteção. Curitiba, Juruá, 2006, pp. 13-14. 
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Assim, elevar água ao status de direito fundamental, nas palavras de Paulo de Bessa 

Antunes “é um importante marco na construção de uma sociedade democrática e participativa e 

socialmente solidária”31. 

Os direitos fundamentais, sem dúvida, independentemente da extensão do seu conteúdo, 

servem de parâmetros de balizamento às condutas do Estado e dos particulares. Nesse rumo, 

compreende-se o direito fundamental ao acesso à água potável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente texto, dentro de seus limites, propôs-se a responder à seguinte indagação: o 

acesso à água potável se trata de um direito fundamental? 

A resposta há de ser necessariamente positiva. 

A água, sem dúvida, é um elemento do meio ambiente. Isso faz com que se aplique o 

contido no art. 225 da Constituição Federal, o qual dispõe, conforme já visto, que todos têm o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. 

A conceituação da água como bem de uso comum do povo traz consequências diversas e 

importantes: não pode ser apropriado por uma só pessoa física ou jurídica; o uso não pode 

significar a poluição ou a agressão desse bem; o uso da água não pode esgotar o próprio bem 

utilizado.  

Maude Barlow e Tony Clarke defendem que o ouro azul ultrapassa a ideia de necessidade 

básica.32 

É preciso que se forme uma educação ambiental adequada, que leve a conscientização das 

pessoas sobre a necessidade de preservação do meio ambiente para a própria existência humana, 

visto que sem ele não é possível que o homem sobreviva na terra. Sem o acesso à água potável, ou 

seja, própria para consumo, não há como se assegurar que as pessoas terão uma vida saudável e, 

portanto, irão usufruir dos direitos que lhe foram estabelecidos. 

 Diante do reconhecimento internacional pela ONU de que o acesso à água potável ao 

                                                        
31 ANTUNES. Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 15ed. 2013, p. 48. 

32 BARLOW, Maude e CLARKE, Tony. Ouro Azul: como as grandes corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta. 
Tradução de Andreia Nastri. Tradução e atualizações de Natália Coutinho Mira de Assumpção. São Paulo: Editora M. Books do 
Brasil, 2003. 
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patamar de direitos fundamentais, indaga-se se não está na hora de o Poder Constituinte, 

colocando uma pá de cal na celeuma, acrescentar tal direito ao rol daqueles previstos no texto 

constitucional? Veja-se que o projeto de Emenda Constitucional tramita desde 2007, ou seja, 08 

anos. 

Nesse cenário, com muitos desafios a serem suportados para conter a devastação 

ambiental e amenizar problemas de poluição, constata-se a importância da aproximação do 

Direito com a Natureza, com o fim de se alcançar a tão almejada sustentabilidade, garantidora dos 

direitos à vida e à saúde. 

Dessarte, o direito fundamental à água com qualidade está intrinsecamente atrelado aos 

direitos à vida, à saúde e ao desenvolvimento econômico,  
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DIREITO À ÁGUA DE QUALIDADE PARA CONSUMO E SUA RELAÇÃO COM A 

CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

Hildemar Meneguzzi de Carvalho1 

Fernanda Carolina de França Barbosa Camara2 

 

INTRODUÇÃO 

O tema do presente artigo é derivado do Direito das Águas, ramo do direito que diz 

respeito à captação, manejamento ou gestão, acesso e utilização sustentável dos recursos 

hídricos, visando sua preservação, já que "a água é tudo, [...] tudo é água" 3.  

A água como recurso natural significa vida, dignidade e sobrevivência de todas as espécies 

4. Em termos fisiológicos, esse líquido é fundamental à vida humana, considerando que o corpo 

humano é constituído de até dois terços de água e que seus fluídos vitais são salgados, "tais como 

os oceanos" 5. Em termos biológicos, a água é imprescindível à sobrevivência e perpetuação das 

espécies: “a água é o sangue do nosso planeta: ela é fundamental para a bioquímica de todos os 

organismos vivos” 6. O estudo da trajetória simbólica da água no planeta Terra, demonstra a 

relação existente com o surgimento e com a transitoriedade da vida, já que, assim como o seu 

caráter, suas propriedades são unique 7. 

É antigo o reconhecimento da água como elemento único do meio ambiente, tanto quanto 

                                                        
1  Mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI - SC. Graduada em Psicologia pela Faculdade 

Guilherme Guimbala – ACE. Especialista em Direito Processual Civil Contemporâneo pela PUC - PR. Graduada em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Juíza de Direito no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E-mail: 
hmc3772@tjsc.jus.br. 

2  Pós graduanda em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMESC. Graduada em 
Direito pela Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. Assessora Jurídica no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E-mail: 
fernandacfbc@gmail.com. 

3 BRUNI, José Carlos. A água e a vida.Rev. Sociologia Usp, v. 5, p. 1-2, 1994, p. 1. 

4 COMIN, Nivaldo. As águas no Brasil: aspectos socioamebientais e jurídicos. In: BUTZKE, Alindo; PONTALTI, Sieli (Org.). Os recursos 
naturais e o homem: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado frente à responsabilidade solidária. Caxias do 
Sul/RS: Educs, 2012, p. 156. 

5 PIMMEL, Nicole Freiberger. Águas: aspectos ambientais e jurídicos dos recursos hídricos no Brasil. In: BUTZKE, Alindo; PONTALTI, 
Sieli (Org.). Os recursos naturais e o homem: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado frente à responsabilidade 
solidária. Caxias do Sul/RS: Educs, 2012, p. 169. 

6 SELBORNE, Lord. A ética do uso da água doce: um levantamento. Brasília: Unesco, 2001, p. 45. 

7 GARCIA, Loreney. Água em três movimentos: sobre mitos, imaginário e o papel da mulher no manejo das águas. Gaia Scientia, p. 
17-23, 2007, p. 17. 
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a religião pode demonstrar, já que na Bíblia judaico cristã a água representava a criação, a pureza 

e, por vezes, o contentamento ou a ira de Deus com os homens 8. A simbologia da água já 

comportava há muito tempo a imagem da vida, da morte e de (ausência de) equilíbrio 9. 

Aristóteles, por exemplo, desenvolveu muitas de suas teorias a partir da observação da natureza, 

respeitando os processos naturais 10. 

“Fria, úmida, lenta, rápida, separa, conecta, funciona como mediadora entre céu e terra, 

símbolo das emoções e da alma, a água é encarada como o elemento feminino por excelência, 

numa simbologia que congrega virtude, docilidade, fragilidade, persistência, força e humildade.”11  

Ainda que palpável a elementaridade da água para a sobrevivência do planeta, a sociedade 

vem enfrentando dificuldades ambientais como a escassez de água, principalmente de água 

adequada para consumo. Referida escassez pode ser vista como fator de risco à vida humana, 

pois, como afirma Luis Alberto Cavalli, a água para beber está integrada ao meio ambiente 12 e ao 

conceito de sustentabilidade. Afinal, não se tem notícias da criação de recursos ou tecnologias que 

se comparem à água e lhe supram a existência: "en algunos contextos se empiece a denominar el 

agua como 'oro azul' […]" 13. 

 Assim, o acesso à água representa elemento de garantia à segurança alimentar e 

nutricional 14. No âmbito jurídico brasileiro, o acesso à água consiste no acesso à alimentação e, 

por associação lógica, à vida digna, sendo direito fundamental garantido pela Constituição Federal 

de 1988 15, bem como por lei específica, criadora do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional –SISAN, que, no seu artigo 3º, assim dispõe: 

                                                        
8 GARCIA, Loreney. Água em três movimentos: sobre mitos, imaginário e o papel da mulher no manejo das águas. Gaia Scientia, 

2007, p. 18. 

9 GARCIA, Loreney. Água em três movimentos: sobre mitos, imaginário e o papel da mulher no manejo das águas. Gaia Scientia, 
2007, p. 18. 

10 ARISTÓTELES. Política. Buenos Aires: Ediciones Pléyade, 2001, p. 22. 

11 GARCIA, Loreney. Água em três movimentos: sobre mitos, imaginário e o papel da mulher no manejo das águas. Gaia Scientia, 
2007, p. 18. 

12 CAVALLI, Luis Alberto. Derecho de aguas. n. 168, Universidad de Belgrano, 2007. Disponível em: 
<http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/168_cavalli.pdf>. Acesso em: 02 mai. 2015, p. 9. 

13 CAVALLI, Luis Alberto. Derecho de aguas, 2007, p. 84. 
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realizado em Caruaru/PE, set./out. 2009. Disponível em: 
<http://www.abcmac.org.br/files/simposio/7simp_arsky_asustentabilidade.pdf>. Acesso em: 02 mai. 2015, p. 3. 

15 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 02 mai. 2015, art. 6º. 



132 
 

Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 

que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis.16 

Nesse contexto, o instituto da família, para se desenvolver sustentavelmente, tem o dever 

de dispensar diversos cuidados aos seus integrantes, principalmente se crianças e adolescentes. 

Dentre esses deveres está o de prover uma alimentação nutritiva ao indivíduo, sendo evidente 

que isso não é possível sem que se tenha acesso à água de qualidade para ingestão. Já se 

reconhece como problemática que uma alimentação inadequada e/ou insuficiente pode 

comprometer a saúde e o desenvolvimento físico e psicológico dos seres humanos 17. Por isso 

Gabriel Real Ferrer, Maikon Cristiano Glasenapp e Paulo Márcio Cruz defendem que a pobreza e a 

fome não são, de forma alguma, sustentáveis 18. 

A família, como seio da sociedade que merece especial proteção do Estado 19, necessita ter 

acesso à água potável, bem como ao saneamento básico. Por ser no âmbito familiar que o 

indivíduo se desenvolve e é introduzido na sociedade, a ausência de condições mínimas para 

sobrevivência com dignidade impossibilita que a sustentabilidade seja trabalhada no mundo 

externo. O que seria um contrassenso. 

Assim, o presente artigo tem por escopo analisar como o acesso à água consumível é 

imperioso para assegurar o princípio constitucional da dignidade humana, promovendo a 

prosperidade de famílias sustentáveis. 

 

1. DIREITO DE ÁGUAS  

O Direito de Águas é formado por princípios e normas que cuidam da gestão, 

aproveitamento e preservação das águas, bem como da prevenção e da reparação dos danos a 

que estão submetidas. Esse ramo do direito tem como fontes a lei, a jurisprudência, a doutrina e 

                                                        
16 BRASIL. Lei n.º 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com 
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18 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma de direito. 
Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 19, n. 4, 2014, p. 1458. 

19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 226. 
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os costumes 20. 

Importante frisar a diferença das expressões “água” e “recursos hídricos”, de acordo com 

os autores Erivaldo Moreira Barbosa e José Dantas Neto: “água é o elemento natural, 

descomprometido com qualquer uso ou utilização. É o gênero. Recurso Hídrico é a água como 

bem econômico, passível de utilização para tal fim” 21. 

Neste texto, a intenção é tratar do Direito de Águas de modo sistêmico e holístico, como 

um todo, englobando tanto o fator natural quanto o econômico, já que a água potável, adequada 

ao consumo humano, é oriunda de um processo complexo. Tanto é assim, que parcela da 

população ainda não tem acesso a tal recurso: “a percepção da escassez faz com que a água passe 

a ser considerada um recurso natural com valores econômico, estratégico e social” 22. 

No âmbito da legislação, em especial no Brasil, o Direito de Águas adquiriu existência 

dentro do Direito Ambiental, cujo objetivo era disciplinar as relações entre os indivíduos e limitar a 

utilização dos recursos naturais mais demandados. 

Em decorrência desse tratamento, o controle da qualidade e da quantidade de água, do solo, da 

atmosfera e do meio urbano esteve, durante muito tempo, confiado às leis de proteção da saúde, 

uma vez que o bem jurídico que se objetivava defender era a saúde humana e não o recurso 

natural.23  

A evolução da proteção das águas teve como start a proteção voltada apenas aos usos 

individuais, com enfoque plenamente privatístico 24, consoante o Código Civil Brasileiro de 1916 25. 

Posteriormente, ainda com a perspectiva privada bastante latente, as águas foram 

normatizadas pelo decreto n.º 24.643, de 10 de julho de 1934, que decretou o Código de Águas 26, 

distinguindo as águas públicas de uso comum das demais e definindo o domínio das margens e 

                                                        
20 BARBOSA, Erivaldo Moreira; NETO, José Dantas. Direito de águas: gestão de recursos hídricos. Campina Grande: UFCG/UNESCO, 

2004, p. 25. 
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<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643compilado.htm>. Acesso em: 24 jul. 2015. 
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leitos, utilizando, para tanto, os conceitos de navegabilidade e flutuabilidade. 27 

Com a publicização das águas pela Constituição de 1988, os conceitos de navegabilidade e 

flutuabilidade passaram a ser úteis apenas para definir o domínio dos leitos e das margens daquelas 

águas, uma vez que os dos demais corpos de água, que eram particulares, assim permanecem, pois 

não foram tornados públicos. 28 

Por óbvio, desde sua publicação, o Código de Águas passou por diversas alterações, à 

medida em que a sociedade foi mudando estrutural e culturalmente. Entretanto, a sua redação 

original, em 1934, já previa o uso gratuito de águas para as primeiras necessidades da vida: “Art. 

34. É assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas, para as primeiras 

necessidades da vida, se houver caminho público que a torne acessível” 29. 

Num salto no tempo, em 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no 

exercício de suas atribuições, estabeleceu a classificação das águas no território nacional, quanto à 

qualidade, dividindo-as em classes, a saber: doces, salobras e salinas 30. Com relação às águas 

doces, tratou de diferenciá-las no tocante ao abastecimento doméstico, se com prévia ou simples 

desinfecção e se após tratamento convencional 31. Ainda, com destaque no seu preâmbulo, a 

predita resolução dispôs “[…]. Levando-se em conta que a saúde e o bem-estar humano, bem 

como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados como consequência da 

deterioração da qualidade das águas. […]” 32. 

Aproximadamente dois anos depois, a Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 1988 33, efetuou profundas modificações no domínio hídrico 34, mantendo as 

disposições anteriores compatíveis com as novas garantias fundamentais.  

O tratamento da água como objeto de propriedade, por exemplo, foi conservado. A Lei 

maior tutelou como bens da União as águas correntes em terrenos de seu domínio, que banham 

mais de um Estado, servem de limites com outros países, se estendem a território estrangeiro ou 

                                                        
27 POMPEU, Cid Tomanik. Curso de direito de águas no Brasil, 2002, p. 38. 
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33 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

34 POMPEU, Cid Tomanik. Curso de direito de águas no Brasil, 2002, p. 46. 



135 
 

dele provêm, além dos terrenos marginais e as praias fluviais 35. Concedeu à União a exploração, 

direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, do aproveitamento dos cursos de água 

com os Estados onde se localizam os potenciais hidroenergéticos 36. Além disso, imputou à União 

competência privativa para legislar sobre as águas 37. 

É sabido que o aspecto patrimonialista da água não poderia ser abandonado, tendo em 

vista que a sua utilização não se limita a dar condições de desenvolvimento à vida humana, sendo 

utilizada também para fins de industrialização, agricultura e produção de energia elétrica 38.  

Concernente à água potável para consumo, cerne deste estudo, o Poder Constituinte optou 

por atribuir a responsabilidade de fiscalização ao Sistema Único de Saúde, consoante o art. 200, 

inciso VI, da Constituição:  

Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: […]. VI - fiscalizar 

e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano; […]. 39 

Em complemento à Carta Magna, as Constituições Estaduais desempenham papel 

importante para proteção das águas. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, 

prevê que os recursos arrecadados pela utilização da água devem ser destinados a obras e gestão 

dos recursos hídricos na própria bacia, garantindo sua conservação e a dos recursos ambientais, 

priorizando as ações preventivas 40.  

A Constituição do Estado de Santa Catarina, por sua vez, reproduz algumas das disposições 

da Constituição Federal sobre a matéria, delimitando como bem do Estado: “as águas superficiais 

ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União” 41, e ressaltando a incumbência do Estado na informação da 

população sobre “[...] os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, a situação de riscos de 

acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas a saúde na água, no ar, no solo e 

                                                        
35 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 20, III. 

36 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 21, XII, alínea “b”. 

37 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 22, IV. 

38 FREITAS, Vladimir Passos de. Poluição de águas. Revista CEJ, v. 1, n. 3, set./dez. 1997. 

39 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 200. 

40 BRASIL. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Texto Constitucional de 03 de outubro de 1989, com as alterações 
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nos alimentos” 42.  

Percorrendo o Direito de Águas no direito comparado, são diversos os conceitos 

encontrados. Na Bolívia, é “un reclamo autorizado sobre el flujo benéfico de una fuente de agua” 

43. No mencionado país o Direito de Águas possui conotação social, consoante o trecho: 

Si bien a primera vista los derechos al agua parecen expressar una relación entre las personas y el 

agua, lo fundamental del concepto de derecho es que expresa relaciones sociales entre personas o 

familias. Los derechos al agua definen quiénes pueden y quiénes no pueden hacer uso del agua o las 

cantidades relativas de esse uso. Así, ellos traducen los arreglos sociales respecto a la distribución. 44 

No Chile, embora exista Código de Águas, os recursos hídricos têm sido objeto de forte 

pressão, em especial nas áreas de escassez, já que são amplamente utilizados nos setores de 

mineração e exportação – considerados motores do desenvolvimento nacional 45. O Código 

chileno dá à a água caráter público e econômico: “el Código de Aguas define el recurso como 'bien 

nacional de uso público' y 'bien económico', al mismo tiempo; y autoriza la privatización del Agua 

a través de la concesión de derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad” 46. Neste código, o 

titular de direitos sobre águas tem o dever de declarar onde e quando as utilizará, e se para fins 

primários ou alternativos 47.  

Passando ao exame do Direito de Águas na Espanha, a realidade se mostra apreciável em 

alguns aspectos, como no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos 48. Todavia, o país 

também vivencia obstáculos genéricos como a seca, poluição e superexploração dos aquíferos, 

razão pela qual buscou-se formas mais eficazes para proteção e promoção do uso sustentável da 

água, por meio, por exemplo, da implementação da Diretiva – Quadro da Água da União Europeia, 

                                                        
42 BRASIL. Constituição do Estado de Santa Catarina, Art. 25. 

43 GERBRANDY, Gerben; HOOGENDAM, Paul. Agua y acequias: los derechos al agua y la gestion campesina de riego em los Andes 
bolivianos. Bolívia: Plural Editores, 1998, p. 95. 

44 GERBRANDY, Gerben; HOOGENDAM, Paul. Agua y acequias: los derechos al agua y la gestion campesina de riego em los Andes 
bolivianos, 1998, p. 99. 

45 LARRAÍN, Sara. El agua em Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado. POLIS – Revista Latinoamericana, v. 14, 
2006, p. 02, tradução livre. 

46 LARRAÍN, Sara. El agua em Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado. POLIS – Revista Latinoamericana, 2006, 
p. 02. 

47 LARRAÍN, Sara. El agua em Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado. POLIS – Revista Latinoamericana, 2006, 
p. 03, tradução livre. 

48 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: CRUZ, Paulo Márcio; et. al. (Org.). Água, 
sustentabilidade e direito (Brasil – Espanha). Itajaí: UNIVALI, 2015. Disponível em: 
<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46808/1/Agua%20sustentabilidade%20e%20direito.pdf>.  Acesso em: 24 jul. 2015, p. 
23.    
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de 2000 49. Contemporaneamente, “tanto la legislación de aguas, como la específica en materia de 

nitratos, así como otras sectoriales como la de residuos o la de control de calidad de las aguas 

potables, resultan aplicables” 50. 

Observa-se, ante o exposto, que a atenção voltada à sustentabilidade das águas já existe no 

âmbito jurídico de diversos países, alguns com conotação  econômica, no sentido da água-

propriedade, outros com o âmago mais social, visando garantir à presente e às futuras gerações o 

acesso à água de qualidade,  tão substancial para sobrevivência humana.  

É a respeito deste último aspecto que se pensará a seguir. 

 

2. O ACESSO À ÁGUA COMO BASE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

No Brasil, dentre os fundamentos da República Federativa, está a dignidade humana 51. 

Trata-se de princípio amplo, vital à qualidade de vida do homo sapiens, sendo dever do Estado  

“reconhecer a força normativa do princípio constitucional [...], colocando-o em prática, como 

forma de cumprir a promessa assumida na Constituição” 52.  

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos aqueles direitos 

fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela 

dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade 

política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir. 53  

Ainda, entende-se a dignidade, de forma ampla, por Rodrigo Goldschmidt, como a 

capacidade racional que o indivíduo tem de perceber o contexto em que está inserido e, perante 

ele, tomar decisões essenciais sobre a sua própria existência 54. A dignidade é um valor normativo 

tão valioso, que, mesmo intuitivamente, interfere nas múltiplas relações interpessoais, tendo 

                                                        
49 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. Água, sustentabilidade e direito, 2015, p. 27.    

50 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. Água, sustentabilidade e direito, 2015, p. 37.  

51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 1º, inciso III. 
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contornos que o saber humano, desde sempre, buscou entender, explicar e preservar 55.  

Josemar Sidnei Soares afirma que “toda norma jurídica possui em seu conteúdo um valor. E 

todos os valores decorrem, em última instância, de um valor-fonte: a dignidade da pessoa 

humana” 56. Ainda: “a dignidade é um valor que subjaz e permeia os direitos fundamentais 57.  

Entretanto, com este mesmo pensamento, Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Renata 

Marques Ferreira fazem a ressalva de a dignidade humana é infactível “[…] sem uma visão 

adequada do controle jurídico dos bens ambientais essenciais à sadia qualidade de vida” 58, no 

caso: a água.  

O tema deste artigo é defender a água justamente como recurso para o exercício de uma 

vida digna. Note-se a expressão “recurso” e não “instrumento”, evitando-se a conotação de 

propriedade que há muito se busca deixar para trás. A ideia é que a humanidade depende da água 

para sobreviver, e não que dispõe dela como instrumento econômico inesgotável, impassível de 

racionamento. O homem é refém da água e não o contrário. Esta é a razão pela qual John Scanlon, 

Angela Cassar e Noémi Nemes, em estudo inglês, sustentam que o direito humano à água é pré-

requisito para a realização de outros direitos humanos 59.  

A concretização do Princípio da Dignidade Humana, no que diz respeito à preservação e 

destinação da água a todos os indivíduos, sem distinção de classe social, é possível apenas com a 

promoção da sustentabilidade. Logo, a sustentabilidade também deve ser tida como valor 

constitucional, “que determina a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 

solidária do desenvolvimento, com o objetivo de assegurar, a presente e às futuras gerações, a 

possibilidade de viver com dignidade” 60.  
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Nesse contexto, a água como recurso de existência digna, precisa ser analisada quanto ao 

saneamento básico: “conjunto de medidas destinadas a garantir uma situação de higiene 

considerada fundamental, em determinado local, em dado momento” 61.  

Não basta que a água esteja disponível, no seu status natural, sem ter passado por 

processos que a tornam adequada para consumo: “Água tem que estar junto ao usuário. De nada 

adiantam reservas límpidas, mas distantes dos centros de uso” 62. Pois, nos dizeres de Maria 

Cláudia S. A. de Souza e Greyce Kelly A. de Souza, água de baixa qualidade coloca em risco a saúde 

humana e os ecossistemas, além de reduzir a disponibilidade de água potável e de recursos 

hídricos próprios para outras finalidades, limitar a produtividade econômica e diminuir as 

oportunidades de desenvolvimento 63. 

Tratando do saneamento, Cid Tomanik Pompeu explica: 

De natureza analógica, a expressão saneamento básico é comumente empregada com sentidos 

diversos, mas que guardam certa semelhança entre si. Da análise dos vários conceitos existentes na 

legislação e na doutrina, encontramos sempre nela contidos os serviços de abastecimento de água e 

de coleta, tratamento e disposição final de esgotos. 64  

No âmbito legislativo brasileiro, o saneamento básico é vivente desde 1967, quando a Lei 

n.º 5.318 instituiu a Política Nacional de Saneamento, tendo como significado o abastecimento da 

água, sua fluoretação e a destinação de dejetos 65.  

Doutrinariamente, o saneamento: 

[…] surgiu principalmente a partir dos planos da SUDENE e passou a designar, no âmbito da 

Engenharia Sanitária, os serviços e as obras de abastecimento de água e de coleta de esgotos, em 

todas as suas fases. Tendo em vista o perigo que a ausência desses serviços significava para a 

população nordestina e hoje para a brasileira, esse tipo de higiene do ambiente passou a ser 

entendido como de base, como básico. 66  
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Não obstante existirem estudos e previsões normativas a respeito do saneamento básico e 

da sua imprescindibilidade para a vida humana, não é essa a realidade refletida pelo Brasil, que 

filiado ao sistema de direito romano-germânico, “graças à generosidade do regime hidrológico 

existente em quase todo o seu território” 67 adotou, como regra, o direito próprio das regiões 

úmidas: “o brasileiro tem a falsa ideia de que a água é um recurso mineral ilimitado e que assim 

sendo, estará sempre disponível quando a sua utilização se torna necessária” 68. 

No entanto, essa percepção não abraça um país de diversidades climáticas, a exemplo das 

regiões assoladas pelas grandes secas 69: “Enquanto o rio Amazonas apresenta suas cheias na 

porção Norte do território brasileiro, não muito longe dali, a região Nordeste do país é 

frequentemente castigada pelas secas” 70. Sobre a seca, nos dizeres de Marcos Paulo Santa Rosa 

Matos, esta é uma realidade “ecológico-sócio-política que tem flagelado o ser humano […] em 

considerável parte das sociedades, porque normalmente é sinônimo de escassez de trabalho, água 

e comida” 71. 

O acesso à água de qualidade, por meio do saneamento, também é um fator de embaraço 

no Chile, onde a população arca 100% com o custo do tratamento da água e do esgoto. Por este 

motivo, o Estado passou a pagar às famílias de baixa renda um benefício mensal, subsidiando 

indiretamente o setor privado. Conclui-se então que, naquele país, “la participación del sector 

privado no ha significado un mejoramiento de la cobertura ni del acceso a los recursos hídricos 

para la población” 72. 

Os contras da privatização no fornecimento de água também são vividos pela Espanha, 

principalmente quanto aos preços elevados e escassez hídrica, embora seja inegável que os 

aparatos técnicos fornecidos pelas empresas privadas provêm água de qualidade à população 

espanhola 73. Wagner Costa Ribeiro proclama a ausência de um diálogo mais aberto no país, que 
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possibilite a troca de informações e uma gestão de águas mais democrática e participativa, 

questionando: “Será possível a participação popular em uma gestão privada dos recursos 

hídricos?” 74. 

Ora, com os fundamentos acima, não se pode afastar a função da água de qualidade para 

consumo como fator de sustentabilidade de um Estado. Não é possível vislumbrar uma família 

sustentável, que não tem recursos de saneamento em sua residência. Sustentabilidade também 

está intimamente relacionada à dignidade humana. É como pensa Gabriel Real Ferrer: “La 

sostenibilidad nos dice que no basta com assegurar la subsistencia, sino que la condición humana 

exige asegurar unas las condiciones dignas de vida” 75.  

Sobre isso, discorrer-se-á o último item do presente escrito. 

 

3. ÁGUA DE QUALIDADE PARA CONSUMO E O DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA SUSTENTÁVEL 

A água é um líquido incolor, inodoro e insípido, que representa “o elo que vincula todas as 

coisas vivas, tão vital para a sobrevivência como o próprio ar” 76. É essencial à vida humana 77, 

levando-se em consideração que um homem de 70 kg, em média, deve ingerir diariamente, entre 

líquidos e sólidos, cerca de 2,5 litros de água 78.  

Desde cedo somos familiarizados com as diversas características que rodeiam um dos elementos 

mais abundantes da superfície do nosso planeta: a água. Aprendemos, ainda quando crianças, 

resguardando algumas peculiaridades, que esse elemento congela a 0 ºC e, em outro extremo, 

encontra seu ponto de ebulição ao atingir 100 ºC. Da mesma forma, convivemos diariamente com 

informações que nos apresentam a sua notória fórmula química – H2O, que é reconhecida mesmo 

por aqueles que não possuem afinidade ou aptidão com matérias químicas. Não se encontram no 

estudo comum desse elemento, portanto, significativos percalços ou divergências teóricas. Não 

obstante, o estudo da água nunca deixou de nos fascinar. E esse fascínio não é de difícil explicação, 

uma vez que esse elemento – que até então só pode ser encontrado em forma líquida estável no 

nosso planeta – foi essencial ao nosso desenvolvimento, sendo ainda hoje indispensável à nossa 

existência. 79  

                                                        
74 RIBEIRO, Wagner Costa. Gestão da água em Barcelona. Scripta Nova – Revista Electrônica de Geografía y Ciencias Sociales, 

2005, p. 03. 

75 FERRER, Gabriel Real. El derecho ambiental y elderecho de lasostenibilidad. In: PNUMA - Programa regional de capacitacion en 
derecho y políticas ambientales, 2008. Disponível em: <http://www.pnuma.org/deramb/documentos>. Acesso em: 02 ago. 
2015. 

76  NALINI, José Renato. Ética Ambiental. 3. ed. São Paulo: Editora Millennium, 2010, p. XI. 

77 FREITAS, Vladimir Passos de. Poluição de águas. Revista CEJ, 1997. 

78 FREITAS, Vladimir Passos de. Poluição de águas. Revista CEJ, 1997. 

79 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. Água, sustentabilidade e direito, 2015, p. 11. 



142 
 

Outrossim, tão essencial quanto a água em si, é a água tratada para consumo humano, a 

qual mantém o homem hidratado e saudável. No Brasil, os padrões de potabilidade da água 

destinada a consumo humano foram estabelecidos por meio de Portaria 80.  

Essa preocupação – de delimitar parâmetros para o tratamento da água –, nasce da 

responsabilidade que o Estado possui de prover aos cidadãos meios de nutrição. A carência de 

água potável, em relação ao estado nutricional, é um fator de risco para o deficit estatural do 

indivíduo 81, que o condena à pobreza e à vulnerabilidade 82.  

O consumo de água sem tratamento é, justamente, um fomentador da desnutrição 83, 

inviabilizando o desenvolvimento e a satisfação das necessidades básicas das famílias. Uma pessoa 

desnutrida é definida não apenas pela falta de ingestão de alimentos, mas também pela 

diversificação e adequação nutricional da dieta, conhecimentos básicos de higiene, condição 

salubres de moradia, cuidados de saúde, e etc 84.  

Essa situação coloca o Estado em caminho contrário àquele indicado pela Constituição 

Federal e campanhas políticas, de vida digna, na qual os direitos fundamentais à saúde, higiene e 

alimentação são assegurados.  

Trata-se da segurança alimentar e nutricional, que tem como conceito a disponibilidade, o 

acesso e a suficiência de alimento 85, incluindo a água: “O acesso a água potável, por exemplo, é 

uma condição importante para boa saúde das crianças, bem como o grau de disponibilidade de 

serviços de saúde [...]” 86. 

A desnutrição é responsável por mais de um terço das mortes entre crianças do mundo 

inteiro, estimando-se que 178 milhões de crianças do planeta tenham baixa estatura, em virtude 
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de uma alimentação insuficiente e pobre em vitaminas e minerais 87. Em seu conceito, a 

desnutrição mostra-se nefasta: 

Trata-se de uma síndrome multifatorial, caracterizada pelo comprometimento do crescimento linear 

e/ou pelo emagrecimento extremo da criança. Está associada à maior incidência e gravidade de 

doenças infecciosas, elevação das taxas da mortalidade na infância, retardo do desenvolvimento 

psicomotor, dificuldades no aproveitamento escolar e diminuição da capacidade produtiva na idade 

adulta. 88 

 Num verdadeiro contrassenso aos avanços tecnológicos e econômicos, a Organização das 

Nações Unidas – ONU, em Relatório do Desenvolvimento Humano, apresenta perspectiva 

preocupante, quando atesta que milhões de crianças morrem anualmente por falta de acesso à 

água potável 89.  

Agora, a sustentabilidade não é factível no contexto de crianças que vêm a óbito, ou 

enfrentam graves necessidades nutricionais, em virtude da falta de água: “o acesso à água para 

sempre é uma necessidade humana elementar” 90. Principalmente se levado em consideração que 

a criança é o pai do homem, no pensar de Sigmund Freud 91, bem como que “o inconsciente do 

adulto se materializa nos seus conceitos de criança e de atividade intelectual” 92. É sabido, 

ademais, que a desnutrição afeta o desenvolvimento intelectual e o crescimento ideal do homem 

93.  

O cenário de desnutrição não condiz com o de uma família sustentável, que deve ser, além 

de tudo, saudável. Mesmo porque, “não há como se falar em proteção ambiental sem ater-se a 

proteção dos direitos fundamentais básicos como, por exemplo, a saúde, a alimentação, a 

moradia, a educação [...]” 94. 

Vê-se, em suma, a inter-relação dos fatores, holística e sistematicamente, isto é, como a 

escassez da água tem consequências não só econômicas, mas também sociais. Um ótimo exemplo, 
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de como o ponto de vista holístico e sistêmico funciona, é dado por Fritjof Capra 95, que conecta a 

utilização desmedida de agrotóxicos na agricultura com a mudança na cultura da alimentação, 

bem como com as doenças desenvolvidas a partir dos alimentos carregados de conservantes e 

outros componentes químicos. Assevera-se a inexistência de hierarquia nesses fatores, tratando-

se de um círculo vicioso que compromete toda a vida humana.  

A deficiência de água tratada para consumo é, portanto, uma problemática da família 

contemporânea – a marcada pela pobreza, em geral –, que não consegue permear sua existência 

em condutas sustentáveis. A restrição do acesso à água potável é causadora de desequilíbrios. É 

promotora de graves riscos de segurança humana, más condições de saúde e ruptura de meios de 

subsistência 96. É espécie de privação que “ameaça a vida, destrói a oportunidade e diminui a 

dignidade humana” 97. 

Por tudo isso, diz-se que o núcleo familiar necessita de condições mínimas de segurança 

alimentar e nutricional para sobreviver de forma digna. A formação sadia do ser humano demanda 

que este esteja inserido em uma família, e que esta, como o grupo de pessoas que é, possa 

satisfazer suas necessidades básicas, tal qual a nutrição.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo foi concebido após um estudo intensificado sobre a relação do Direito de Águas 

com o desenvolvimento de famílias sustentáveis e com o exercício do Princípio da Dignidade 

Humana. 

Inicialmente, no primeiro item, fez-se uma breve análise do Direito de Águas, efetuando-se 

o comparativo do conceito de recursos hídricos. Mostrou-se como a água tornou-se objeto de 

direito e de que forma o assunto passou a ser tratado pelo direito comparado, em especial nos 

países da Bolívia, Chile e Espanha. 

Observou-se que, mesmo havendo sólida normatização jurídica no Brasil, o país é 

relativamente carente de uma abordagem clara acerca do direito fundamental à água. Por isso 

defendeu-se, por todo o texto, que, “do mesmo modo que a Constituição protege o direito à vida 
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e à dignidade humana, o direito à água deveria ser visto também como direito fundamental 

humano, pois ‘vida sem água’ não existe” 98. Em seguida, demonstrou-se como o controle jurídico 

dos bens essenciais à existência humana é, talvez, a melhor forma de garanti-los. 

Dando continuidade ao artigo, relacionou-se o acesso à água ao princípio fundamental da 

dignidade humana, ao exercício de uma vida digna e à promoção da sustentabilidade. O 

saneamento básico passou a ser analisado nesse contexto, sendo trazido ao conhecimento a 

colisão de um saneamento direcionado apenas às regiões úmidas, sem observância das 

diversidades climáticas existentes, especificamente no Brasil, onde muitas regiões são assoladas 

pela seca. Ainda, por elevada importância, foram apontados aspectos do saneamento de outros 

países, tais quais o Chile e a Espanha, locais em que impera a privatização do tratamento da água.  

Demonstrou-se como o consumo de água não tratada coloca em risco a saúde humana, 

limitando, em consequência, as oportunidades de desenvolvimento (inclusive econômico). Neste 

texto, o acesso à água adequada para consumo foi tratado como indicador da sustentabilidade de 

um Estado e como propulsor de desenvolvimento de famílias sustentáveis. Sobre isso, como 

último complemento: 

A fundamentalidade do direito à água é um limitador ao mercado, ao desenvolvimento, à gestão de 

políticas públicas, e garante que, por sua essência, contribua para a preservação do meio ambiente e 

da dignidade da pessoa humana, assim como, tem como base o paradigma da sustentabilidade como 

norteado de todas as decisões nas arenas públicas e privadas. 99 

Asseverou-se que a água oferecida aos cidadãos tem de observar os parâmetros de 

potabilidade, para fins de segurança alimentar e nutricional. Essa segurança engloba os direitos à 

saúde, higiene e alimentação, e não é efetivada na sua concretude quando o líquido não recebe o 

tratamento adequado e quando seus consumidores não têm condições mínimas de saneamento 

em suas residências. 

Inclusive, foi atribuída ao Estado a responsabilidade de prover meios de nutrição à 

sociedade, grifando-se como a desnutrição é causadora de deficit estatural do indivíduo, sendo 

reflexo, também, da incapacidade das famílias satisfazerem suas necessidades básicas. 

                                                        
98 BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Claudia Lima; TINKER, Catherine. O gigante da água desperta: uma visão geral do direito 

das águas no Brasil. In: MARQUES, Claudia Lima (Org.). O novo direito administrativo, ambiental e urbanístico: estudos em 
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99 DANIELI, Adilor; MARTINS, Queila Jaqueline Nunes. O acesso à água potável como direito fundamental. In: SOARES, Josemar 
Sidnei; et. al. (Org.). Elementos de constitucionalismo e transnacionalidade: estudos realizados no âmbito do convênio para 
pesquisas conjuntas entre a UNIVALI/Brasil e a Universidade de Perugia/Itália, 2015, p. 273. 
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Converter a água num direito humano — e fazer com que seja cumprido. Todos os governos 

deveriam ir além dos vagos princípios constitucionais para a preservação do direito humano à água 

na legislação em vigor. Para ser cumprido, o direito humano deve corresponder a uma habilitação a 

um abastecimento de água seguro, acessível e a um preço razoável. A habilitação apropriada deverá 

variar por país e circunstâncias familiares. Mas implica, no mínimo, uma meta de pelo menos 20 

litros de água potável por dia para cada cidadão — e sem qualquer custo para as pessoas com falta 

de meios para o seu pagamento. Devem ser estabelecidos indicadores de referência claros para o 

progresso em direcção à meta, com a responsabilização dos governos nacionais e locais e também 

dos fornecedores de água. Se os fornecedores privados têm um papel a desempenhar no 

abastecimento de água, alargar o direito humano à água é uma obrigação dos governos. 100 

Mesmo não sendo o tema central deste trabalho, é preciso mencionar nessas conclusões, 

talvez para eventual continuação do estudo, que o acesso à água potável é direito de todas as 

pessoas, indistintamente, que ultrapassa limites territoriais e é, portanto, transnacional. No 

simples dizer de Paulo Marcio Cruz e Zenildo Bodnar: “pode-se propor que o prefixo trans indique 

que a estrutura pública transnacional poderia perpassar vários estados” 101. 

No último ponto do artigo, argumentou-se acerca da contrariedade existente nos avanços 

econômicos mundiais versus morte substancial de crianças em virtude da insuficiência de água 

tratada para consumo, conforme relatório emitido pela ONU. Em suma, buscou-se promover a 

reflexão de que uma família sustentável não se desenvolve se não tiver, a sua disposição, o liquido 

precioso, devidamente tratado, nos padrões de potabilidade estabelecidos. Pôde-se concluir o 

artigo, então, com a defesa de que o acesso à água de qualidade, em quantidades suficientes para 

atender às necessidades humanas, é pré-requisito indispensável para viver dignamente.  
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A NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS, NAS 

DIMENSÕES ECONÔMICA E SOCIAL, DIANTE DA PRECARIEDADE DO ATUAL 

SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO 

 

João Baptista Vieira Sell1 

Marcelo Volpato de Souza2 

 

INTRODUÇÃO 

O atual sistema de saúde brasileiro, também conhecido como SUS, representa um dos 

maiores sistemas públicos de saúde do mundo já que atende aproximadamente 200 milhões de 

pessoas. Sem dúvida sua instituição representou grande avanço ao permitir à população acesso a 

medicamentos e serviços de saúde gratuitos. 

Melhorar o acesso dos indivíduos à saúde a partir de conhecimentos técnicos específicos e 

diminuir as disparidades entre seus usuários representam pontos fulcrais a serem dirimidos para a 

correta e adequada organização do sistema de saúde. 

Para este desiderato mostra-se necessária a condução de políticas públicas viáveis, 

baseadas em conhecimentos específicos, e realistas, para a área da saúde, com o prévio e 

adequado planejamento dos objetivos a serem atingidos, além da alocação necessária dos 

recursos financeiros para sua implementação. 

Atualmente o que se vê são políticas públicas de saúde ineficazes, o que acarreta a 

prestação de serviços de saúde ineficientes, já que não enfrentam que forma adequada os 

problemas de saúde que acometem à população, razão pela qual o Poder Judiciário vem sendo 

constantemente acionado para intervir na questão. 

Tal fato demonstra a insustentabilidade do atual sistema de saúde brasileiro, seja no 

âmbito econômico, diante da falta de planejamento eficaz dos gastos e a adequada gestão dos 
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escassos recursos públicos disponíveis, ou seja, no plano social, diante da desigualdade no acesso 

aos medicamentos entre aqueles que buscam o Poder Judiciário e os usuários que se contentam 

com a negativa do SUS ao fornecimento de determinado fármaco. 

Convém, ainda, ressaltar que o comando judicial determinando o ente Público ao 

fornecimento de medicamento de alto custo poderá ensejar a realocação dos recursos públicos 

disponibilizados à saúde, com o consequente corte ou diminuição na entrega de outros 

medicamentos que poderiam beneficiar muitos outros usuários do SUS. Tal fato, inegavelmente, 

também demonstra que o atual sistema não se sustenta, posto que, acarreta patente 

desigualdade no meio social, onde o Poder Público fornece determinado medicamento de alto 

custo àquele que ajuizou ação judicial em detrimento a muitos outros que, talvez, não venham a 

receber fármaco de valor ínfimo por conta da necessária readequação dos recursos 

disponibilizados. 

Contudo, diferentemente do que possa parece, o Poder Judiciário não é o grande 

responsável pela insustentabilidade do SUS. Com efeito, compete ao Poder Judiciário, como 

guardião da Constituição, garantir o cumprimento dos direitos fundamentais instituídos na Carta 

Magna, dentre eles o direito social à saúde. 

Assim, diante de patente omissão na atuação governamental em determinado caso 

concreto, o Magistrado não pode omitir-se em determinar a entrega de medicamento, ainda que 

de alto custo, ao cidadão, já que o texto constitucional define a saúde como direito de todos e 

dever do Estado. 

 

1. ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, definiu o conceito de saúde nos 

seguintes termos: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”3 

No mesmo texto constitucional restou definido, em seu art. 198, as diretrizes básicas para a 

ação governamental referente a efetiva implementação do direito social à saúde. 
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As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; 

III - participação da comunidade. 4 

Posteriormente, com a edição da Lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, houve a regulamentação daquele 

sistema com a instituição do Sistema Único de Saúde, conforme definição contida em seu art. 4º: 

“O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).” 5 

Aludido sistema fundamenta-se em 3 (três) princípios, a universalidade, integralidade e 

equidade. 

A universalidade represente o acesso à saúde a todos os cidadãos, sem qualquer espécie 

de discriminação aos serviços disponibilizados pelos entes públicos. 

Encontra-se relacionado com o princípio da igualdade, já que universal é aquilo que é 

comum a todos indistintamente.  

Integralidade refere-se ao conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 

A integralidade do sistema permite melhor entrosamento entre as políticas públicas, 

programas e as ações e serviços disponibilizados ao cidadão, com a consequente melhoria em sua 

efetividade. 

Por fim, a equidade constitui a tentativa de diminuir as diferenças evitáveis e injustas, ao 

mínimo possível. 

                                                        

4 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado em setembro 
de 2015. 

5 BRASIL. Lei nº 8.080 de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado 
setembro de 2015. 
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Busca-se priorizar o acesso aos serviços sanitários aos grupos sociais considerados mais 

necessitados do ponto de vista socioeconômico. 

Da análise dos dispositivos constitucionais e legais, além dos princípios acima mencionados, 

constata-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) objetiva o reconhecimento dos direitos sociais de 

todos os cidadãos ao determinar o caráter universal às ações e aos serviços de saúde, além de, do 

ponto de vista organizacional, ter como diretrizes, a regionalização (descentralização da saúde), a 

integração dos serviços e recursos (rede entre os entes federativos) e a hierarquização (nível de 

complexidade dos serviços prestados). 

A descentralização da saúde corresponde à ideia de regionalização para a melhor 

distribuição dos recursos entre as regiões, cabendo a cada um dos entes públicos (Município, 

Estado e União) a responsabilidade pela prestação dos serviços, contudo, de forma solidária aos 

demais. 

A hierarquização busca ordenar o sistema em diferentes níveis de atenção estabelecendo 

fluxos entre os serviços de modo a regular o acesso à população desde os serviços básicos de 

saúde, considerados os mais frequentes, até os serviços mais especializados. 

Por derradeiro, a integração dos serviços visa assegura a eficácia e eficiência de todo o 

sistema, buscando o atendimento aos seus objetivos. 

Atualmente o Sistema Único de Saúde possui vários problemas, dentre eles a má gestão 

que ocasiona o desperdício, a ineficácia e a ineficiência dos serviços prestados; o baixo percentual 

de repasse do financiamento com a notória escassez dos recursos financeiros disponíveis, além da 

corrupção, aspectos que denigrem a imagem do SUS. 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os direitos sociais, dentre eles o direito à 

saúde, ganharam maior relevância, obrigando o Estado a adotar políticas públicas para sua 

efetivação de modo a atingir a missão central do SUS, a saber, a construção de uma sociedade 

justa e democrática. 

Para a concretização deste objetivo compete ao Poder Público, por intermédio das políticas 

públicas, assegurar o desenvolvimento econômico de forma sustentável e melhorar a distribuição 
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de renda da população. 

Nos dizeres de Ana Paula de Barcellos: “[...] compete à Administração Pública efetivar os 

comandos gerais contidos na ordem jurídica e, para isso, cabe-lhe implementar ações e programas 

dos mais diferentes tipos, garantir a prestação de serviços etc. Esse conjunto de atividades pode 

ser identificado como políticas públicas.”6 

Analisando o conceito acima mencionado constata-se que as políticas públicas denotam 

ações governamentais instituídas para a concretização de obrigações que lhe são impostas pelo 

ordenamento jurídico. 

Neste prisma, as políticas públicas, em que pese ser fortemente ligadas a efetivação dos 

direitos fundamentais, especialmente os sociais, não se destinam apenas a sua concretização, já 

que existem outras interferências do Estado junto ao meio social que não estão previstas na 

Constituição Federal. 

Diante da impossibilidade de se disciplinar, por lei, todas as hipóteses de atuação da 

Administração Pública na vida social, surgiu a necessidade de permitir ao agente público certa 

flexibilidade na tomada de suas decisões, especialmente de modo a atingir determinado fim. 

Com o advento do Estado Social, onde o poder público passou a ter atuação positiva para a 

concretização dos direitos fundamentais sociais, o poder discricionário do administrador público, 

apesar de ainda ter certa margem de flexibilidade, passou a ter maior regulamentação por parte 

do Poder Judiciário de modo a garantir a efetivação dos direitos constitucionais. 

Assim, ao administrador público foi atribuído o planejamento do futuro, com o 

estabelecimento de políticas públicas a médio e longo prazo para atender o interesse público. 

Essa atribuição de maior discricionariedade à administração pública – principalmente nos 

ordenamentos dos países em desenvolvimento – não raro serve de palco para o comportamento 

arbitrário do agente, que transforma os critérios subjetivos de oportunidade e conveniência em 

refúgio para uma atuação que pouco ou nada se amolda aos fins legais que deveriam ser 

perseguidos pela Administração. Assim, a saúde, a educação, a moradia e diversos outros direitos 

sociais estampados na Constituição de 1988 na forma de “normas programáticas” continuam 

sufocados ou precariamente atendidos em nome da discrição na fixação das prioridades 

administrativas.7 

Ressalte-se que ambos os atos, vinculados e discricionários, encontram-se submetidos à 

                                                        
6 BARCELLOS, Ana Paula de. Neconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Revista de Direito 

Administrativo v.240, 2005. p. 90 

7 FREITAS, Juarez de.  O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
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observância das leis, contudo, estes últimos gozam de certo grau de liberdade do administrador 

público na tomada das decisões. 

O Poder Público deve sempre agir no interesse da coletividade buscando meios de atingir a 

finalidade prevista no ordenamento jurídico. Trata-se, na verdade, de um dever discricionário, já 

que, fixado um objeto pelo legislador, não pode o administrador público simplesmente ignorá-lo. 

Conforme ressaltado, nem sempre o legislador disciplina de forma expressa as 

possibilidades que permitem a atuação do administrador público para a concretização das 

finalidades previstas em lei, especialmente no campo das politicas públicas. 

Vislumbram-se tais hipóteses na utilização pelo legislador de conceitos vagos e 

indeterminados. Nestes casos deve-se ter em mente que o legislador não conseguiu delimitar, de 

modo objetivo, todas as hipóteses possíveis, atribuindo certa margem de discricionariedade ao 

agente público justamente para que, ao analisar o caso concreto, possa adotar o comportamento 

que melhor se adapte aos objetivos da lei. 

As políticas públicas, especialmente aqueles voltadas à área da saúde, devem, além de 

garantir o atual acesso dos cidadãos aos serviços públicos de saúde, garantir a sustentabilidade do 

próprio sistema de modo a permitir que as futuras gerações também possam usufruir de todos os 

benefícios atualmente prestados. 

Juarez Freitas mostra a necessidade das políticas públicas inclinar-se para a 

sustentabilidade do sistema “Temos que pensar a médio e longo prazo e desenvolver estratégias 

que se estendam por essas escalas temporais. Existe a obrigação de considerarmos de que modo 

as políticas atuais tenderão afetar a vida dos que ainda não nasceram”8 

 

3. ORÇAMENTO PÚBLICO 

Nos Estados democráticos, o orçamento é considerado o ato pelo qual o Poder Legislativo 

prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao 

funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do 

país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei9  

                                                        
8 FREITAS, Juarez de.  O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

9 BALLEIRO, Aliomar. Introdução à ciência das finanças, 18. Ed. Editora forense, 2012. p. 5 
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O moderno conceito de orçamento público passa pela noção intrínseca de políticas 

públicas. Foi com essa nova visão, inaugurada com o Estado Social, que se possibilitou por 

intermédio do orçamento e das políticas públicas a intervenção do Poder Público na organização 

econômica e social da sociedade. 

Na lição de Régis Oliveira políticas públicas são “providências para que os direitos se 

realizem, para que as satisfações sejam atendidas, para que as determinações constitucionais e 

legais saiam do papel e se transformem em utilidades aos governados”10.  

Diferentemente do setor privado, o Poder Público não objetiva o acúmulo de lucro, mas 

sim a realização do bem comum ou do interesse público. 

Compete exclusivamente ao Poder Executivo, com a aprovação do Poder Legislativo, a 

definição das leis orçamentárias, as diretrizes orçamentárias e os planos plurianuais para a 

instituição das políticas públicas em nosso país. 

Por sua vez, a responsabilidade pelo financiamento do Sistema Único de Saúde é atribuída 

às três esferas de governo, nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal de 1988: “O 

sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes” 11. 

Sabe-se que os recursos atualmente destinados à saúde não são suficientes para atender a 

demanda, principalmente após a aprovação da PEC 358/13, tal fato, aliado ao período de recessão 

que vivenciamos, por certo dificultará ainda mais o já ruim cenário de carência dos recursos 

públicos destinados a área da saúde. 

 Infelizmente o crescimento econômico é condição necessária para o financiamento de 

políticas públicas e serviços essenciais ligados à saúde já que o valor dos repasses econômicos 

encontra-se vinculado ao PIB e a receita. 

A título comparativo ressalte-se que nos países que adotaram o sistema universal de saúde 

o financiamento público da saúde é superior a 60% do gasto total, enquanto no Brasil é de apenas 

45%.  

                                                        
10 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2006. 

11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado em setembro 
de 2015. 
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Assim, é praticamente impossível sustentar aludido sistema com gasto público tão baixo, 

enquanto na Dinamarca chega a 85% e no Reino Unido 83%. 

Igualmente diante da atual recessão econômica, infelizmente muitos trabalhadores 

perderão seus empregos e, na carência de recursos financeiros, certamente irão procurar os 

serviços de saúde fornecidos pelo SUS agravando ainda mais o já precário sistema. 

 

4. DIREITO À SAÚDE  

O direito à saúde, firmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

encontra-se assegurado no art. 196 da Constituição Federal, como direito de todos e dever do 

Estado, a ser garantido mediante a adoção de políticas públicas, com garantia do acesso universal 

e igualitário às ações e serviços. 

Portanto, o direito à saúde trata-se de direito social, que envolve a superação das 

desigualdades sociais com a melhoria da qualidade de vida da população. Ressalta-se que a 

promoção a atenção à saúde faz parte do elenco de políticas sociais necessárias para a construção 

de uma sociedade justa e democrática, sendo esta a missão central do SUS. 

Nesse sentido, a efetivação do direito à saúde depende do provimento de políticas sociais e 

econômicas que assegurem desenvolvimento econômico sustentável e distribuição de renda; 

cabendo, especificamente ao SUS a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e 

das coletividades de forma equitativa. 

 

5. MÍNIMO EXISTENCIAL 

A existência de um direito subjetivo a prestações mínimas para uma vida digna inicialmente 

surgiu na Alemanha pelas ideias do doutrinador Otto Bachof12, segundo ele não bastava a 

efetivação dos direitos de liberdade, mas também era necessária uma oferta mínima de 

prestações sociais para se viver dignamente. 

No conceito de Felipe de Melo Fonte: 

O mínimo existencial, ao menos no que tange aos direitos prestacionais (status positivus libertatis), 

deve ser compreendido como sinônimo de prestações mínimas para que sejam preservadas a 

                                                        
12 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Trad. José Manuel M. Cardoso da Costa. Coimbra, Almedina: 1994. 
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liberdade e a dignidade da pessoa humana em seu núcleo essencial e intangível, o qual 

compreende(i)a subsistência do ser humano, (ii)a capacidade de autodeterminação e (iii) a 

capacidade de participação nas decisões públicas.13 

Tratando-se, pois, do conteúdo mínimo vital para uma vida digna o mínimo existencial 

encontra-se diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana assegurado pelo 

atendimento aos direitos fundamentais sociais. 

O princípio da dignidade da pessoa humana exige do Estado conduta ativa para a 

preservação e garantia das condições e exigências mínimas de uma vida condigna, ou seja, para a 

efetivação dos direitos fundamentais sociais.  

Celso Antonio Pacheco Fiorillo, adotando a expressão piso vital mínimo, explana: 

Uma vida com dignidade reclama a satisfação dos valores (mínimos) fundamentais descritos no art. 

6º da Constituição Federal, de forma a exigir do Estado que sejam assegurados, mediante o 

recolhimento dos tributos, educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, lazer, entre outros 

direitos básicos indispensáveis ao desfrute de uma vida digna.14 

Portanto, o Estado tem o dever de implementar e fazer concretizar os direitos que são 

essenciais para que o ser humano possua uma vida digna, especialmente os direitos estabelecidos 

no artigo 6º da Constituição Federal. 

Para Rüdiger Breuer, citado por Ingo Wolfgang Sarlet, a fundamentação do reconhecimento 

de direitos fundamentais a prestações originários do texto da Constituição parte do fato de que no 

Estado moderno a existência do indivíduo se encontra na dependência da atuação dos poderes 

públicos, razão pela qual são indispensáveis à garantia das liberdades fundamentais o 

reconhecimento de direitos subjetivos a prestações, reconhecimento este que apenas pode se dar 

nas condições em que o indivíduo não puder mais exercer autonomamente sua liberdade sem o 

auxílio do Estado.15 

 

6. O MÍNIMO EXISTENCIAL À SAÚDE 

O artigo 6º da Constituição Federal traz em seu bojo um rol de direitos que constituem em 

um mínimo vital, direitos estes que são essenciais para que o ser humano desfrute de uma vida 

digna. 

                                                        
13 FONTE, Felipe de Melo. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. ed. Saraiva, 2015, pg. 215. 

14 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 67-68. 

15 SARLET, Ingo. A Eficácia dos direitos fundamentais. 7 . ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2007, p. 367-368. 
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O direito à vida é condição essencial para o exercício de todos os demais direitos 

fundamentais, não havendo como alguém exercer o direito à liberdade, o livre acesso ao judiciário 

ou à propriedade sem que antes tenha assegurado o direito à vida. 

De outro vértice, o direito à saúde indiscutivelmente está interligado ao direito à vida, 

posto que a falta daquela, invariavelmente, acarreta a perda desta. Além de estar ligado ao direito 

à vida, o direito à saúde encontra-se profundamente relacionada ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, além dos demais direitos sociais. 

Deste modo, o direito à saúde goza de supremacia sobre os demais direitos sociais 

constantes no artigo 6º, da Constituição Federal.  

Reforçando o asseverado, convém trazer à colação o artigo 3º e seu parágrafo único da Lei 

n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde): 

Art. 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo 

anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 

social.16 

Pelo exposto, infere-se que o mínimo existencial à saúde engloba não apenas a devida 

prestação de serviços sanitários, mas o bem-estar físico, mental e social dos cidadãos. 

O direito à saúde não significa, apenas, o direito de ser são e de se manter são. Não significa apenas 

o direito a tratamento de saúde para manter-se bem. O direito à saúde engloba o direito à 

habilitação e à reabilitação, devendo-se entender a saúde como o estado físico e mental que 

possibilita ao indivíduo ter uma vida normal, integrada socialmente.17 

Dito isto, não há dúvida de que o Estado deve prestar todos os recursos necessários para 

fornecer aos cidadãos as condições mínimas necessárias a uma vida digna, sob pena de violar 

todos os direitos fundamentais previstos na Carta Magna. 

 

 

                                                        
16 BRASIL. Lei nº 8.080 de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado 
setembro de 2015. 

17 ARAUJO, Luiz Alberto David. A Proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Brasília: CORDE, 1997. 
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7. RESERVA DO POSSÍVEL NA ÁREA DA SAÚDE 

O princípio da reserva do possível igualmente surgiu na Alemanha, contudo, em sua origem 

não se relacionava à existência de recursos financeiros para a materialização dos direitos sociais, 

mas a razoabilidade da pretensão requerida. 

Em nosso país, contudo, houve interpretação distinta passando a ser adotado como reserva 

do financeiramente possível, consistindo na garantia da efetivação dos direitos previstos no 

ordenamento jurídico, desde que existentes os recursos públicos correlatos.  

Nestes termos colhe-se do entendimento de Ingo Sarlet: 

Sustenta-se, por exemplo, inclusive entre nós, que a efetivação destes direitos fundamentais 

encontra-se na dependência da efetiva disponibilidade de recursos por parte do Estado, que, além 

disso, deve dispor do poder jurídico, isto é, da capacidade jurídica de dispor. Ressalta-se, outrossim, 

que constitui tarefa cometida precipuamente ao legislador ordinário a de decidir sobre a aplicação e 

destinação de recursos públicos, inclusive no que tange às prioridades na esfera das políticas 

públicas, com reflexos diretos na questão orçamentária, razão pela qual também se alega tratar-se 

de um problema eminentemente competencial. Para os que defendem esse ponto de vista, a 

outorga ao Poder Judiciário da função de concretizar os direitos sociais mesmo à revelia do 

legislador, implicaria afronta ao princípio da separação dos poderes e, por conseguinte, ao postulado 

do Estado de Direito.18 

Com base na referida interpretação, a reserva do possível passou a ser adotada pelo Estado 

como justificativa para o descumprimento da efetivação dos direitos fundamentais sociais, já que 

seria perfeitamente possível sua omissão, caso os gastos necessários a sua implementação não 

fossem financeiramente possíveis. 

Entretanto, a teoria da reserva do possível deve ser interpretada de acordo com o 

entendimento originário, ou seja, para a efetivação dos direitos sociais deve ser concebida de 

acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os recursos públicos 

disponíveis. 

Assim, conforme exposto em linhas pretéritas, a reserva do possível deve estar em sintonia 

com a dignidade da pessoa humana que não pode ser maculada, ante a alegação de falta de 

previsão orçamentária, sob pena de violação aos fundamentos encartados na Constituição 

Federal. 

 

                                                        
18 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 

286. 
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8. A INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL EM FACE AO MÍNIMO EXISTENCIAL À SAÚDE 

Conforme mencionado alhures, a reserva do possível constitui, em linhas gerais, a objeção 

do Estado à prestação dos direitos fundamentais sociais sob o argumento de carência de recursos 

financeiros disponíveis. 

Sobre o tema discorre Canotilho: 

Quais são no fundo, os argumentos para reduzir os direitos sociais a uma garantia constitucional 

platônica? Em primeiro lugar, os custos dos direitos sociais. Os direitos de liberdade não custam, em 

geral, muito dinheiro, podendo ser garantidos a todos os cidadãos sem se sobrecarregarem os cofres 

públicos. Os direitos sociais, pelo contrário, pressupõem grandes disponibilidades financeiras por 

parte do Estado. Por isso, rapidamente se aderiu à construção dogmática da reserva do possível 

(Vorbehalt des Moglichen) para traduzir a ideia de que os direitos só podem existir se existir dinheiro 

nos cofres públicos. Um direito social sob ‘reserva dos cofres cheios’ equivale, na prática, a nenhuma 

vinculação jurídica.”19 

Os defensores da reserva do possível argumentam que não cabe ao Poder Judiciário decidir 

questões que impliquem em aumento nos gastos orçamentários, sob pena de violação do 

principio da separação dos poderes. 

Entretanto, com a devida vênia, não se pode dar guarida a este argumento por implicar em 

evidente violação aos direitos fundamentais sociais previstos em nossa Constituição Federal. 

A cláusula da reserva do possível tem sido fracionada em dois aspectos, um jurídico e outro 

fático. Quanto ao aspecto fático, transcrevemos: 

[...] a expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos 

recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas. No 

que importa ao estudo aqui empreendido, a reserva do possível significa que, para além das 

discussões jurídicas sobre o que se pode exigir judicialmente do Estado – e em última análise da 

sociedade, já que esta que o sustenta –, é importante lembrar que há um limite de possibilidades 

materiais para esses direitos.20 

Como limite de possibilidades materiais entende-se a inexistência do efetivo tratamento 

para curar a enfermidade que acomete o cidadão, todavia, isso não significa que o Estado não 

tenha de disponibilizar os serviços médicos necessários ao tratamento do paciente objetivando 

fornecer-lhe uma vida digna. 

Não se pode condicionar a realização dos direitos sociais, especialmente do mínimo 

                                                        
19 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4 ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 477. 

20 BARCELLOS, Ana Paula de. Neconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Revista de Direito 
Administrativo v.240, 2005. p. 90 
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existencial à saúde, a disponibilidade financeira do Estado, posto que os direitos fundamentais não 

estão vinculados à limitação de natureza orçamentária. 

 

9. ATUAÇÃO JUDICIAL 

Não se tem dúvida de que as políticas públicas devem ficar a cargo do Executivo e 

Legislativo, todavia, em caso de violação de direitos constitucionais, notadamente pela omissão 

das obrigações positivas do Estado, mostra-se necessária a intervenção judicial de modo a garantir 

a preservação dos direitos fundamentais. 

Trata-se no caso da garantia ao mínimo existencial considerado como as condições mínimas 

de uma existência humana digna a exigir prestações positivas pelo Estado. 

Assim sendo, convém colacionar o entendimento esclarecedor de Ana Paula de Barcellos: 

“O mínimo existencial é formado pelas condições básicas para a existência e corresponde à parte 

do princípio da dignidade da pessoa humana à qual se deve reconhecer eficácia jurídica e 

simétrica, podendo ser exigida judicialmente em caso de inobservância.”21 

O mínimo existencial abrange, pois, o conjunto de prestações materiais imprescindíveis 

para que o indivíduo tenha uma vida digna. 

Infere-se que os direitos sociais encontram-se intrinsicamente ligados à dignidade da 

pessoa humana, e consequentemente ao mínimo existencial, já que buscam proporcionar ao 

cidadão uma existência digna. 

O Magistrado, apesar de imparcial, não é neutro. Assim, certamente ao decidir o caso 

concreto colocado a sua apreciação, além do ordenamento jurídico, irá trazer seus valores e 

princípios morais para a resolução do problema. E não há nenhum problema nisso, justamente 

porque o juiz é um ser humano e não uma máquina. 

Assim, na apreciação do caso concreto, que evidentemente se contrapõe ao campo teórico, 

deverá analisar o caso com sensibilidade garantindo à população, especialmente aquela mais 

carente, os recursos mínimos necessários a uma vida digna. 

 Este talvez seja o motivo pelo qual tem prevalecido o direito à saúde ao orçamento 

                                                        
21 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de 

Janeiro: Renovar 2002.  
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público. 

O tema inclusive foi objeto de análise pelo então Ministro Eros Grau, quando do 

julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 3034: 

Permito-me, ademais, insistir em que ao interpretamos /aplicarmos o direito –porque aí não há dois 

momentos distintos, mas uma só operação – ao praticarmos essa única operação, isto é, ao 

interpretarmos/aplicarmos o direito não nos exercitamos no mundo das abstrações, porém 

trabalhamos com a materialidade mais substancial da realidade. Decidimos não teses, teorias ou 

doutrinas, mas situações do mundo da vida. Não estamos aqui para prestar contas a Montesquieu 

ou a Kelsen, porém para vivificarmos o ordenamento, todo ele. Por isso o tratamos na sua 

totalidade. Não somos meros leitores de seus textos – para o que nos bastaria a alfabetização – mas 

magistrados que produzem normas, tecendo e recompondo o próprio ordenamento (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Agr. Reg. na reclamação 3.034-2/PB, voto Min. Eros Grau, Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br>, 2006. Acesso em: 23 mar. 2016.) 

Por derradeiro, convém ressaltar que a atuação do Poder Judiciário não se dá única e 

exclusivamente em prol dos cidadãos, mas também no sentido de se concretizar a própria 

Constituição Federal. É neste âmbito que, “mais que a viabilidade de se admitir direitos 

fundamentais sociais a prestações materiais, existe verdadeira prioridade quanto à efetivação de 

tais direitos no sistema constitucional pátrio”22  

 

10. SUSTENTABILIDADE - BREVE ESBOÇO HISTÓRICO 

A ideia de sustentabilidade passou a desempenhar mais força no contexto mundial a partir 

da Conferência das Nações Unidas realizadas em Estocolmo, no ano de 1972, naquela 

oportunidade fixou-se as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações Unidas. 

Extrai-se do art. 6º da Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente: 

Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com 

maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença podemos 

causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. 

Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma 

vida melhor para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades 

e esperanças humanas23 

Cerca de dez anos após a realização da Conferência de Estocolmo, o Secretário Geral da 

                                                        
22 CARVALHO, Willian Ricardo do Amaral. Exigibilidade judicial dos direitos fundamentais sociais. 2006. 240 f. Dissertação 

(Mestrado) – Instituição Toledo de Ensino, Bauru, 2006. Declaração da Conferência da ONU 

23  ONU. Declaração de Estocolmo de 1972. Disponível em:                                            
<www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso setembro de 2015. 
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ONU convocou a médica Gro Harlem Brundtand para presidir a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Cinco anos após o evento, em 1987, houve a publicação do 

documento denominado “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como “Relatório 

Brundtand”, onde se fixou o conceito de desenvolvimento sustentável.  O desenvolvimento 

sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades”24 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no 

Rio de Janeiro em 1992, ficou conhecida como a “Cúpula da Terra”, nela adotou-se a agenda 21, 

programa destinado a afastar o mundo do insustentável modelo de crescimento econômico até 

então utilizado, estabelecendo, dentre as prioridades, a proteção a atmosfera, o combate ao 

desmatamento, a prevenção à poluição da água e do ar, a gestão segura aos resíduos tóxicos. 

A agenda 21 inovou ao estabelecer, além de questões ambientais, certos padrões de 

desenvolvimento nocivos ao meio ambiente, dentre eles a pobreza, a dívida externa e os meios de 

produção e consumo. Todavia, em que pese a preocupação com a proteção ambiental, manteve-

se o foco no desenvolvimento econômico, ainda de que maneira sustentável. 

Sobre a Conferência e a Agenda 21, colhe-se do entendimento de Ramon Martin Mateo: 

De la Declaración de Rio y de la estratégia contenida em el Programa 21 no puede decirse que 

carezcan em Derecho de toda trascendencia práctica, em cuandto que se inscriben em la órbita de 

los grandes princípios que deben guiar la ordenación de las conductas em los diversos Estados que 

integram las Naciones Unidas. Además pueden y deben ser tenidas em cuenta para la adopción de 

acuerdis y tratados internacionales específicos. Pero más allá de esto resulta problemático llevar 

automaticamente a efecto los dictados de la sostenibilidad tanto para determinar diretamente 

concretos deberes a los Estadis, com para legitimar la capacidade de los particulares para imponer 

em via judicial su cumplimento.25 

No entendimento do professor Zenildo Bodnar, a sustentabilidade somente ganhou valor 

autônomo, a partir da Conferência das Nações Unidas Rio +10, ocorrida no ano de 2002: 

Um conceito integral de sustentabilidade somente surge em 2002, na Rio+10, realizada em 

Jonesburgo, quando restou consagrada, além da dimensão global, as perspectivas ecológica, social e 

econômica, como a qualificadoras de qualquer projeto de desenvolvimento, bem com a certeza de 

que sem justiça social não é possível alcançar um meio ambiente sadio e equilibrado na sua 

perspectiva.26 

                                                        
24  RELATÓRIO BRUNDTLAN. Nosso Futuro Comum. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-

Nosso-Futuro-Comum-Em-Portugues - acessado em setembro 2015. 

25 MATEO, Ramon Martin. Manual de Derecho Ambiental. Editorial Aranzadi, 2003. 

26 BODNAR, Zenildo. A sustentabilidade por meio do Direito e da Jurisdição. Revista Jurídica CESUMAR – mestrado, v.11, n. 1, p 
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A partir da aludida Conferência a sustentabilidade passou a ser tratada com valor 

autônomo e não mais como condição para o crescimento e desenvolvimento econômico. 

Assim, passou-se a entender a sustentabilidade como princípio de direito a nortear todo o 

ordenamento jurídico e não somente questões de ordem econômica. A partir daquele 

entendimento, a análise da sustentabilidade passou a ocorrer sob outros prismas (dimensões): 

econômica, social, tecnológica, dentre outras. 

Segundo Ignacy Sachs, para melhor entender a sustentabilidade, é necessário o estudo a 

partir de suas dimensões, assim consideradas: 

Dimensão social – nela deve-se priorizar o bem estar humano quando a melhora na qualidade de 

vida da população principalmente por intermédio das políticas públicas. 

Dimensão econômica- prevalência da geração de emprego e renda por intermédio de planejamento 

governamental de modo a diminuir os custos sociais e ambientais por meio de alocação e fluxos de 

recursos de maneira eficaz. 

Dimensão ecológica – a busca de harmonia entre o desenvolvimento e a preservação de natureza, 

especialmente por meio de tecnologia as limpas que acarretem o mínimo de degradação ambiental. 

Dimensão cultural – preservação da identidade cultural dos povos.27 

No presente estudo serão melhor analisadas as dimensões social e econômica da 

sustentabilidade. 

 

11. DIMENSÃO SOCIAL 

A sustentabilidade fundamenta-se em duas premissas: garantir as necessidades da 

presente geração, e ao mesmo tempo proporcionar que as futuras gerações desfrutem das 

mesmas condições para satisfazer suas necessidades. 

Juarez Freitas, analisando a dimensão social da sustentabilidade discorre:  

na dimensão social da sustentabilidade, avultam os direitos fundamentais sociais, com os 

correspondentes programas relacionados à saúde, à educação e à segurança (serviços públicos, por 

excelência), que precisam obrigatoriamente ser universalizados com eficiência e eficácia, sob pena 

de o modelo de gestão (pública e privada) ser autofágico, ou seja, insustentável.28 

E ainda: 

                                                                                                                                                                                        

325-343. Jan./jun.2011. p. 329. 

27 SACHS, Ignacy. Estratégias de Transposição para o Século XXI. São Paulo: Nobel, 1993 

28 FREITAS, Juarez de.  O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 56. 
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Daí brotará o Estado Sustentável, lastreado no Direito que colima concretizar os direitos relativos ao 

bem-estar duradouro das atuais gerações, sem prejuízo das futuras, notadamente: (a) o direito à 

longevidade digna, mediante políticas públicas efetivas de bem–estar físico e mental, focadas na 

prevenção e na precaução, e na seguridade, com proteção dos mais frágeis e o oferecimento de 

medicamentos gratuitos para os carentes, assim como regulação adequada dos planos de saúde, 

consulta médica em tempo razoável e combate às dependências químicas29 

Para a efetivação da aludida dimensão mostra-se necessário a redução das desigualdades 

sociais com a melhoria da qualidade de vida da população  

Por sua vez, Leonardo Boff, discorrendo sobre o tema, entende que “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”30 

Portanto, as tomadas de decisões referentes às políticas públicas, especialmente na área da 

saúde, afetam diretamente toda a comunidade podendo interferir no aspecto social da 

sustentabilidade, consubstanciada na melhoria da qualidade de vida da população pela inclusão 

social. 

Na mesma linha de entendimento, colhe-se da doutrina Espanhola no ensinamento de 

Valverde: “Pero, por más que se avance en el desarollo de nuevos productos para hacer frente a 

los problemas de salud pública, esos progresos carecerán de sentido si dichos productos no están 

disponibles ni al alcance de quienes los necesiten”31  

No entendimento de Jair Soares Júnior: 

[...] a delineação da sustentabilidade social deverá tocar em pontos como: a (re) definição de 

Constituição dirigente; a conceituação e a delimitação do núcleo essencial dos direitos fundamentais 

sociais e do mínimo existencial – vistos como elementos distintos, porém, correlacionados -; a 

compreensão do postulado da dignidade humana com meta para qualquer Estado Democrático e 

Social de Direito; e a influência de elementos econômicos como imperativo de aplicação do Direito.32 

Assim, as políticas públicas sanitárias somente serão consideradas sustentáveis, do ponto 

de vista social, quando proporcionarem benefícios a toda a população indistintamente e não 

apenas a determinada categoria ou classe social. 

 

                                                        
29 FREITAS, Juarez de.  O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 64. 

30 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade O que é- o que não é. 3ª Edição. Editora Vozes, 2014. p. 43 

31 VALVERDE, José Luís. Bases para un Estatuto Jurídico Mundial de Los Medicamentos. Editorial Comares, 1996. p. 12. 

32 JUNIOR, Jair Soares. A realização da sustentabilidade multidimensional como pressuposto para o atingimento do Estado 
Constitucional solidário. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/23435/a-realizacao-da-sustentabilidade-multidimensional-
como-pressuposto-para-o-atingimento-do-estado-constitucional-solidario/2#ixzz3lvzYxgr7- acessado em setembro 2015. 
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12. DIMENSÃO ECONÔMICA 

A sustentabilidade nesta dimensão não abrange a ideia de concentração de riquezas, pelo 

contrário, engloba a tendência de distribuição de renda de forma equânime, com a geração de 

trabalho digno, bem como a gestão mais efetiva dos recursos. 

O aspecto econômico da sustentabilidade talvez seja a peça fundamental para o estudo do 

tema, pois é a partir de decisões tomadas pelo raciocínio econômico que a sustentabilidade passa 

a ser respeitada ou desrespeitada. Porém, a correta compressão do problema está em inserir o 

discurso econômico sobre a sustentabilidade no contexto do discurso socioconstitucional acerca 

desse assunto, para que possa aproveitar a racionalidade técnica do discurso econômico e ao 

mesmo tempo corrigir as dissonâncias deste frente ao macrocontexto social, cultural e 

constitucional, que é o verdadeiro lugar Linguistíco do debate acerca desse temário33 

Conforme delineado alhures, a sustentabilidade deve ser encarada como principio e valor 

constitucional a nortear a atuação nas esferas público e privada, sendo este o único meio apto a 

promover o bem-estar sustentável e duradouro da sociedade. 

Desse modo, ainda que a perspectiva econômica predomine no mundo capitalista, não 

pode permitir que a ambição humana seja responsável por decisões que coloquem em risco os 

direitos fundamentais das futuras gerações. 

Deve-se, pois, afastar a concepção convencional de desenvolvimento, atrelado ao 

crescimento econômico, com base no PIB (que não mede qualidade de vida), buscando-se novos 

indicadores como o índice de desenvolvimento humano (que mede renda, longevidade e 

educação). 

Portanto, as novas políticas públicas a serem adotadas pelo Estado, notadamente na área 

da saúde, devem adotar uma agenda de sustentabilidade multidimensional, traçando estratégias 

economicamente viáveis e que proporcionem a melhoria na qualidade de vida do maior número 

possível de pessoas. 

 

 

                                                        
33 SALGADO, Joaquim Carlos. O Estado Ético e o Estado Poético. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, v.24, n.2, p.3-34, Abr./Jun.1998. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Inegavelmente a Constituição Federal de 1988 atribuiu à saúde um alto grau de 

importância, prescrevendo um tratamento mais detalhado no artigo 6º e nos artigos 196 a 200, 

revelando como o Estado deve agir frente às necessidades e os anseios dos cidadãos. 

A criação do Sistema Único de Saúde certamente representou grande avanço na área da 

saúde ao estabelecer um conjunto de ações e serviços, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, no âmbito da administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

Os direitos sociais, dentre eles o direito à saúde, ganharam maior relevância obrigando o 

Estado a adotar políticas públicas para sua efetivação de modo a atingir a missão central do SUS, a 

saber, a construção de uma sociedade justa e democrática. 

Para a concretização deste objetivo compete ao Poder Público, por intermédio das políticas 

públicas, assegurar o desenvolvimento econômico de forma sustentável e melhorar a distribuição 

de renda da população. 

Entretanto, não se pode negar que em muitas ocasiões o poder público é omisso na 

efetivação dos direitos fundamentais sociais, obrigando o Poder Judiciário, quando acionado, a 

determinar o cumprimento de prestações positivas para a garantia dos direitos previstos 

constitucionalmente. 

Em muitas daquelas hipóteses o Poder Público, na tentativa de afastar sua 

responsabilidade, fundamenta sua inércia na carência de recursos financeiros disponíveis para a 

efetiva implementação daqueles direitos.  

No entanto, o direito à saúde por estar estritamente vinculado ao direito à vida, bem maior 

a ser garantido, representa um valor mínimo a ser preservado, gozando assim de prioridade em 

relação ao orçamento público.  

Sob este enfoque, não há como prevalecer o argumento de descumprimento do direito 

fundamental à saúde com base apenas na carência de recursos financeiros a sua efetivação. 

Contudo, diante da insustentabilidade do atual sistema, as políticas públicas, especialmente 

aqueles voltadas à área da saúde, devem, além de garantir o atual acesso dos cidadãos aos 

serviços públicos sanitários, garantir a sustentabilidade do próprio sistema de modo a permitir que 
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as futuras gerações também possam usufruir de todos os benefícios atualmente prestados. 
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DESTAQUES PONTUAIS SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

 

Fábio Bittencourt Garcia1 

Juliano Luis Cavalcanti2 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo tem como tema principal a análise de alguns pontos cruciais ao entendimento da 

responsabilidade civil ambiental, análise esta feita por base doutrinária e legal. 

A escolha do tema se deu a partir das discussões fomentadas nas disciplinas cursadas na 

Semana de Estudos Concentrados, realizada na Universidade de Alicante – Espanha, no mês de 

junho de 2015, tendo em vista convênio entre esta Universidade e o Programa de Pós Graduação 

Stricto Sentu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

Por tudo isto, este artigo terá como objetivo geral REALIZAR destaques pontuais a respeito 

da responsabilidade civil ambiental; e objetivos específicos ANALISAR os principais aspectos 

atinentes à responsabilidade civil; COMPREENDER a ideia de dano ambiental para a doutrina e 

legislação brasileira; IDENTIFICAR as formas possíveis de reparação do dano ambiental e quais as 

suas principais críticas; VERIFICAR qual a forma de responsabilidade civil adotada no caso de 

reparação do dano ambiental no contexto Brasil; e DESTACAR quais os possíveis sujeitos a se 

encaixarem como passivos numa ação de responsabilidade civil ambiental. 

Portanto, como problemas centrais serão enfocados os seguintes questionamentos: O que 

é responsabilidade civil e como ela pode ser classificada tendo em vista o entendimento legal e 

doutrinário brasileiro? O que é dano ambiental? Quais suas classificações e características? Como 

pode se dar a reparação de um dano ambiental tendo em vista o contexto legal brasileiro? Qual a 

forma de responsabilidade civil ambiental adotada no Brasil? Quem pode se configurar como 

                                                        
1 Mestrando do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Especialista em Direito Civil e 

Direito Processual Civil pela Universidade do Vale do Itajaí. Graduado em Direito e Ciências Contábeis pela Universidade do Vale 
do Itajaí. Professor na Universidade do Vale do Itajaí e trabalha na contadoria do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú. E-
mail: fabio.garcia@univali.br 

2 Doutorando em Ciência Jurídica (UNIVALI), Mestre em Ciência Jurídica (UNIVALI), professor no curso de Direito na Universidade 
do Vale do Itajaí(UNIVALI). Advogado. Autor da obra CPI A Comissão Parlamentar de Inquérito no Âmbito do Legislativo 
Municipal, Editora JH Mizuno:Leme, 2006. E-mail: juliano@cavalcantiadvogados.adv.br 
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sujeito passivo de uma ação de responsabilidade civil ambiental? 

Para tanto o artigo foi dividido em duas grandes partes: Considerações introdutórias à 

responsabilidade civil e Responsabilidade civil por dano ambiental. Sendo esta última ainda 

subdividida em mais quatro partes: a ideia de dano ambiental; a Reparação do Dano Ambiental; a 

forma de responsabilidade civil ambiental; o sujeito passivo da ação de responsabilidade civil 

ambiental. 

Na metodologia foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de 

tratamento de dados o método cartesiano e no relatório da pesquisa foi empregada a base 

indutiva. Foram também acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos 

operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS À RESPONSABILIDADE CIVIL 

Etimologicamente, a palavra “responsabilidade” tem sua origem no termo latim re-

spondere, que significa a obrigação de alguém ao assumir as consequências de sua atividade. Nos 

dizeres de Gonçalves3, ela “[...] encerra a idéia [sic] de segurança ou garantia da restituição ou 

compensação do bem sacrificado. Teria, assim, o significado de recomposição, de obrigação de 

restituir ou ressarcir.” Ademias, o termo contém a raiz latina spondeo, que se vincula, no direito 

romano, àquele que deve nos contratos verbais. 

Considerando a origem da utilização da responsabilidade civil chega-se, assim como vários 

dos atos decorrentes da cultura ocidental baseados na família Romano-Germânica, ao Direito 

Romano.4 

Nos dizeres de Venosa5, a palavra responsabilidade é usada em situações variadas onde a 

pessoa, que pode ser natural ou jurídica, deve arcar com as consequências de um ato, fato ou 

negócio danoso. Ou seja, tem-se a consideração de que todas as atividades humanas podem 

acarretar o dever de indenizar. 

Gagliano e Pamplona Filho6 demonstram que a responsabilidade para o direito não é nada 

                                                        
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 17-18. 

4 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 
2003. v. 3. p.10-13. 

5 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. v. 4. p. 1. 

6 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. p. 3. 
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mais que uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico sucessivo, que visa assumir as 

consequências jurídicas de um fato. Deve-se destacar que essas consequências ainda podem variar 

de acordo com os interesses lesados, podendo ser, por exemplo, reparação dos danos e/ou 

punição pessoal do agente lesionante. 

No mesmo sentido, conforme destaca Gonçalves7, o instituto da responsabilidade civil vem 

a se caracterizar como parte integrante do direito obrigacional, considerando que a principal 

consequência de um ato ilícito será uma obrigação de reparação de dano, obrigação esta de 

natureza pessoal que se resolve em perdas e danos. 

A ideia de salvaguarda de direitos pela responsabilidade civil vem a coadunar com o 

objetivo principal da ordem jurídica, conforme salienta Cavalieri Filho8, que o de proteger o lícito e 

reprimir o ilícito, sendo que para atingir esse objetivo a própria ordem jurídica estabelece deveres, 

entendidos por deveres jurídicos, que podem ser conceituados, conforme o citado doutrinador, 

como: 

[...] a conduta externa de uma pessoa imposta pelo Direito Positivo por exigência da convivência 

social. Não se trata de simples conselho, advertência ou recomendação, mas de uma ordem ou 

comando dirigido à inteligência e à vontade dos indivíduos, de sorte que impor deveres jurídicos 

importa criar obrigações.9 

E continua o autor ressaltando que a ligação se demonstra pelo fato de que é a violação de 

um dever jurídico que irá configurar um ilícito, o qual, na maior parte dos casos, irá causar dano a 

outrem, gerando um novo dever jurídico, que é o de reparar tal dano.10 

Assim, nas palavras de Cavalieri Filho11, a responsabilidade civil pode ser conceituada como 

“[...] o dever que alguém tem de reparar prejuízo decorrente da violação de um outro dever 

jurídico.” 

Não se deve olvidar, conforme destaca Venosa12, que os princípios que rodeiam tal 

categoria jurídica buscam restaurar um equilíbrio patrimonial e moral que foi rompido, pois é fato 

que um prejuízo ou dano não reparado causa uma inquietação social. 

Considerando essa grande área jurídica, que é a da responsabilidade civil, deve se ter em 

                                                        
7 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civi, p. 2. 

8 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 1-2. 

9 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 1-2. 

10 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 2. 

11 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 2. 

12 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. p. 1. 
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mente que o que realmente se busca é a identificação da conduta que reflete na obrigação de 

indenizar, considerando-se a conduta do agente, que pode se caracterizar por um encadeamento, 

ou séria de atos ou fatos, que geram um dever de indenizar. 

Outrossim, inúmeras são as causas jurídicas que poderão gerar a obrigação de indenizar, 

sendo as mais importantes, segundo o entendimento de Cavalieri Filho13,  

a) ato ilícito (sctricto sensu), isto é, lesão antijurídica e culposa dos comandos que devem ser 

observados por todos; b) ilícito contratual (inadimplemento), consistente no descumprimento de 

obrigação assumida pela vontade das partes; c) violação de deveres especiais de segurança, 

incolumidade ou garantia impostos pela lei àqueles que exercem atividades de risco ou utilizam 

coisas perigosas; d) obrigação contratualmente assumida de reparar o dano, como nos contratos de 

seguro e de fiança (garantia); e) violação de deveres especiais impostos pela lei àquele que se 

encontra numa determinada relação jurídica com outra pessoa (casos de responsabilidade indireta), 

como os pais em relação aos filhos menores, tutores e curadores em relação aos pupilos e 

curatelados; f) ato que, embora lícito, enseja a obrigação de indenizar nos termos estabelecidos na 

própria lei (ato praticado em estado de necessidade). 

Segundo Venosa14, uma pessoa é responsável quando pode ser sancionada, independente 

do fato de ter cometido pessoalmente um ato antijurídico. E com essa análise o autor divide a 

responsabilidade civil em direta e indireta, assim caracterizadas: “[...] a responsabilidade pode ser 

direita se diz respeito ao próprio causador do dano, ou indireta, quando se refere a terceiro, o 

qual, de uma forma ou de outra, no ordenamento, está ligado ao ofensor.”15 

Já Gagliano e Pamplona Filho16, decompõem a responsabilidade civil em três elementos: a 

conduta, que pode ser positiva ou negativa; o dano; e o nexo de causalidade. 

Maria Helena Diniz17, dentro de toda a sua análise da responsabilidade civil e de seus 

conceitos demonstra sua síntese na seguinte explicação: “A responsabilidade civil é a aplicação de 

medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em 

razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela 

pertencente ou de simples imposição legal.” 

Contudo, o consenso, se bem analisado, reside no objetivo de tal instituto jurídico, que é o 

de restabelecer um equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente entre agente e vítima 

                                                        
13 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 5-6. 

14 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. p. 5. 

15 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. p. 5. 

16 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. p. 9. 

17 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 7. p. 35. 
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ante a ocorrência de dano causado pelo primeiro à última. Seria, nos dizeres de Cavalieri Filho18, 

uma inspiração no mais elementar sentimento de justiça. 

A responsabilidade, diante da análise jurídica aqui realizada, indica um ato ou fato que gera 

um dano que viola uma norma jurídica já existente. Sendo assim, a responsabilidade civil é 

resultante de alguma agressão física ou moral a alguém ou a algo pertencente a esse alguém, e 

após o dano causado, juridicamente, nasce o dever de indenizar. 

Segundo a legislação brasileira, ela decorrerá de um ato ilícito, o qual resulta um dano, e 

após o fato causado, a consequência jurídica é o dever do autor de reparar o dano causado.19 

Estando tal consideração devidamente basilada no artigo 927 do Código Civil de 200220. 

Considerando os ditames legislativos a doutrina clássica tende a dividir a responsabilidade 

em diversas espécies, como civil e penal, contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, e 

decorrente das relações de consumo, contudo, para o presente estudo somente se dará enfoque 

quanto à subjetiva e á objetiva de modo a não tornar o trabalho excessivamente longo. 

Na teoria clássica, a culpa era o fundamento principal da responsabilidade, sendo que 

quando não a havia, a responsabilidade seria eximida. Essa teoria era a chamada teoria da culpa, 

ou “teoria subjetiva”.21 

Para tal teoria a responsabilidade civil se assentaria em três pressupostos, o dano, a culpa 

do agente causador do dano e a relação de causalidade entre o fato culposo e o mesmo dano, 

também chamado de nexo de causalidade. Sendo essa a ideia ainda sustentada pela 

responsabilidade civil subjetiva.22 

Segundo destaques de Cavalieri Filho23, os pressupostos estariam, então, intimamente 

ligados, estabelecidos pela presença de três elementos substancialmente diferenciados, um 

elemento formal, caracterizado pela violação de um dever jurídico mediante uma conduta 

voluntária; um elemento subjetivo, caracterizado pela culpa lato sensu, ou seja, pelo dolo ou pela 

culpa stricto sensu; e por um elemento causal-material, caracterizado pelo dano e a respectiva 

                                                        
18 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 13. 

19 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. p. 585. 

20  BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Congresso Nacional, 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 

21 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 30. 

22 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil, p. 4. 

23 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 17-18. 
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relação de causalidade. 

Nos dizeres de Coelho24, a responsabilidade civil subjetiva é aquela que a obrigação deriva 

de um ato ilícito que tem como resultado a indenização no valor do patrimônio ou em valor 

compensador para bens extrapatrimoniais. Demonstra ainda o autor, que este é um instrumento 

buscado pela sociedade para desestimular comportamentos indesejáveis e indicar os que são 

socialmente aceitáveis. 

Ainda seguindo os ensinamentos de Coelho25, o ato ilícito como violação de direito 

subjetivo, que é o apresentado pelo Código Civil, é definido como conduta intencional, negligente, 

imprudente ou imperita causando dano a um sujeito de direito. Esses atos culposos são divididos 

em dois, os intencionais e os não intencionais. Os intencionais são chamados de dolo, podendo 

ainda ser diretos, quando o objetivo a ser alcançado pelo agente é o prejuízo do prejudicado, ou 

indiretos, quando o objetivo não é necessariamente o prejuízo, mas o agente assume 

conscientemente os riscos de sua conduta. Já quando não se age intencionalmente, diz-se que se 

age com culpa, e esta abrange a negligência, a imprudência e a imperícia. 

Consoante a isto, Gonçalves26 demonstra a conceituação da responsabilidade subjetiva 

como a responsabilidade que se esteia na ideia de culpa. E com isso, a culpa se confirma, como na 

teoria clássica, ser elemento principal no dano. Nessa perspectiva, cabe ao causador do dano 

somente defender se agiu com dolo ou com culpa no ato. 

Contudo deve-se ainda explicar o que são condutas negligentes, imprudentes e imperitas. 

Coelho27 traz boas diferenciações entre as três condutas: “O negligente não faz o que deveria 

fazer e o imprudente faz o que não deveria. [...] Imperícia, por fim, é a culpa não intencional no 

desempenho de profissão ou ofício.” (grifos do autor) 

Resumidamente, responsabilidade civil subjetiva é aquela que se esteia no ato ilícito e na 

teoria da culpa, e seu fundamento está no art. 186 do Código Civil de 200228. 

Todavia, além da responsabilidade civil subjetiva a lei também impõe, restringindo-se a 

algumas situações, a reparação de um dano que foi cometido sem culpa. Nas palavras de 

                                                        
24 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2. p. 297-342. 

25 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. p. 297-342. 

26 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. p. 30. 

27 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. p. 308-309. 

28  BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Congresso Nacional, 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 
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Gonçalves29, “[...] Quando isso acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou ‘objetiva’, 

porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade.” 

Cavalieri Filho30 destaca que apesar da responsabilidade civil subjetiva ter sido sempre a 

regra geral, a realidade vivida contemporaneamente acaba por admitir a caracterização da 

responsabilidade objetiva, porém apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei31. 

Levando esses elementos em consideração presume-se que todo dano decorrente deste 

tipo de responsabilidade é indenizável, e que deve ser reparado pela pessoa que o praticou 

independentemente da culpa, pois não se exige prova da mesma. 

Coelho32 demonstra duas formas de responsabilidade objetiva, a que já está prevista na lei, 

a qual ele chama de responsabilidade formal; e a que é derivada da exploração de atividade onde 

os custos podem ser socializados entre os beneficiários, a qual ele chama de responsabilidade 

material. Todavia, ele confirma que a responsabilidade civil objetiva, tanto a formal quanto a 

material, correspondem a uma norma aplicável em apenas casos particulares, sendo a regra geral 

a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, aquela decorrente do ato ilícito onde a culpa não se faz 

presumida. 

Nesse contexto, Coelho33 aponta os dois elementos da responsabilidade objetiva, que são: 

“os danos patrimoniais ou extrapratimoniais do credor e a relação de causalidade entre eles e o 

ato ou atividade do devedor.” E como já apontado, a partir da utilização da responsabilidade 

objetiva não se discute os elementos da responsabilidade subjetiva, sendo estes, a negligência, a 

imprudência, a imperícia e a intenção. 

Conforme destaca Gonçalves34, ela vem se fundar num princípio de equidade existente 

desde o direito romano, o qual pressupõe que aquele que lucra com uma situação deve responder 

pelo risco ou pelas desvantagens resultantes, ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi 

                                                        
29 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. p. 30. 

30 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 147. 

31 Conforme destaca o mesmo autor, “Embora tenha mantido a responsabilidade subjetiva, optou pela responsabilidade objetiva, 
tão extensas e profundas são as cláusulas gerais que a consagram, tais como o abuso do direito (art. 187), o exercício de 
atividade de risco ou perigosa (parágrafo único do art. 927), danos causados por produtos (art. 931), responsabilidade pelo fato 
de outrem (art. 932, c/c o art. 933), responsabilidade pelo fato da coisa e do animal (arts. 936, 937 e 939), responsabilidade dos 
incapazes (art. 928) etc. Após o exame dessas hipóteses todas, haverá uma única conclusão: muito pouco sobrou para a 
responsabilidade subjetiva.” In: CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 159. 

32 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. p. 342-382. 

33 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. p. 344. 

34 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil, p. 7. 
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incommoda. “Quem aufere os cômodos (ou lucros), deve suportar os incômodos (ou riscos).”35 

Assim, hodiernamente tem-se a divisão da responsabilidade civil por duas teorias, a teoria 

do risco e a teoria do dano objetivo. Ambas consagram a ideia de que a responsabilidade se dará 

independentemente da comprovação de existência de culpa, porém a primeira basear-se-á 

estritamente à concepção dos riscos de atividades, e a segunda à de que desde que exista um 

dano deve ser ressarcido.36 

De acordo com a teoria do risco, “[...] toda pessoa que exerce alguma atividade cria um 

risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de 

culpa.”37 Com isso, a ideia da responsabilidade desloca-se da culpa para o risco. Isso decorre da 

ideia de que “Risco é perigo, é probabilidade de dano, importando, isso, dizer que aquele que 

exerce uma atividade perigosa deve-lha assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente.”38  

A lógica é a mesma da responsabilidade objetiva geral decorrente da ideia de dano 

objetivo, a qual não há a necessidade da comprovação da culpa da pessoa, somente a 

comprovação de que foi a própria pessoa que praticou a ação de risco. 

Por tais considerações, considerando os elementos caracterizadores deste tipo de 

responsabilidade tem-se a redução quanto à obrigatoriedade da culpa, resumindo-se a três: 

atividade ilícita, dano e nexo causal. 

Contudo, importante é destaque feito por Cavalieri Filho39 no sentido de que tal tipo de 

responsabilidade irá se caracterizar pela não necessidade de caracterização da culpa, sendo que 

esta poderá existir ou não, mas ela será sempre irrelevante para o dever de indenizar, recaindo, 

neste caso, a indispensabilidade sobre o nexo causal, pois “[...] mesmo em sede de 

responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar a quem não tenha dado causa ao 

evento.”40 

Com tudo isso, aqui se esclarece que a diferença entre a responsabilidade civil subjetiva e a 

responsabilidade civil objetiva reside na constatação de que primeira é permeada pela culpa lato 

sensu, necessitando a comprovação de agir com dolo ou culpa, implicando um juízo de valor a 

                                                        
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil, p. 7. 

36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil, p. 7. 

37 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. p. 31. 

38 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 142. 

39 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 140. 

40 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, p. 140. 
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respeito da conduta tida como ilícita. Já a segunda não necessita da comprovação da culpa, a 

única coisa que se exige é a relação entre o causador do dano e o dano causado, o que se verifica é 

a desconformidade da conduta com o que o Direito queria. 

 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL 

2.1 A ideia de dano ambiental 

Segundo o minidicionário Aurélio dano é “prejuízo que sofre quem tem seus bens 

deteriorados ou inutilizados.”41  

Considerando um viés conceitual jurídico, Paulo Bessa Antunes42 o define como “[...] o 

prejuízo causado a alguém por um terceiro que se vê obrigado ao ressarcimento. [...] dano implica 

alteração de uma situação jurídica, material ou moral, cuja titularidade não possa ser atribuída 

àquele que, voluntária ou involuntariamente, tenha dado origem à mencionada alteração.” 

Com cunho ambiental, o dano ambiental poderia ser genericamente conceituado como 

aquele dano que afeta o meio ambiente. Paulo de Bessa Antunes43 afirma que para que se possa 

caracterizar o dano ambiental é preciso primeiramente caracterizar o meio ambiente e a sua 

natureza jurídica, e assim Antunes já traz seu conceito de meio ambiente. 

Para o autor, “[...] o meio ambiente é um bem jurídico autônomo e unitário, que não se 

confunde com os diversos bens jurídicos que o integram.”44 Ou seja, ele não é apenas a fauna e a 

flora, ou o ar, a terra e a água, ele é o conjunto de tudo que o compõe, componentes estes que 

isoladamente também podem ser analisados. Antunes ainda afirma que estes componentes 

possuem uma particularidade jurídica, pois esta é derivada da integração entre todos os 

componentes. 

Importante é o destaque de que não há, atualmente na legislação brasileira, um conceitual 

legal de dano ambiental, tendo a Política Nacional do Meio Ambiente45 se limitado a conceituar 

em seu artigo 3º “degradação da qualidade ambiental” e “poluição”: 

                                                        
41 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa. 7 ed. Curitiba: Ed. Positivo, 2008. p. 

285. 

42 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9 ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006. p. 230. 

43 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. p. 230. 

44 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. p. 231. 

45  BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília: Congresso Nacional, 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 
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II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;46 

Édis Milaré47 ainda salienta que desse modo o legislador acabou por vincular de modo 

indissociável as ideias de poluição e degradação ambiental, ao salientar expressamente que a 

última resulta da primeira, que por sua vez se tipifica pelo resultado danoso, independentemente 

da inobservância de regras ou padrões específicos. 

Deve ainda ser esclarecido que a ideia de dano ambiental não deve se confundir com a de 

impacto ambiental, sendo, nas palavras de Paulo Bessa Antunes48 “[...] um abalo, uma impressão 

muito forte, muito profunda, causada por motivos diversos sobre o ambiente, isto é, sobre aquilo 

que cerca ou envolve os seres vivos. Se forem positivos, devem ser estimulados; se forem 

negativos, devem ser evitados.”49 

Édis Milaré50 ainda salienta que a ideia de impacto ambiental “[...] remete a alterações das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada pela interferência humana 

[...]”, o que leva a conclusão de que o impacto pode consistir em um dano ou não, ou seja, poderá 

haver impacto sem que haja dano. 

Por tais considerações deve-se ter em mente que a ideia de dano ambiental não pode em 

nenhum momento dissociar-se da visão ampla de meio ambiente, entendido em sua ideia lato 

sensu, meio ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho51. 

                                                        
46  Grifos do autor. BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília: Congresso Nacional, 1981. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 

47 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 316. 

48 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 257. 

49 Considerando ainda um conceito jurídico de Impacto Ambiental pode-se destacar o presente no artigo 1º da Resolução nº. 1/86 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA: “Impacto Ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 
que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e 
econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais.” In: 
CONAMA. Resolução nº. 001, de 23 de janeiro de 1986. Brasília: Diário Oficial da União, 1986. 

50 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 317. 

51 Leia-se sobre o tema em: FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 
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Pontual e de grande valia para o presente estudo são as considerações de Édis Milaré52 

quanto à classificação do dano, onde o mesmo o faz quanto a sua dimensão e quanto à natureza 

do interesse lesado. 

Quanto a sua dimensão os danos podem ser classificados em coletivos ou individuais, 

classificação esta que embasa-se da interpretação decorrente do § 1ª, do artigo 14 da Política 

Nacional do Meio Ambiente53, que menciona a possibilidade de indenizar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros. 

[...] isso significa que o dano ambiental, embora sempre recaia diretamente sobre o ambiente e os 

recursos e elementos que o compõem, em prejuízo da coletividade, pode, em certos casos, refletir-

se, material ou moralmente, sobre o patrimônio, os interesses ou a saúde de uma certa pessoa ou de 

um grupo de pessoas determinadas ou determináveis.54 

Nesse sentido, dano ambiental coletivo, também chamado de dano ambiental 

propriamente dito, é aquele causado ao meio ambiente globalmente considerado como 

patrimônio em suas concepções coletiva e difusa55, ou seja, danos com caráter transindividual e 

indivisível. Este, quando cobrado, tem eventual indenização destinada ao Fundo para reparação 

do dano ecológico56.57 

Já o dano ambiental individual, também considerado como um dano em ricochete ou 

reflexo, é configurado como aquele que atinge pessoas certas, através de sua integridade moral 

e/ou de seu patrimônio material particular. “[...] é a modalidade de dano ambiental que, ao afetar 

desfavoravelmente a qualidade do meio, repercute de forma reflexa sobre a esfera de interesses 

                                                                                                                                                                                        

2013, p. 20-23. 

52 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 319-324. 

53  BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília: Congresso Nacional, 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 

54 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 319. 

55 Tais concepções são adotadas pela doutrina ambientalista a partir das conceituações trazidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor em seu artigo 81, parágrafo único: 

“I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que 
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;” Grifos 
do autor. In: BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Brasília: Congresso Nacional, 
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 

56 Leia mais sobre o tema em: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
381-382. 

Devem ainda ser observadas as considerações da Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico. Em especial o 
artigo 13. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Brasília: Congresso Nacional, 1985. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015.) 

57 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 320-321. 
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patrimoniais ou extrapatrimoniais de outrem.”58 Tal dano dá ensejo à indenização dirigida a 

reparação de prejuízo individual através do ingresso de ação indenizatória individual. 

Quanto à natureza do interesse lesado, Édis Milaré59 classifica o dano como material, ou 

patrimonial, e moral, ou extrapatrimonial, assim como faz Celso Fiorillo60, ao afirmar que a sua 

classificação divide-se dessa forma ante a análise do objeto dano e suas consequências 

(patrimoniais ou extrapatrimoniais). 

Nesse sentido, dano ambiental patrimonial ou material, “[...] é aquele que repercute sobre 

o próprio bem ambiental, isto é, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, relacionando-se à 

sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.”61 

E dano ambiental extrapatrimonial ou moral, “[...] caracteriza-se pela ofensa, devidamente 

evidenciada, ao sentimento difuso ou coletivo resultante da lesão ambiental patrimonial.”62 Deve-

se destacar que este dano não decorre da impossibilidade de restituição do status quo ante, mas 

da evidência de sentimentos coletivos de dor, sofrimento e/ou frustração. 

Édis Milaré63 ainda comenta sobre a consideração do chamado dano ambiental futuro, tido 

como “[...] evento possível, mas imperceptível ao senso comum, só se revelando quando 

concretizado em um dano ambiental propriamente dito, em geral de dimensões e efeitos 

catastróficos e inestimáveis.”64 

Sua consideração, segundo o autor, dá-se pela marca da nova fase da sociedade moderna, 

chamada por Ulrich Beck 65  como “sociedade de risco”, decorrente de uma época vivida 

caracterizada por riscos abstratos e incertezas, em que apenas se vê a “[...] ponta de um iceberg, 

                                                        
58 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 321. 

59 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 322-323. 

60 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 94-112. 

61 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 323. 

62 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 323. 

63 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 324-325. 

64 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 324. 

65 O autor Ulrich Beck traz em sua obra “Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade” (BECK, Ulrich. Sociedade de risco: 
rumo a uma outra modernidade. 2. ed. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2011.) sobre a ideia de sociedade de 
risco, falando na obra do desenvolvimento de diversos riscos sociais, políticos, econômicos e industriais, os quais foram tomando 
cada vez maiores proporções, escapando da alçada das instituições de controle e proteção da sociedade industrial, sendo que 
tais riscos faziam por surgir a então “Sociedade de risco”. Aponta ele que os problemas de tal sociedade foram gerados pelo 
próprio avanço técnico-econômico, e o processo de modernização acaba por voltar-se a si mesmo como tema e problema 
através da reflexividade. A consciência do risco estaria, então, englobada em projeções para o futuro e não para o presente, o 
que pressupõe um processo social de reconhecimento e legitimação. 
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cuja profundidade e tamanho não somos sequer capazes de imaginar.”66 

Tais classificações já acabam por gerar a consideração de que o dano em sua categoria 

ambiental engloba algumas características peculiares, a saber:  

Ampla dispersão de vítimas, ou seja, mesmo que o dano afete aspectos particulares 

individualizados, a lesão ambiental irá sempre e necessariamente atingir uma pluralidade difusa 

de vítimas.67 

Dificuldade inerente à ação reparatória, ou seja, o dano ambiental é de difícil reparação, 

resultando a consideração de que a responsabilidade civil para sua reparação acaba se 

apresentando sempre insuficiente, pois ela jamais reconstituirá a integridade ambiental ou a 

qualidade do meio afetado.68 

E a dificuldade da valoração. Além de difícil reparação ele é, também, de difícil valoração, 

pois a estrutura sistêmica do meio ambiente acaba dificultando a visão de até onde e até quando 

se estendem as sequelas do estrago. O meio ambiente possui em si valores intangíveis e 

imponderáveis, escapando-se à valorações econômicas e financeiras.69 

Todas essas considerações se dão, essencialmente, pela característica do meio ambiente 

como bem difuso, dinâmico, integrado e indissociável. 

 

2.2 A Reparação do Dano Ambiental 

Segundo os ensinamentos de Celso Fiorillo70, a reparação do dano ambiental apresenta-se 

a partir do caráter repressivo do Princípio do poluidor-pagador71. Conforme os ditames do autor o 

referido princípio apresenta duas órbitas de alcance “[...] a) busca evitar a ocorrência de danos 

                                                        
66 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 325. 

67 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 326. 

68 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 326. 

69 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 327. 

70 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 82. 

71 Princípio acolhido pelo § 2º do artigo 225 da CRFB, que tem como premissa a ideia de que “[...] o causador da poluição arcará 
com seus custos, o que significa dizer que ele responde pelas despesas de prevenção, reparação e repressão da poluição.” 
(LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
56-57). Ramón Martín Mateo (MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. 2. ed. Madrid: Editorial Trivium, 1998, p. 
55.) comenta que ele vem a se caracterizar como uma pedra angular do Direito Ambiental, pois sua efetividade pretende 
eliminar as motivações econômicas da contaminação, aplicando os imperativos da ética distributiva. O que se busca com tal 
princípio é a internalização das externalidades negativas nos custos e produção e consumo, conforme a melhor doutrina de 
macro economia. 
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ambientais (caráter preventivo); e b) ocorrido o dano, visa à sua reparação (caráter repressivo).”72 

O autor continua o seu raciocínio destacando que é nessa segunda órbita de alcance que se 

estaciona a premissa da reparação dos danos ao meio ambiente em razão de atividade 

desenvolvida por “poluidor”.73 

Édis Milaré74 aponta que a reparação do dano ambiental se firma como a materialização do 

Princípio da responsabilização integral do degradador, que acaba por sujeitar este à sanções 

repressivas e reparatórias, apresentando repercussão jurídica tripla com sanções administrativas, 

criminais e civis, não sendo nenhuma excludente da outra. 

Sendo este o critério constitucional apresentado pelo § 3º do artigo 225 da Constituição da 

República Federativa do Brasil75 ao apresentar as consequências jurídicas do causador do dano 

ambiental. 

Maria Luiza Granziera76 demonstra que a reparação de um dano ambiental deve ocorrer 

como a de outro dano em direito civil, gerando, ao autor, três obrigações: 

1. obrigação de fazer: recuperar o bem danificado; 

2. obrigação de não fazer: cessar a atividade causadora do dano 

3. obrigação de dar: indenizar, em caso de impossibilidade de recuperação do bem danificado. 

Édis Milaré77 também reconhece as três realidades obrigacionais decorrentes da reparação 

do dano ambiental, mas além disso coaduna com o entendimento de Celso Fiorillo78 ao apontar 

como duas as formas de reparação do dano ambiental: reparação natural ou in natura ou in 

specie; e indenização pecuniária. 79 

Tal entendimento decorre do estabelecido no artigo 4º, inciso VII da Política Nacional do 

                                                        
72 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 82. 

73 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 82. 

74 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 330. 

75 Art. 225 [...] 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. In: BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Brasília, Poder Constituinte Originário, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 

76 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental, p. 588. 

77 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 331. 

78 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 88-89. 

79 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 328. 



188 
 

Meio Ambiente80, que dispõe que a Política visará “à preservação e restauração dos recursos 

ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 

manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida”. 

Sendo que a interpretação que deve ser considerada após a leitura deste texto legal é a de 

que a preferência residirá no ressarcimento in natura, retornando ao status quo ante do 

ambiente, e só depois, se infrutífera ou insuficiente, requer-se o ressarcimento em pecúnia. 

Nesse sentido, a modalidade ideal, que é a do ressarcimento in natura, visa “[...] a 

restauração natural do bem agredido, cessando-se a atividade lesiva e repondo-se a situação o 

mais próximo possível do status anterior ao dano, ou adotando-se medida compensatória 

equivalente.”81 Ou seja, o que se observa é que o próprio ressarcimento in natura acaba por 

englobar as duas espécies de obrigações já comentadas por Maria Luiza Granziera82. 

Paulo Affonso Leme Machado83 faz importante consideração, 

A atividade poluente acaba sendo uma apropriação pelo poluidor dos direitos de outrem, pois na 

realidade a emissão poluente representa um confisco do direito de alguém em respirar ar puro, 

beber água saudável e viver com tranquilidade. Por isso, é imperioso que se analisem 

oportunamente as modalidades de reparação do dano ecológico, pois muitas vezes não basta 

indenizar, mas fazer cessar a causa do mal, pois um carrinho de dinheiro não substitui o sono 

recuperador, a saúde dos brônquios, ou a boa formação do feto. 

Assim, nesse caso de reparação in natura, procede-se da seguinte forma: primeiro tenta-se 

a restauração natural no próprio local do dano, chamada de restauração in situ. Caso tal 

restauração não seja possível tenta-se outra forma de reparação, que é a compensação por 

equivalente ecológico, a qual ocorre quando há a substituição do bem afetado por outro que lhe 

seja correspondente funcionalmente, ou seja, que lhe seja equivalente em área de influência 

direta da degradada, é a chamada restauração ex situ. Resumidamente o que se admite é 

fungibilidade entre componentes ambientais, desde que garantida a qualidade ambiental global.84 

Caso tais casos não sejam possíveis tem-se a aplicação da reparação em valor econômico, a 

qual não terá o intuito de substituir a existência do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o 

exercício do de tal direito fundamental, apresentando-se como forma indireta para sanar a 

                                                        
80  BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília: Congresso Nacional, 1981. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 

81 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 328. 

82 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental, p. 588. 

83 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 361. 

84 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 329. 
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lesão.85 

O grande problema da reparação em pecúnia, como bem critica Celso Fiorillo86, é a 

liquidação do dano ambiental com efeito patrimonial, justamente pela característica intrínseca do 

dano ambiental fundada na dificuldade de sua valoração, “[...] pois nunca há uma completa 

satisfação na reparação do meio ambiente, seja pelo cumprimento de uma obrigação específica, 

seja quando se trata de um valor em pecúnia [...]”87. 

Tal dificuldade se encontra ainda mais latente quando se fala e dano moral ambiental, pois 

se a liquidação já é difícil com o dano patrimonial com o moral é ainda mais ante a dificuldade 

majorada de sua valoração. De qualquer modo Celso Fiorillo88 apresenta alguns critérios que 

podem ser observados na estipulação do quantum debeatur: “[...] circunstâncias do fato, 

gravidade da perturbação (intensidade leve, moderada ou severa; tamanho da área afetada; 

duração da agressão; tempo de recuperação da área afetada) e condição econômica do 

poluidor.”89 

Tudo isso, pois o bem ambiental não pode ser caracterizado como a grande maioria dos 

bens comuns das relações obrigacionais. A questão central é que o dano ambiental muitas vezes 

causa danos onde a reparação não é possível. Isso acontece na maioria das vezes em que há a 

relação com o meio ambiente. Existem bens únicos, lugares únicos e relações únicas, por exemplo, 

houve uma queimada de uma floresta, as plantas foram devastadas, a replantação no mesmo local 

provavelmente não será possível, pois após uma queimada, na maioria das vezes a terra se torna 

infértil, e a problemática que se instaura é de como mensurar danos de tamanhas proporções. 

Paulo Affonso Machado90 traz também outra preocupação latente, destacando que a 

responsabilidade civil tem focado somente nos danos causados, e não na potencialidade de causar 

o dano, considerando que “[...] os danos causados ao meio ambiente encontram grande 

dificuldade de serem reparados. É a saúde do homem e a sobrevivência das espécies da fauna e da 

flora que indicam a necessidade de prevenir e evitar o dano.”91 

                                                        
85 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 329-330. 

86 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 96. 

87 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 96. 

88 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 96. 

89 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 96. 

90 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. p. 325-331. 

91 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro p. 330. 
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Outro grande dilema é o entendimento dos tribunais, conforme critica Paulo Bessa 

Antunes92 ao coadunar com a preocupação levantada por Paulo Affonso LME Machado, “[...] a 

concepção até aqui predominante em nossos Tribunais é a de que os danos ambientais devem ser 

atuais e concretos. Ou seja, a atuação judicial é fundamentalmente posterior ao dano causado”. 

Se os tribunais estão assim decidindo, a política de prevenção e educação ambiental, já 

prevista no Art. 225, inciso VI da Constituição da República Federativa do Brasil, nunca será 

respeitada. E a grande problemática disso tudo é que o meio ambiente necessita, como meio 

essencial à sobrevivência e bem jurídico primordial, de uma função cautelar, como diria Paulo de 

Bessa Antunes93, ou seja, a função de prevenção, cuidado e zelo, e não uma função repressora, 

pois após o ato consumado a reparação muitas vezes é quase impossível. 

 

2.3 A forma de responsabilidade civil ambiental 

Édis Milaré94 comenta que quando do início das caracterizações das responsabilidades civis 

ambientais imaginou-se a aplicação da teoria clássica baseada na teoria da culpa, entretanto, 

rapidamente a doutrina, a jurisprudência e o legislador verificaram que tais regras clássicas não 

ofereciam proteção suficiente e adequada às vítimas do dano ambiental, ficando, muitas vezes, 

em completo desamparo. 

Isso por três motivos distintos, mas intimamente vinculados, primeiro pela natureza difusa 

do dano ambiental, sendo que este, via de regra, atinge uma pluralidade de vítimas, que se 

restavam desamparadas pelos institutos ortodoxo do Direito Processual clássico que só ensejava a 

composição do dano individualmente sofrido.95 

Segundo pela dificuldade de comprovação da culpa do agente poluidor, este quase sempre 

coberto aparente legalidade materializada por atos do Poder Público, como licenças e 

autorizações.96 

Por último, porque o regime jurídico do Código Civil aplicável à época admitia  clássicas 

                                                        
92 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. p. 233. 

93 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. p. 233. 

94 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 424. 

95 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 424. 

96 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 424. 
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excludentes de responsabilização, como, por exemplo, caso fortuito e força maior.97 

Por todos esses motivos, foi necessária a busca por outros instrumentos legais eficazes à 

reparação do dano civil de cunho ambiental, o que acabou por ensejar, quando da criação da 

Política Nacional do Meio Ambiente, a caracterização da responsabilidade civil decorrente de dano 

ambiental como objetiva, fundamentada, principalmente, no risco da atividade. 

Assim, dentro da visão da responsabilidade civil apresentada anteriormente, o dano 

ambiental é caracterizado como suscetível de caracterização de responsabilidade objetiva, sendo 

tal afirmação respaldada no § 1º do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente98, o qual 

explicita que a responsabilidade é objetiva e consequente é o dever de indenizar. 

Art. 14 [...] 

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 

legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 

ambiente. (grifou-se) 

Posteriormente, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil no 

ano de 1988, a responsabilidade civil ambiental restou constitucionalizada em sua forma objetiva, 

principalmente com o fortalecimento e materialização princípio do poluidor-pagador, “[...] que fez 

recair sobre o ator do dano o ônus decorrente dos custos sociais de sua atividade.”99 

Celso Fiorillo100 aponta que da mesma forma que o princípio do poluidor-pagador irá 

ensejar a reparação através do seu caráter repressivo, ele irá estabelecer alguns aspectos 

essenciais ao regime jurídico da responsabilidade civil ambiental, a englobar, então, a 

responsabilidade civil em sua forma objetiva, além da prioridade da reparação específica do dano 

ambiental, este ponto já tratado no subitem anterior, e a solidariedade para suportar os danos 

causados ao meio ambiente, ponto a ser trabalhado no subitem seguinte. 

Ramón Martín Mateo101 também confirma que a responsabilização na sua forma objetiva 

decorre da efetividade do princípio do poluidor-pagador, chamado na Espanha de “contaminante 

                                                        
97 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 424. 

98  BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília: Congresso Nacional, 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 

99 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 425. 

100 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 87. 

101 MARTÍN MATEO, Ramon. Tratado de derecho ambiental. Madrid: Editorial Trivium, 1991. 1.v. p. 170. 
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pagador” ou do “quien contamina paga”, o qual transcende o direito privado. 

Todas essas considerações baseiam-se, além de tal princípio, na teoria do risco integral102, 

“[...] que atende à preocupação de se estabelecer um sistema o mais rigoroso possível, ante o 

alarmante quadro de degradação que se assiste não só no Brasil, mas em todo o mundo.”103 

Ramón Martín Mateo104 salienta que se recorre a tal teoria para a justificação da exigência 

de compensações econômicas, mesmo que por condutas lícitas, invocando princípios de justiça 

distributiva, equidade, ou culpa social, se remetendo forçadamente ao caráter personalista da 

assunção da responsabilidade em decorrência de atividades de risco. 

Édis Milaré105 aponta que são três as consequências da caracterização da teoria do risco 

aplicada à responsabilidade civil ambiental, a saber: “[...] a) prescindibilidade de investigação da 

culpa; b) a irrelevância da licitude da atividade; c) a inaplicação das causas de exclusão da 

responsabilidade civil.” 

O primeiro ponto, na realidade é consequência implícita à caracterização da 

responsabilidade em sua modalidade objetiva, como já explanado no primeiro item deste artigo, 

tendo sido objetivamente previsto no § 1º do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente, já 

transcrito. Isso decorre a consideração de que é afastada a investigação e a discussão da culpa do 

poluidor. 

O segundo ponto é um bastante importante à caracterização do dano ambiental, pois é 

justamente um dos problemas analisados quando se pensou na aplicação da responsabilidade em 

sua forma subjetiva, e disso decorre a consideração de que “[...] uma atividade lícita pode vir a dar 

causa a uma dano, assim como uma atividade lícita não necessariamente enseja o seu desenlace. 

É dizer: tão somente a lesividade é suficiente à responsabilização do poluidor.”106  

Ou seja, assim como não se discute a culpa do poluidor, tampouco se discute a legalidade 

de sua atividade, o que se analisa é a potencialidade do dano que a atividade pode trazer aos bens 

ambientais. 

                                                        
102 Édis Milaré difere tal teoria da teoria do risco criado, que é a adotada pelo Código Civil atual, segundo a qual somente será 

responsabilidade pelo dano aquele que criou a situação de risco para a sua ocorrência. (MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 
426). 

103 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 426. 

104 MARTÍN MATEO, Ramon. Tratado de derecho ambiental. 1.v. p. 167. 

105 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 431. 

106 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 431. 
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Por fim, como remonta o terceiro ponto, há de se considerar a inaplicabilidade do caso 

fortuito, da força maior ou da ação exclusiva da vítima como excludentes de ilicitude, assim como 

não há a possibilidade de invocação de cláusula de não indeniza, preocupações estas já verificadas 

quando da análise das características do dano ambiental. 

[...] a cláusula de não indenizar, através da qual o devedor procura se liberar da reparação do dano, 

ou seja, da indenização propriamente dita, só é admitida quando relacionada com obrigações 

passíveis de modificação convencional. Não é o que ocorre com as regras informadoras do Direito 

Ambiental, de natureza pública, mas apenas com aquelas destinadas à tutela do mero interesse 

individual, estritamente privado.107 

Por tudo isso o que se resume é que, pela teria do risco aplicada à reparação de danos 

ambientais, deve, o poluidor, assumir integralmente os riscos decorrentes de sua atividade. 

Disso decorre também, como salienta Édis Milaré108, que o dano ambiental irá se medir por 

sua extensão, impondo, então, a sua reparação integral, sendo isso o estabelecido pelo § 1º, do 

artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente e do § 3º, do artigo 225 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, ambos já transcritos. 

Dessa forma, tendo por base a responsabilização em sua modalidade objetiva, são dois os 

seus pressupostos, a saber: a demonstração do evento danoso e o nexo de causalidade com a 

fonte poluidora. 

Conforme salienta Paulo Affonso Leme Machado109, “A responsabilidade objetiva ambiental 

significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o 

binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de 

indenizar e/ou reparar.” 

Nesse sentido, evento danoso é caracterizado como o dano ambiental, a degradação ao 

meio ambiente, de um ou mais de seus componentes, resultante de atividade de o cause de 

maneira direta ou indireta. 

E o nexo de causalidade é a consequente relação advinda da atividade poluidora e do 

evento danoso. “Mesmo porque, impensável atribuir-se a outrem alheio ao fato, a obrigação de 

indenizar um dano a que não deu causa, por ação própria ou de terceiro pelo qual responde.”110 

                                                        
107 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 433. 

108 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 426. 

109 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro p. 361. 

110 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 429. 
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Disso tudo ainda importante destacar que o andamento processual deverá pautar-se na 

inversão do ônus da prova e na presunção de danos sempre que a prova de determinado fato seja 

particularmente difícil ou inviável, conforme destaca Édis Milaré111. 

 

2.4 O sujeito passivo da ação de responsabilidade civil ambiental 

Por fim, resta analisar as pessoas que poderão configurar o polo passivo da demanda de 

responsabilidade civil ambiental, ou seja, quem pode ser responsabilizado por danos ambientais. 

Conforme destaca Celso Fiorillo112, serão legitimados passivamente todos aqueles que de 

alguma forma foram os causadores do dano ambiental, sendo esta responsabilização solidária. 

Para o referido autor, o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, ao 

estipular em seu caput 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”113, 

acaba por apresentar uma fórmula ampla de responsabilização, afirmando que todos, e aqui leia-

se pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, que de algum modo forem causadores 

de dano ambiental, terão o dever de indenizar.114 

Édis Milaré115 também destaca que essa interpretação ampla, que irá englobar as pessoas 

físicas ou jurídicas de direito público ou privado, decorre da própria conceituação de poluidor 

apresentada pelo inciso IV do artigo 3º116 e análise conjunta com o § 1º do artigo 14 da Política 

Nacional do Meio Ambiente, este já transcrito anteriormente. 

“O legislador, como se vê, não limita o perfil do poluidor apenas a quem suja ou inquina o 

meio com matéria ou energia; estende também o conceito a quem (pessoa física ou jurídica) 

                                                        
111 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 430. 

112 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 116-117. 

113 Grifos do autor. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, Poder Constituinte Originário, 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 
2015. 

114 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 90. 

115 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 434. 

116 “Art 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental;” in: BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília: Congresso Nacional, 1981. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 
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degrada ou altera desfavoravelmente a qualidade do ambiente.”117 

E mais, deve-se ter em mente que tal responsabilidade deverá se dar de maneira solidária 

entre os seus agentes poluidores, prevalecendo as regras do inciso IV do artigo 3º da Política 

Nacional do Meio Ambiente118, “[...] que importa na responsabilidade de todos e de cada um pela 

totalidade dos danos, ainda que não os tenham causado por inteiro [...]”119. 

Isso, no âmbito da processualística da ação, importa dizer que haverá litisconsórcio passivo 

facultativo entre os vários causadores de danos ambientais, tendo esses agentes agido direta ou 

indiretamente sobre o dano, do que se resume a afirmação de que estes poderão ser acionados 

independente ou concomitantemente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O instituto da responsabilidade civil se caracteriza como parte integrante do direito 

obrigacional, tal instituto, diante da análise jurídica aqui realizada, indica um ato ou fato que gera 

um dano que viola uma norma jurídica já existente, apresentando como objetivo restabelecer um 

equilíbrio jurídico-econômico, anteriormente existente entre agente e vítima, ante a ocorrência de 

dano causado pelo primeiro à última. 

Considerando os ditames legislativos, a doutrina clássica tende a dividir a responsabilidade 

em diversas espécies, como civil e penal, contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, e 

decorrente das relações de consumo, contudo, entretanto, para o presente estudo somente se 

deu enfoque quanto à subjetiva e à objetiva. 

A responsabilidade subjetiva se baseia na teoria clássica, onde a culpa era o fundamento 

principal da responsabilidade, sendo que quando não a havia, a responsabilidade seria eximida, 

tendo seu fundamento no art. 186 do Código Civil de 2002. 

Considerando a responsabilidade objetiva, hodiernamente tem-se a sua divisão por duas 

teorias, a teoria do risco e a teoria do dano objetivo. Ambas consagram a ideia de que a 

responsabilidade se dará independentemente da comprovação de existência de culpa, porém a 

                                                        
117 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 434. 

118  BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília: Congresso Nacional, 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. 

119 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 434. 
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primeira basear-se-á estritamente à concepção dos riscos de atividades, e a segunda à de que 

desde que exista um dano deve ser ressarcido. 

Entrando na órbita do direito ambiental, o primeiro elemento caracterizador a ser 

analisado deve ser o dano ambiental, sendo que sua ideia não pode em nenhum momento 

dissociar-se da visão ampla de meio ambiente, entendido em seu critério lato sensu. 

Tal dano pode ser classificado quanto a sua dimensão e quanto à natureza do interesse 

lesado. Quanto a sua dimensão os danos podem ser classificados em coletivos ou individuais. E 

quanto à natureza do interesse lesado ele poderá ser material, ou patrimonial, e moral, ou 

extrapatrimonial. 

Tais classificações já acabam por gerar a consideração de que o dano em sua categoria 

ambiental engloba algumas características peculiares, a saber: ampla dispersão de vítimas; 

dificuldade inerente à ação reparatória; e a dificuldade da valoração. 

Tendo em vista a reparação do dano ambiental, esta se apresenta a partir do caráter 

repressivo do Princípio do poluidor-pagador, e admitirá ser realizada de duas as formas: reparação 

natural ou in natura ou in specie; e indenização pecuniária, sendo que a preferência residirá no 

ressarcimento in natura, retornando ao status quo ante do ambiente, e só depois, se infrutífera ou 

insuficiente, requer-se o ressarcimento em pecúnia. 

Quando da criação da Política Nacional do Meio Ambiente, o legislado optou por 

caracterizar a responsabilidade civil decorrente de dano ambiental como objetiva, fundamentada, 

principalmente, no risco da atividade e da efetividade do princípio do poluidor-pagador, sendo tal 

afirmação respaldada no § 1º do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente. 

A partir de tal caracterização tem-se a consideração de três consequências jurídicas: a 

prescindibilidade de investigação da culpa; a irrelevância da licitude da atividade; e a inaplicação 

das causas de exclusão da responsabilidade civil. Além de resumir-se como dois os pressupostos 

para sua caracterização: a demonstração do evento danoso e o nexo de causalidade com a fonte 

poluidora. 

Por fim, analisando as pessoas que poderão configurar o polo passivo da demanda de 

responsabilidade civil ambiental, ou seja, quem pode ser responsabilizado por danos ambientais, 

tem-se a diretiva de que serão legitimados passivamente todos aqueles que de alguma forma 

foram os causadores do dano ambiental, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 
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ou privado, sendo esta responsabilização solidária. 
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RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO EM DANOS AMBIENTAIS: UMA 

ABORDAGEM À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Rodrigo Andrade Viviani1 

João Luiz de Carvalho Botega2 

 

INTRODUÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 previu, em seu texto, um sistema 

tríplice de responsabilidade na seara ambiental, no sentido de que o causador de dano ambiental, 

seja ele pessoa física ou jurídica, pode ser sancionado na esfera criminal, cível e administrativa 

(dependendo do ilícito ambiental praticado). 

Por outro lado, é de ser ressaltado que muitos danos ambientais, ainda que praticados por 

particulares, poderiam ser evitados se o Estado, por meio de seus órgãos competentes, tomasse 

as providências necessárias para evitar e conter tais ilícitos. 

Nesse sentido, entende-se oportuno aprofundar o assunto, no sentido de verificar se o 

Estado, quando omisso no seu dever de fiscalização, poderia ser responsabilizado na esfera cível 

por ilícitos ambientais praticados por entes privados. 

A propósito, não é incomum verificar, especialmente no Brasil, situações em que o 

particular, em nítida afronta à legislação ambiental, provoca danos ambientais de considerável 

proporção, os quais poderiam ser evitados se o Estado tomasse as providências necessárias no 

âmbito de sua função fiscalizatória. 

Por isso, entende-se coerente verificar se seria possível imputar a responsabilidade civil do 

Estado por danos ambientais praticados por particulares, nas situações que ele, o Poder Público, 

omite-se no seu dever constitucional de proteger o meio ambiente. 

 

                                                        
1 Mestrando em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa 

Catarina.  

2 Mestrando em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa 
Catarina. 
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1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO LEGAL DO MEIO AMBIENTE 

Para assegurar a proteção ambiental em sua plenitude, há diversos tratados, convenções e 

legislações impondo ao Poder Público e à sociedade medidas preventivas e repressivas em prol do 

meio ambiente.  

Essa preocupação com o meio ambiente decorre, principalmente, da crise ecológica 

vivenciada nas últimas décadas, que constitui reflexo da evolução tecnológica e industrial, 

impulsionada pela Revolução Industrial do século XVIII. 

 Os problemas ambientais contemporâneos são provenientes, conforme acentua Édis 

Milaré, “de um fenômeno correntio, segundo o qual os homens, para a satisfação de suas novas e 

múltiplas necessidades, que são ilimitadas, disputam os bens da natureza, por definição 

limitados”.3 

Pode-se dizer, assim, que o Direito Ambiental moderno tem uma origem recente, quiçá a 

partir da metade do século XX, em que houve uma tomada de consciência, sob a perspectiva 

global, no sentido de frear o processo de deterioração do ecossistema4.  

Na observação de Blanca Lozano Cutanda e Juan-Cruz Alli Turrilas, "Lo que hace unas 

décadas parecían previsiones exageradas sobre los límites de crecimiento y las dificultades para 

mantener de un sistema ecológico sostenible, hoy se ha manifestado com una temible realidad que 

pude poner en peligro la supervivencia de la especie humana a medio plazo".5 

Ulrich Beck, em seu livro "sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade", sustenta 

que o processo de industrialização atual nos conduz a uma sociedade de risco. Os riscos e as 

ameaças atuais, em razão de seu alcance global e do moderno processo de industrialização, 

complementa Beck, tornam-se mais evidentes e, por outro lado, mais complexos.6 

A dimensão dos problemas ambientais contemporâneos, portanto, já não se restringe 

apenas a uma determinada localidade. 

É dizer, a contaminação dos mares ou de um rio que atravessa fronteiras, por exemplo, já 

                                                        
3 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.  65. 

4 CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y legislación ambiental. 7. ed. Madrid: Dykinson, 2013, p. 
117/118. 

5 CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y legislación ambiental. 7. ed. Madrid: Dykinson, 2013, p. 
118. 

6 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Traduzido por Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 
2011, p. 26. 
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não pode ser tratada exclusivamente por um determinado Estado. Diga-se o mesmo em relação à 

emissão indiscriminada de poluentes à atmosfera.  

Assim, em virtude do avanço tecnológico e industrial atingido nas últimas décadas, pode-se 

afirmar que o planeta Terra está em estado de alerta, notadamente em virtude das atividades 

impactantes ao meio ambiente, desencadeadas pelo ser humano, como, por exemplo, a 

exploração indiscriminada de recursos naturais não renováveis (como o petróleo, carvão e gás 

natural), desmatamento de florestas e demais formas de vegetação, contaminação de mares e 

outros cursos de água por metais perigosos, emissão indiscriminada de dióxido de carbono e 

outros poluentes atmosféricos. 

Nesse cenário, surge o Direito Ambiental, cujo principal objetivo, na palavras de José Esteve 

Pardo, "es evitar o reducir el negativo impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el 

medio ambiente".7 

É dizer, o Direito Ambiental, conforme se depreende do pensamento de Pardo,  surgiria 

para moderar, limitar ou excluir esse desenvolvimento tecnológico e industrial, que, por um lado, 

trouxe inegáveis benefícios sociais, mas, por outro, desencadeou impactos negativos ao meio 

ambiente, comprometendo a biodiversidade e a própria sobrevivência humana8.  

Por isso, pode-se dizer que a sustentabilidade (ou desenvolvimento sustentável) 

constituiria um dos paradigmas do Direito Ambiental, notadamente porque não se objetivaria 

cessar, de forma absoluta e radical, as atividades tecnológicas e industriais inerentes à sociedade 

moderna, mas conciliar tal desenvolvimento com o meio ambiente sustentável9.  

A expressão desenvolvimento sustentável passou a ficar conhecida a partir do Relatório de 

Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

publicado em 1987, sob a coordenação da então Primeira-ministra norueguesa Gro Harlem 

Brundtland. Esse relatório, reconhecendo os impactos negativos das atividades econômicas sobre 

o meio ambiente, procurou estabelecer metas para que o desenvolvimento econômico pudesse 

ser conciliado o meio ambiente, de forma a assegurar os recursos naturais para as gerações 

futuras.10 

                                                        
7 PARDO, José Esteve. Derecho del medio ambiente. 3. ed. Madrid: Marcial Pons, 2014, p. 14. 

8 PARDO, José Esteve. Derecho del medio ambiente, p. 14. 

9 PARDO, José Esteve. Derecho del medio ambiente, p. 14. 

10 OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; MONT' ALVERNE, Tarin Cristino Frota. A evolução da noção de desenvolvimento sustentável nas 
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No entanto, é de ser enfatizado que a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo-Suécia no ano de 1972, constitui o grande marco histórico do 

Direito Internacional Ambiental, em que se firmou a conhecida "Declaração de Estocolmo", por 

meio da primeira reunião política mundial sobre o meio ambiente.11   

Na observação de Gabriel Ferrer, “Por primera vez, la comunidad internacional organizada 

toma una postura comúnfrente a las agresiones que sufre el Planeta. Irrumpe como nuevo 

paradigma la necesidad de establecer límites al crecimiento”.12 

Por intermédio da Declaração de Estocolmo de 1972, estabeleceram-se importantes 

princípios na seara ambiental (dentre os quais se pode citar o da cooperação internacional), que 

serviram de alicerce para a implementação de normas de proteção ambiental nos ordenamentos 

jurídicos domésticos (inclusive nos textos constitucionais). 

Após a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, sucederam-se diversas reuniões 

internacionais, com a implementação de tratados, conferências e demais atos normativos (no 

plano internacional e doméstico). 

Num segundo momento, que também representou significativo avanço no seio do Direito 

Ambiental Internacional, convocou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente no 

Rio de Janeiro, no ano de 1992. Essa Conferência, também conhecida como "Cúpula da Terra" ou 

"Rio 92", diferentemente da Conferência de Estocolmo, possibilitou, segundo Sidney e Sérgio 

Guerra, "a abertura de um diálogo multilateral, colocando os interesses globais como sua principal 

preocupação".13  

A Conferência do Rio de Janeiro deu origem à denominada "Declaração do Rio", documento 

com 27 princípios para a proteção do meio ambiente, em que se deu enfoque especial ao 

desenvolvimento sustentável, na senda do Relatório de Brundtland. 

Para Gabriel Ferrer, a Conferência do Rio de Janeiro deu um enfoque mais abrangente 

sobre o meio ambiente, não se restringindo, como se fosse o maior problema, à questão 

                                                                                                                                                                                        

Nações Unidas. In: GRANZIERA, Maria Luiza Machado; REI, Fernando (coords). Direito ambiental internacional. São Paulo: Atlas, 
2015, p. 118. 

11 OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; MONT' ALVERNE, Tarin Cristino Frota. A evolução da noção de desenvolvimento sustentável nas 
Nações Unidas, p. 121. 

12 FERRER, Gabriel. La construcción del derecho ambiental. Revista NEJ - Eletrônica, v. 18, n. 3, p. 351. Set-dez 2013. Disponível em: 
http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688. Acesso em 06 de setembro de 2015. 

13 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 35. 
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demográfica, mas também ao desenvolvimento e à pobreza14.  

O ano de 2002 também constituiu importante marco na seara internacional, que se deu 

com a realização da Conferência de Johanesburgo, na África do Sul, também conhecida como a 

Rio+10. Em junho de 2012, realizou-se, no Rio de Janeiro, outra relevante conferência promovida 

pela ONU (Organização das Nações Unidas), intitulada Rio+20.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, de forma inovadora, enumerou, em seu texto, 

um arcabouço rigoroso de princípios e regras voltadas à proteção do meio ambiente. 

A propósito, de acordo com o art. 225, caput, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". Essa 

norma, segundo Édis Milaré, recebeu influência da Declaração de Estocolmo.15 

O meio ambiente, assim, ganhou especial destaque no cenário normativo brasileiro, 

sobretudo porque previsto expressamente no texto da Constituição Federal de 1988. 

De qualquer forma, antes da edição da Constituição Federal de 1988, já havia legislações 

ordinárias tratando sobre a proteção do meio ambiente, como é caso da Lei n. 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional sobre o Meio Ambiente.16  

 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

No que se refere à responsabilidade civil por danos ambientais, observa-se que o seu 

regramento básico emerge da responsabilidade civil extracontratual17, porém apresenta algumas 

peculiaridades que serão abordadas doravante.  

Conforme ressaltado no capítulo anterior, após a Conferência de Estocolmo, realizada em 

1972, diversos países passaram a prever, em seus respectivos ordenamentos jurídicos (inclusive 

nos textos constitucionais), princípios e regras robustas inerentes à proteção ao meio ambiente, 

instituindo sanções na esfera administrativa, cível e penal para o causador de dano ambiental.  

                                                        
14 FERRER, Gabriel. La construcción del derecho ambiental. Revista NEJ - Eletrônica, v. 18, n. 3, p. 351. Set-dez 2013. Disponível em: 

http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688. Acesso em 06 de setembro de 2015. 

15 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1512. 

16 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 11 set. 2015. 

17 PARDO, José Esteve. Derecho del medio ambiente, p. 91. 
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Nesse particular, traz-se à tona o preceito normativo insculpido no art. 45 da Constituição 

da Espanha de 1978: 

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.18 

De acordo com a redação estampada no art. 45 da Constituição Espanhola, percebe-se que 

a violação de condutas em detrimento do meio ambiente poderá submeter o infrator à aplicação 

de sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano ambiental 

causado. 

Nessa mesma diretriz, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de forma 

semelhante à Constituição Espanhola, previu, em seu art. 225 e §3º, o seguinte: 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

[...] 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados.19 

Portanto, de acordo com o texto constitucional brasileiro, as pessoas físicas e jurídicas, 

responsáveis pela prática de danos ambientais, são suscetíveis de serem sancionadas na esfera 

penal, cível e administrativa (de forma isolada ou simultânea, dependendo da gravidade da 

infração, bem como da respectiva previsão legislativa). 

No Direito Civil tradicional brasileiro, a responsabilidade civil, em regra, depende da 

comprovação de conduta culposa (manifestada por imprudência ou negligência) ou dolosa 

                                                        
18 ESPANHA. Constituição Espanhola. Disponível em: <http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229>. Acesso em: 

07 set. 2015. 

19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 08 set. 
2015. 



205 
 

(voluntária e consciente) por parte do causador do dano, nos termos dos artigos 18620 e 92721  do 

Código Civil vigente (Lei n. 10.406/2002). 

No entanto, o próprio Código Civil de 2002, em seu artigo 927, parágrafo único, permite 

que, em situações excepcionais, quando haja previsão expressa em Lei ou se trate de atividade de 

risco, a responsabilidade seja objetiva, isto é, independentemente da comprovação de culpa pelo 

causador do dano.22  

A responsabilidade civil no campo ambiental, entretanto, é objetiva, pois, segundo Édis 

Milaré, a legislação civil tradicional não ofereceria a proteção necessária às vítimas do dano 

ambiental. O citado autor, a propósito, apresenta algumas razões pela qual a doutrina e a 

jurisprudência passaram a entender que a responsabilidade ambiental seria objetiva, a saber: 1) O 

dano ambiental reveste-se de natureza difusa, atingindo uma pluralidade de vítimas, muitas vezes 

indeterminadas, razão pela qual os institutos do Direito Processual clássico não conseguiriam dar a 

resposta adequada ao caso; 2) Nos danos ambientais, ocorreria, amiúde, dificuldade de provar a 

culpa do agente poluidor, mormente porque este, muitas vezes, estaria acobertado por atos de 

autorização e licença por parte do próprio Poder Público; 3) As causas excludentes de 

responsabilidade civil previstas no Código Civil, como o caso fortuito e a força maior, também 

poderiam não se mostrar coerentes com a tutela ambiental.23 

A Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional sobre o Meio 

Ambiente, estabeleceu, em seu art. 14, §1º, que "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 

neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".24 

Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro acolheu a teoria da responsabilidade objetiva 

na seara ambiental. É dizer, para que o agente seja responsabilizado, é suficiente que esteja 

demonstrado o dano ambiental e a relação de causalidade do referido resultado com a sua 

conduta, pouco importando a comprovação de dolo ou culpa.  

                                                        
20 Art. 186 do Código Civil - "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

21 Art. 927 do Código Civil - "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". 

22 Art. 927, parágrafo único, do Código Civil - "Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem". 

23 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1248. 

24 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 11 set. 2015. 
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Na Espanha, por meio de sua Lei n. 26/2007, a responsabilidade, nos danos ambientais, só 

seria objetiva para condutas de risco ambiental mais evidentes. As condutas de risco menos 

intensas, por sua vez, estariam abarcadas pela responsabilidade subjetiva (dolo, imprudência ou 

negligência).25 

De qualquer forma, no Brasil, acolheu-se a regra da responsabilidade objetiva, a qual 

estaria alicerçada na ideia do risco, cujas consequências - conforme observam Sidney Guerra e 

Sérgio Guerra - estariam assim resumidas: a reparação do dano ambiental não dependeria de 

demonstração de conduta dolosa ou culposa por parte do agente poluidor; O dever de indenizar 

estaria caracterizado independentemente da licitude da conduta do causador do dano; 

inadmissibilidade das causas excludentes de responsabilidade civil.26 

Para Édis Milaré, o ordenamento jurídico brasileiro acolhera a teoria do risco integral, que 

seria a mais rigorosa das vertentes teóricas inerentes à responsabilidade objetiva. Por meio da 

teoria do risco integral, complementa Milaré, alicerçado na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, o 

dever de indenizar decorreria da existência do dano ambiental, pouco importando que haja, no 

caso concreto, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.27  

Sirviskas, da mesma forma, entende que o ordenamento jurídico brasileiro acolheu a teoria 

do risco integral no que refere à responsabilidade objetiva ambiental, concluindo que as situações 

envolvendo fato de terceiro, caso fortuito e força maior não têm o condão de excluir a penalidade 

civil prevista na legislação ambiental. 28 

Por conseguinte, de acordo com o sistema legislativo brasileiro, o dano ambiental deverá 

ser reparado e/ou indenizado independentemente de culpa ou dolo pelo agente poluidor (seja ele 

pessoa física ou jurídica). Basta que seja demonstrado, no caso concreto, o dano ambiental, a 

conduta do agente poluidor e o nexo de causalidade. 

Assim, para que haja a responsabilidade civil, exige-se a presença do nexo causal entre o 

dano ambiental e a conduta (seja por ação ou omissão) do agente poluidor.  

Sobre o assunto, Paulo Affonso Leme Machado leciona que: 

                                                        
25 PARDO, José Esteve. Derecho del medio ambiente, p. 99. 

26 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 249. 

27 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1250. 

28 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 207. 
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A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico 

de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação 

para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na 

indenização ou na reparação dos 'danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua 

atividade' (art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida 

pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se 

quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da 

imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo 

de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à 

custa da degradação do meio ambiente.29  

O nexo de causalidade nem sempre é simples de ser aferido no caso concreto, sobretudo 

porque as situações de poluição ambiental apresentam complexidades, que, muitas vezes, 

impedem o conhecimento da origem do dano ambiental, conforme se depreende da seguinte 

advertência de Édis Milaré: 

Não é tarefa fácil, no entanto, em matéria de dano ambiental, a determinação segura do nexo 

causal, já que os fatos da poluição, por sua complexidade, permanecem muitas vezes camuflados 

não só pelo anonimato, como também pela multiplicidade de causas, das fontes e de 

comportamentos, seja por sua tardia consumação, seja pelas dificuldades técnicas e financeiras de 

sua aferição, seja, enfim, pela longa distância entre a fonte emissora e o resultado lesivo, além de 

tantos outros fatores.30  

Diante desse contexto, em situações mais complexas, seria possível adotar a tese da 

inversão do ônus da prova (à guisa do que já ocorre no Código de Defesa do Consumidor), no 

sentido de que competiria ao agente poluidor comprovar que a sua atividade não teria relação 

com o dano ambiental. 

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de relatoria do Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, proferiu decisão nessa diretriz. No caso concreto, tratava-se de ação promovida 

por pescadores da região de Panorama - São Paulo, os quais se insurgiram contra a Usina 

Hidrelétrica Sérgio Mota, cuja construção do empreendimento teria ensejado a redução da 

produção pesqueira no Rio Paraná e, por corolário, comprometido a atividade profissional e o 

sustento familiar dos autores da ação. O Superior Tribunal de Justiça, então, calcado no princípio 

da precaução, decidiu que, no caso concreto, caberia à empresa demandada comprovar que a sua 

atividade não teria ensejado riscos ao meio ambiente. Quanto aos pescadores, autores da ação, 

seria suficiente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, provar a potencialidade lesiva da atividade 

                                                        
29 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 369. 

30 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1255. 
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da empresa demandada (o que, na espécie, já estaria evidenciado).31  

Em suma, no plano ambiental, a responsabilidade civil depende da comprovação do dano 

ambiental, nexo de causalidade e conduta (por ação ou omissão) do agente poluidor, sendo 

prescindível, conforme já sublinhado, demonstrar eventual conduta dolosa ou culposa deste.  

 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO EM DANOS AMBIENTAIS 

O assunto envolvendo a responsabilidade civil do Estado, conforme o local e o período 

pode ser examinado sob diferentes óticas e vertentes, já tendo passado pela fase da 

irresponsabilidade (inerente aos Estados absolutistas), responsabilidade subjetiva e 

responsabilidade objetiva32. 

Na visão de Estanislao Arana García, o sistema de responsabilidade extracontratual 

tradicional, na Espanha, exigiria, no mínimo, a demonstração da ação culposa ou negligente do 

infrator. Na responsabilidade patrimonial da Administração Pública, por sua vez, não se exigiria 

que o dano fosse causado por uma ação culposa ou negligente, uma vez que ocorreria de forma 

objetiva, ou seja, "basta con que ésta cause un daño dentro del funcionamento de los servicios 

públicos de los que es garante la Administración Pública, y que no exista el deber jurídico de 

soportar este daño".33 

Atualmente, a responsabilidade civil do Estado, no Direito brasileiro, está prevista 

expressamente na Constituição Federal de 1988, a qual, em seu art. 37, §6º, preceitua que: 

Art. 37 [...]  

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa34.  

Diante desse panorama, tem-se interpretado que a Constituição Federal de 1988 acolheu a 

teoria da responsabilidade objetiva do Estado. 

                                                        
31 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.330.027-SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento 

em 06/11/2012. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 07 de setembro de 2015. 

32 Nesse sentido, cf: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 562-567. 

33 GARCÍA, Estanislao Arana. La responsabilidad ambiental. In: LÓPEZ, María Asunción; GARCÍA, Estanislao Arana (orgs). Derecho 
ambiental. 2. ed. Madrid: Tecnos, 2015, p. 200. 

34 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 07 set. 
2015. 



209 
 

Para Hely Lopes Meirelles, haveria duas teorias inerentes à responsabilidade objetiva do 

Estado. A primeira delas, denominada teoria do risco administrativo, sustenta que o Estado 

responderia objetivamente pelos seus atos, mas poderia isentar-se da responsabilidade civil acaso 

haja comprovação de dolo ou culpa exclusiva da vítima. A teoria do risco integral, por sua vez, não 

permitiria que o Estado invocasse tal benefício para eximir-se da responsabilidade civil.35 

Por outro lado, em se tratando de comportamentos omissivos do Poder Público, a doutrina, 

interpretando o dispositivo constitucional supracitado, tem perfilhado o entendimento de que a 

responsabilidade seria subjetiva.  

Mas essa responsabilidade subjetiva teria uma conotação diferenciada, até porque o ente 

estatal não teria os atributos psicológicos inerentes à pessoa física (a qual poderia praticar o ato 

mediante dolo ou culpa). É dizer, tratar-se-ia de uma responsabilidade subjetiva em que não se 

necessitaria demonstrar o dolo e a culpa do agente público vinculado ao Estado, mas apenas que 

houvesse, no caso concreto, uma inércia ou falha na prestação de serviço pelo ente estatal. Tratar-

se-ia, assim, da culpa do serviço público (a faute du service dos franceses), que seria demonstrada, 

nas palavra de Di Pietro, "pelo seu mau funcionamento, não-funcionamento ou funcionamento 

tardio".36 

Na esfera ambiental, conforme ressaltado no capítulo anterior, a responsabilidade civil é 

objetiva, havendo inclinação por parte da doutrina em aderir à teoria do risco integral. A regra da 

responsabilidade objetiva no plano ambiental, por certo, não se estende apenas às pessoas físicas 

ou jurídicas de Direito Privado, mas também ao próprio Estado.  

A propósito, urge transcrever o disposto no art. 3º, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981, que trata 

da Política Nacional do Meio Ambiente, confira-se: 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

[...] 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.37  

Nessa perspectiva, é possível concluir que as pessoas físicas e jurídicas, sejam estas de 

Direito Privado ou Público, são suscetíveis de serem ser responsabilizadas por danos ambientais na 

                                                        
35 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 623/624. 

36 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 569. 

37 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 11 set. 2015. 
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esfera cível. 

Todavia, cabe indagar se seria viável responsabilizar o Estado nas situações de omissão, 

quando este poderia ter agido para evitar o dano ambiental provocado pelo particular (como, por 

exemplo, intervindo com rigor na sua atividade fiscalizatória). 

Com efeito, quando o Poder Público é diretamente responsável por um dano ambiental, 

não pairam dúvidas de que poderá ser responsabilizado civilmente, contanto, é claro, que seja 

verificado se o resultado danoso ao meio ambiente adveio de sua própria conduta.  

Nos casos de dano ambiental praticado diretamente pelo Estado, a responsabilidade é 

aferida objetivamente. Em primeiro lugar, porque a responsabilidade do Estado, segundo a norma 

insculpida no art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, é objetiva. Em segundo lugar, porque a 

responsabilidade civil ambiental, na forma do art. 14, §1º, da Lei Federal n. 6.938/81 (Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente), também é objetiva.  

Sobre a responsabilidade do Estado nos danos ambientais, Estanislao Arana Garcia, 

interpretando o art. 45 da Constituição Espanhola, entende plausível no ordenamento jurídico 

espanhol, desde que haja algumas das seguintes situações: 

La acción u omisión causante del daño ha de tener su origen en el ámbito de funcionamento del 

servicio público que configura el artículo 45 CE, que obliga a los poderes públicos a velar por la 

utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida 

y defender y restaurar el medio ambiente. De modo que cuando no se adoptan las medidas para que 

la utilización de los recursos naturales sea racional o no se ejerzan las potestades para defender o 

restaurar el medio ambiente, o aun adoptándose las medidas adecuadas, se produce el daño 

ambiental, surge la responsabilidad de la Administración siempre y cuando el dano producido sea un 

daño antijurídico.38 

Blanca Lozano Cutanda e Juan-Cruz Alli Tuttillas, ao comentarem o assunto sob a ótica do 

ordenamento jurídico espanhol, asseveram que os danos ambientais atribuídos à Administração 

Pública deveriam seguir as normas do Direito Administrativo, cuja responsabilidade se daria pelo 

contencioso-administrativo. Por isso, não se falaria em "responsabilidade civil", mas sim em 

"responsabilidade patrimonial das Administrações Públicas", que não dependeria de 

demonstração de culpa, uma vez que seria aferida de forma objetiva.39 

                                                        
38 GARCÍA, Estanislao Arana. La responsabilidad ambiental. In: LÓPEZ, María Asunción; GARCÍA, Estanislao Arana (orgs). Derecho 

ambiental. 2. ed. Madrid: Tecnos, 2015, p. 202. 

39 CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y legislación ambiental. 7. ed. Madrid: Dykinson, 2013, p. 
204. 
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Porém, há situações em que o Poder Público não provoca diretamente o dano ambiental, 

mas contribui, em razão de eventual comportamento omissivo, para a sua ocorrência. 

A questão, deveras, é complexa, mas a doutrina e a jurisprudência brasileira parecem 

inclinar-se para a admissibilidade da responsabilidade do Estado em danos ambientais provocados 

por terceiros, quando ele, o Poder Público, omite-se no seu dever constitucional de preservar o 

meio ambiente. Essa omissão, segundo Édis Milaré, pode ocorrer, por exemplo, em decorrência da 

falta de fiscalização; inobservância das regras que norteiam o procedimento de licenciamento 

ambiental; inércia no que se refere à instalação de sistemas de disposição de lixo e tratamento de 

esgoto.40 

Portanto, para Édis Milaré, "afastando-se da imposição legal de agir, ou agindo 

deficientemente, deve o Estado responder por sua incúria, negligência ou deficiência, que 

traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado que, por direito, deveria sê-lo".41 

Nesse contexto, é possível concluir que o Poder Púbico deve pautar a sua atuação com 

eficiência no que se refere à proteção do meio ambiente, sob pena de responder civilmente por 

seus atos. 

O art. 225, caput, Constituição Federal de 1988, não é demasiado frisar, impôs ao Poder 

Público o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações.42Além disso, o art. 225, §1ª, da Constituição brasileira, estabeleceu um rol de deveres ao 

Poder Público para que este possa defender e preservar o meio ambiente.43 

                                                        
40 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1261. 

41 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1262. 

42 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 08 set. 
2015. 

43 Art. 225 [...] 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;        

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético;       

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo 
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção;       

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;   

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente;     

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
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Na jurisprudência brasileira, existem diversos precedentes condenando entes estatais por 

omissão no seu dever de resguardar o meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça, nesse 

particular, em acórdão da lavra do Ministro Humberto Martins, datado de 18/08/2015, proferiu 

decisão no sentido de incluir o IBAMA no pólo passivo em ação civil pública promovida pelo 

Ministério Público, sob o fundamento de que o órgão de proteção ambiental federal, no caso 

concreto, teria se omitido no seu dever de fiscalização, contribuindo indiretamente para o dano 

ambiental.44 

Outrossim, há diversos precedentes condenando órgãos públicos ambientais, assim como a 

própria União e os Municípios, em decorrência de danos ambientais ocorridos em razão de 

omissão fiscalizatória, como é o caso de edificações em área de preservação permanente (nas 

proximidades rios, lagoas e mares), em que o Poder Público, podendo impedir o ilícito no caso 

concreto, não toma as providências necessárias para contê-lo. Nesse casos, tem-se entendido que 

não apenas o particular deve ser responsabilizado pela reparação do dano ambiental, mas 

também o próprio Poder Público que se omitiu no dever fiscalizatório45.  

Por outro lado, há uma preocupação da doutrina e da jurisprudência quanto à regra da 

responsabilidade solidária entre o Poder Público e o particular, porque, em muitos casos, poderia 

ensejar um efeito reverso em detrimento da coletividade, a qual poderia ser onerada com a 

condenação do ente estatal, sobretudo porque seria atingida no aspecto financeiro. Por isso, tem-

se sugerido que o Estado só deveria responder secundariamente, ou seja, quando o particular 

(degradador principal) não pudesse reparar e indenizar o dano ambiental.46 

O Superior Tribunal de Justiça, nessa vereda, proferiu decisão, em acórdão relatado pelo 

Ministro Herman Benjamin, no sentido de que a responsabilidade do Estado, em casos de omissão 

por dano ambiental, seria objetiva e solidária com o particular, porém de execução subsidiária. É 

                                                                                                                                                                                        

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 08 set. 2015). 

44 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimento no Recurso Especial n. 1417023/PR, Relator: Ministro Humberto Martins. 
Julgamento em 18/08/2015. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 07 de setembro de 2015. 

45 Nesse sentido, cf: BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Acórdão n. 2006.71.05.005734-6. Relator Desembargador 
Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Julgamento em 26/01/2011. Disponível em: www.trf4.jus.br. Acesso em 10 de 
setembro de 2015. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Acórdão n. 5002749-98.2011.404.7200. Relator: 
Desembargador Federal Candido Alfredo Silva Leal Junior. Julgamento em 17/10/2013. Disponível em: www.trf4.jus.br. Acesso 
em 10 de setembro de 2015. BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 2013.078507-4. Relator: 
Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva. Julgamento em 14/07/2015. Disponível em: www.tjsc.jus.br. Acesso em 
10 de setembro de 2015. BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agravo de Instrumento n. 2007.021139-8. Relator: 
Desembargador Jânio Machado. Julgamento em 11/09/2008. Disponível em: www.tjsc.jus.br. Acesso em 10 de setembro de 
2015. 

46 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1262. 
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dizer, para a aludida Corte Superior, o Estado, nessas situações, integraria o título executivo, 

contudo na condição de "devedor-reserva", ou seja, só seria convocado a indenizar se o 

degradador direto e principal não o fizesse, seja por exaurimento patrimonial ou insolvência, seja 

por impossibilidade ou incapacidade (inclusive técnica).47 

Em suma, considerando que, no Brasil, o dano ambiental praticado por particulares (como, 

por exemplo, edificações em áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental; supressão 

de vegetação; implementação de loteamentos clandestinos e irregulares) ocorre, com certa 

frequência, por negligência e incúria do Poder Público (que não fiscalizou de forma adequada e 

eficiente), é razoável que este responda civilmente de forma solidária com o degradador principal.  

Por outro lado, o entendimento esposado por determinado segmento da doutrina, com 

respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a execução do Estado 

deveria ser subsidiária, sob pena de onerar a sociedade, pode parecer uma alternativa coerente, 

até porque o objetivo primordial da ação civil é fazer com que o degradador principal seja 

compelido a reparar o dano ambiental, inclusive, se for o caso, mediante o pagamento de 

indenização compatível com o ilícito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pôde ser observado neste estudo, a responsabilidade civil no ordenamento jurídico 

brasileiro, no que se refere a danos ambientais, é objetiva, havendo inclinação doutrinária para a 

teoria do risco integral, que não admitiria a alegação de caso fortuito, força maior, fato de terceiro 

e culpa exclusiva da vítima como fator excludente de responsabilidade. É dizer, para teoria do 

risco integral, seria suficiente a demonstração do dano ambiental, conduta do agente poluidor e 

nexo de causalidade, pouco importando que haja, no caso concreto, dolo ou culpa, bem como 

caso fortuito ou força maior. 

Os danos ambientais praticados pelo próprio Poder Público também seriam aferidos 

segundo a regra da responsabilidade objetiva, ou seja, o ente estatal seria responsabilizado 

independentemente da comprovação de dolo ou culpa. 

Todavia, tem-se verificado que pessoas físicas e jurídicas de Direito Privado, com certa 

                                                        
47 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1071741/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento em 24/03/2009. 

Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 12 de setembro de 2015 
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frequência, praticam danos de significativa gravidade ao meio ambiente, cujos atos, muitas vezes, 

decorrem de omissão e incúria do Poder Público, que não exerceu a contento a sua função de 

fiscalização. 

Diante desse contexto, caberia indagar se, no Brasil, caberia responsabilizar civilmente o 

Estado quando este, no caso concreto, omite-se no seu dever se fiscalização, contribuindo, ainda 

que indiretamente, para o dano ambiental praticado pelo particular. 

Conforme discorrido neste trabalho, considerando que, no Brasil, o dano ambiental 

praticado por particulares (como, por exemplo, edificações em áreas especialmente protegidas 

pela legislação ambiental; supressão de vegetação; implementação de loteamentos clandestinos e 

irregulares) ocorre, com certa frequência, por negligência e incúria do Poder Público (que não 

fiscalizou de forma adequada e eficiente), é razoável que este responda civilmente de forma 

solidária com o degradador principal.  

De qualquer forma, é mister que haja cautela nessa forma de responsabilidade solidária, 

para que a sociedade não seja onerada de forma desnecessária. Por isso, a solução adotada por 

determinado segmento da doutrina, com apoio do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 

o Poder Público só seja compelido a reparar o dano de forma subsidiária (quando o degradador 

principal, de fato, não tenha meios para cumprir a obrigação principal), pode representar uma 

alternativa coerente e proporcional à situação.  
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O INSTITUTO DAS PATENTES VERDES NO BRASIL E NA ESPANHA: UM 

DESDOBRAMENTO DA SUSTENTABILIDADE TECNOLÓGICA E AMBIENTAL 

 

Marcos Vinicius Viana da Silva1 

Tarcísio Vilton Meneghetti2 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo sobre a sustentabilidade ganhou força a partir das conferências internacionais dos 

anos 1970, encontrando-se atualmente em discussão constante e em aplicação, envolvendo os 

vários ramos do direito, política e sociedade. 

Os mais recentes estudos sobre sustentabilidade, dividiram o tema em vários sub itens, que 

segundo a doutrina são seis, das quais trabalhar-se-á mais detalhadamente duas, devido a 

aproximação com o tema de patentes, foco do trabalho. 

No tocante ao direito, algumas áreas sofreram maior impacto da sustentabilidade, destaca-

se o direito ambiental como uma delas. Todavia, nenhum campo, quer seja do direito público ou 

privado, ficou completamente fora da relação sustentável. 

Dito isto, o presente estudo busca tratar da relação entre a sustentabilidade, 

principalmente nas suas formas ambiental e tecnológica, com o direito privado da propriedade 

industrial, exteriorizado aqui no campo das patentes verdes. 

Tem-se nesta ótica, como objetivo do estudo, verificar do que se tratam as patentes verdes 

no Brasil e na Espanha? e quais são as relações destas patentes com a sustentabilidade? 

As hipóteses que respondem estes questionamentos são os seguintes: as patentes verdes 

são institutos voltados a proteção de novos objetos que não poluem, ou poluem minimamente o 

meio ambiente, sendo aplicada tanto no Brasil como na Espanha, e tendo forte influência das 

relações atuais da sustentabilidade internacional. 

                                                        
1 Acadêmico de doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI - Itajaí, Santa Catarina, 

Brasil. E-mail: mvsilva0805@gmail.com 

2Acadêmico de doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI - Itajaí, Santa Catarina, 
Brasil. E-mail: tmeneghetti88@gmail.com 
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Para possibilitar a confirmação ou refutação destas hipóteses, dividiu-se o presente 

trabalho em três partes. Na primeira tratar-se-á a sustentabilidade e suas formas, porquanto na 

segunda etapa do trabalho será discorrido os conceitos e formas gerais do sistema de patentes, 

tendo como último item, a análise das patentes verdes e de suas relações no Brasil e na Espanha. 

Informa-se ainda que será utilizado o método indutivo, tanto para coleta dos dados quanto 

no tratamento dos mesmos durante toda a pesquisa, aplicando técnicas do referente e do 

fichamento conforme preconiza o doutrinar Pasold3 para as análises pertinentes. 

 

1. SUSTENTABILIDADE 

Sobre a sustentabilidade, trartar-se-á dois grandes tópicos, divididos aqui em conceito e 

formas da sustentabilidade. Esta divisão ocorreu para melhor evidenciar o que se busca verificar 

neste artigo, no afã de demonstrar posteriormente a relação da sustentabilidade e das patentes, 

mais especificamente pelo surgimento das patentes verdes. 

 

1.1 O conceito 

Quando da necessidade da abordagem de assuntos dotados de múltiplos conceitos e 

teorias, faz-se imperiosos a análise de um conceito operacional sobre o tema, a fim de que seja 

elaborado um pensamento ou uma ideia uniforme sobre a discussão que se busca estabelecer. 

Assim, incialmente, vale discutir que o termo sustentabilidade foi apresentado 

introdutoriamente nos anos 1990, todavia sua construção histórica deriva das conferências sobre 

o tema, da qual se destaca a de Estocolmo em 19724, conferência esta desenvolvida para que 

ocorressem os primeiros debates mundiais sobre meio ambiente, o direito ambiental e a poluição 

mundial.  

Durante este primeiro encontro internacional não ficou claramente definido o conceito de 

Sustentabilidade, mas sim a ideia de Eco desenvolvimento, ponto convergente e que trouxe à tona 

                                                        
3 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12ª Edição revisada. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. 

4 A Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972, ficou conhecida mundial como 
Estocolmo 1972, tendo introduzido várias temáticas ainda não abordadas a nível mundial, principalmente com relação ao meio 
ambiente e sustentabilidade. Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf. Na data de 
11/05/2014. 
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um debate que até então estava conscrito a pesquisadores ecológicos e ambientais.5 

É de se destacar igualmente, que apesar da tentativa para a elaboração normas ou 

regulamentos sobre o meio ambiente, o primeiro encontro mundial sobre direito ambiental não 

obteve como frutos quaisquer grandes avanços na esfera normativa das nações nele presentes, 

pouco repercutindo diretamente na esfera prática e atuante do meio ambiente e da 

sustentabilidade. 

Evidenciado tais pontos, apresenta-se um primeiro conceito sobre Sustentabilidade, 

caracterizado por Juarez Freitas6 como: “O princípio da sustentabilidade significa pensar em 

referências arrojadas, com respeito consciente e pleno à titularidade dos direitos daqueles que 

ainda não nasceram e à ligação de todo os seres, acima das coisas”. 

Ainda sobre o tema, cabe destacar o conceito abordado por Cruz e Bodnar7, que afirmam: 

Sobre a amplitude da Sustentabilidade PiñarMañas, fazendo referência ao que propõe Michael 

Decleris, explica que a mesma consiste na: a) conservação e recuperação quando esta seja 

necessária, do adequado capital natural para promover uma política qualitativa de desenvolvimento; 

e b) inclusão de critérios ambientais, culturais, sociais e econômicos no planejamento e na 

implementação das decisões sobre desenvolvimento. No atual contexto da sociedade do 

conhecimento, defende-se também a variável tecnológica como elemento de possível ampliação da 

Sustentabilidade. 

Por fim, apresenta-se o conceito de sustentabilidade apresentado por Sachs8, no qual tal 

instituto “constitui-se num conceito dinâmico, que leva em conta as necessidades crescentes das 

populações, num contexto internacional em constante expansão”. 

Da soma destes diferentes conceitos para sustentabilidade, compreende-se que o tema é 

bastante diversificado e vasto, motivo pelo qual se torna complexo conceder ao assunto um 

conceito operacional restrito e engessado. 

Dito isto, cabe explanar no próximo tópico a divisão que fora estabelecida para a 

sustentabilidade, tendo ocorrido tal fenômeno para melhor detalhar o tema, haja vista sua 

complexidade. 

 

                                                        
5 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

6 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. São Paulo: Editora Fórum, 2009, p. 34. 

7 CRUZ, Paulo Marcio, BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2012, p. 51. 

8 SACHS, Ignacy. Desarrollo sustentable, bio-industrialización descentralizada y nuevas configuraciones rural-urbanas. Los casos de 
India y Brasil. Pensamiento Iberoamericano 46, 1990, p. 235-236. 



220 
 

1.2 Formas de sustentabilidade 

O tema sustentabilidade, conforme apresentado anteriormente, ganhou força a partir da 

década de 90, tendo como um dos grandes marcos as conferências mundiais sobre o meio 

ambiente, das quais se destaca a do Rio de Janeiro em 1992 (Rio-92). 

Atualmente, a sustentabilidade passou a ser abordada sobre aspectos diferenciados 

daqueles originariamente expostos, tendo a mais recente doutrina dividido o tema em seis 

vertentes.9 

Vale explanar de plano, que as primeiras subdivisões da sustentabilidade apenas 

abordavam três temas, sustentabilidade social, econômica e ambiental. Todavia, estudos mais 

contemporâneos revelam ainda três outras formas de sustentabilidade, denominadas de 

sustentabilidade ética, político normativa e tecnológica.10 

Para o presente estudo, apesar da ciência das seis formas, tratar-se-á apenas de duas 

formais, a ambiental e tecnológica, tendo em vista que estas tem maior relação com o tema de 

patentes. 

Cabe ainda destacar que a esfera econômica da sustentabilidade também guarda enorme 

relação com o assunto ora abordado, todavia, concentrar-se-á nas análises ambientais e 

tecnologias, tendo em vista que no campo econômico, conforme será exposto a posteriori, ainda 

não existem dados completos sobre as patentes verdes. 

 

1.2.1 Da Sustentabilidade ambiental 

A sustentabilidade ambiental, surge como o primeiro e mais debatido ramo da 

sustentabilidade, uma vez que sua discussão inicia em meados do século XX, quando compreende-

se a necessidade de preservação do meio ambiente. 

A visível finitude das matérias primas e dos combustíveis fósseis, iniciou um processo de 

preocupação social com o meio ambiente, principalmente frente a visível extinção de 

determinadas espécies, bem como com as alterações climáticas apresentadas no século XX e XXI11. 

                                                        
9 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. p. 30. 

10 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. p. 31. 

11 CRUZ, Paulo Marcio, BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. p. 51. 



221 
 

Não obstante das alterações climáticas, finitude de recursos e extinção de espécies, o 

principal impulsionador dos estudos relacionados a sustentabilidade ambiental ocorreu após os 

primeiros colapsos relacionados a escassez da produção de petróleo em escalda mundial. 

Com base nisto, foram realizados os primeiros estudos sobre a repercussão das atitudes do 

homem no meio ambiente a ele relacionado. Retomando a ideia de escassez do petróleo, vale 

transcrever os ditames do economista Jeremy Rifkin12, que cita em sua obra a visível diminuição 

da produção petrolífera, ano após ano.   

King Hubbert foi um geofísico que trabalhou para a Shell OilCompany em 1956. Hubbert publicou um 

trabalho que se tornou famoso, prevendo o pico da produção de petróleo nos 48 Estados entre 1965 

e 1970. Na época, sua projeção foi ridicularizada por colegas que afirmaram que a América era a 

maior produtora de petróleo no mundo. A própria ideia de que poderíamos perder nossa 

preeminência era inimaginável e foi descartada. A previsão dele, no entanto, se revelou correta. A 

produção de petróleo nos Estados Unidos atingiu um pico em 1970 e começou seu longo declínio. 

Neste sentido, foi a falta de combustíveis que despertou as nações e as empresas privadas 

para a fundamental necessidade de produção de mecanismos mais sustentáveis e auto recicláveis, 

a fim de que a sociedade pudesse continuar produzindo, sem necessariamente acabar com os 

meios de sobrevivência do planeta, ou ainda deixá-los tão mais caros, que ainda menos indivíduos 

conseguiriam adquiri-los. 

Ainda utilizando dos estudos estabelecidos por Rifkin 13 , transcreve-se uma das 

repercussões geradas pela falta de petróleo nos Estados Unidos da América e no mundo, 

conforme se aduz: “Em julho de 2008, o preço do petróleo no mercado mundial atingiu o recorde 

de $147,00 por barril. Apenas sete anos antes, o petróleo era vendido por menos de $ 24 por 

barril.” 

Narrados estes pontos históricos que alvoroçaram tanto os ambientalistas quanto 

economistas e governantes, cabe informar que o tema da sustentabilidade ambiental sofreu 

amplas discussões durante a década de noventa, inclusive no tocante a preservação do meio 

ambiente para as futuras gerações, que nitidamente encontrar-se-iam prejudicadas pela produção 

e consumo exagerado da natureza nos dias presentes. 

De maneira ainda mais recente, destaca-se o grande debate mundial sobre a poluição do 

                                                        
12 RIFKIN, Jeremy. A terceira revolução industrial: como o poder lateral está transformando a energia, economia e mundo. São 

Paulo: M.Books do Brasil, 2012, p. 36. 

13 RIFKIN, Jeremy. A terceira revolução industrial: como o poder lateral está transformando a energia, economia e mundo. p. 35. 
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meio ambiente, principalmente no tocante as emissões de CO² na atmosfera, as quais já 

apresentavam níveis alarmantes. 

Sobre o tema, os doutrinadores David King e Gabrielle Walker14, sistematizam as mudanças 

climáticas inerentes ao aumento da produção de CO², como muito bem se visualiza no trecho que 

segue: 

Verdade é que as fontes materiais emitem muito mais dióxido de carbono do que os seres humanos, 

mas também é verdade que as fontes naturais absorvem mais dióxido de carbono. Falando de modo 

geral, a natureza está em equilíbrio no que respeita o carbono. As emissões humanas é que tiraram o 

mundo do equilíbrio. 

Vencidos esta introdução histórica, sobre o instituto da sustentabilidade ambiental, cabe 

abordar o conceito operacional retirado de Freitas15, que traz a sustentabilidade ambiental como 

um meio de se atingir a dignidade do ambiente, assim como reconhecer a defesa no direito das 

gerações futuras ao meio ambiente limpo, em todos os aspectos. 

Notoriamente a Sustentabilidade ambiental, como um dos primeiros itens estudados 

dentro da Sustentabilidade, possui diferenciados conceitos, como verifica-se dos ditames 

apresentados por Neves16 que transcreve a Sustentabilidade ambiental como: “conservação 

geográfica, equilíbrio de ecossistemas, erradicação da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos 

humanos e integração social. Abarca todas as dimensões da Sustentabilidade através de seus 

processos complexos.” 

Encerrando a fase de apresentação de conceitos sobre o tema, evidencia-se os ditames de 

Milaré17, o qual apresente a Sustentabilidade como: 

A Sustentabilidade inerente aos próprios recursos da natureza prende-se as cadeias ecossistêmicas, 

nas quais a existência e perpetuação de alguns desses recursos dependem naturalmente de outros 

recursos. Sem essa Sustentabilidade haveria o comprometimento da própria biodiversidade, com a 

aceleração da sua perda, culminando em riscos aos ecossistemas planetários. Como se pode ver a 

Sustentabilidade vai mais além dos destinos da espécie humana: ela alcança a perpetuação da vida e 

o valor intrínseco da criação ou do mundo natural. 

Apresentados os conceitos, nota-se que a Sustentabilidade ambiental, tange, 

predominantemente, a relação do homem com o meio ambiente, buscando mecanismo para que 

                                                        
14 KING, David; WALKER, Gabrielle. Hot topic: como combater o aquecimento global. São Paulo: Dom quixote, 2012, p. 61. 

15 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 

16 NEVES, Lafaiete Santos. Sustentabilidade: anais de textos selecionados do 5º seminário sobre sustentabilidade. Curitiba; Juruá. 
2011, p. 17. 

17 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, doutrina, jurisprudência e glossário. 5 ed. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2007, p. 65. 
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se possa produzir sem uma degradação exacerbada. 

Em linhas gerais, a Sustentabilidade ambiental foca seus estudos em meios alternativos de 

geração de energia, produção e tratamento de resíduos, entre outros tópicos, no afã de 

possibilitar a continuidade da vida no planeta, incluindo a vida do ser humano nele.  

Cabe destacar que a ideologia ambiental, presença constante na Sustentabilidade, gera 

tamanha repercussão que existem debates internacionais sobre a limitação legal e constitucional 

sobre a necessidade de proteção ambiental, inclusive abordando a proibição do retrocesso18.  

Vencidos estes argumentos sobre a sustentabilidade ambiente, no tópico que segue, 

discutir-se-á a sustentabilidade tecnológica, item extremamente recente e inovador dentro do 

campo da sustentabilidade. 

 

1.2.2 Sustentabilidade tecnológica 

A Sustentabilidade Tecnológica, assim como ocorreu no tocante a sustentabilidade 

ambiental, merece conceituação própria, uma vez que sua importância repercutirá diretamente 

nos demais temas ditados dentro deste trabalho. 

Sobre o tema, não existe muito doutrina ou estudos elaborados, haja vista sua recente 

criação e abordagem, todavia, pode-se afirmar que os primeiros estudos sobre a Sustentabilidade 

Tecnológica iniciaram no início dos anos 2000, momento em que ocorreram os primeiros debates 

sobre o tema, os quais ainda são concentrados em poucos autores, que coadunam raciocínios 

semelhantes. 

Assim, transcrevendo as palavras do doutrinador espanhol Gabriel Ferrer 19 , pode 

conceituar a Tecnologia sustentável como: 

Desta forma, inúmeras Tecnologias sustentáveis têm sido apresentadas em eventos recentes onde 

são descritas pelos organizadores como “metodologias, técnicas, sistemas, equipamentos ou 

processos economicamente viáveis, passíveis de serem produzidos e aplicados de forma a minimizar 

                                                        
18 Tendo em vista sua forma genérica, o princípio de não regressão é, além de um princípio, a expressão de um dever de não 

regressão que se impõe à Administração. Uma fórmula positiva, como um “princípio de progressão”, não foi por nós escolhida 
por ser demasiado vaga e pelo fato de se aplicar, de fato, a toda norma enquanto instrumento, funcionando a serviço dos fins da 
sociedade. PRIEUR, Michael. O Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental. In O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO 
AMBIENTAL. Senado Federal: Brasília. Disponível em 
http://www.mp.ma.gov.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf. Na data de 05 de setembro de 2014. 

19 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro? Revista 
Novos Estudos Jurídicos. v. 17, n. 3, 2012, p. 307. 
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os impactos negativos e a promover impactos positivos no meio ambiente, na qualidade de vida das 

pessoas e no desenvolvimento socioambientalmente sustentável. 

Assim, quando se trata de Sustentabilidade Tecnológica, aborda-se as relações de produção 

tecnológica devidamente adequadas para o desenvolvimento de determinada atividade – no caso 

de nossa área de estudo, uma atividade industrial – com equilíbrio. 

Da mesma forma, cabe destacar os dizeres da doutrina de Zenildo Bodnar20, que traz a 

Sustentabilidade Tecnológica como uma necessidade presente, uma vez que todas as produções 

humanas atuais encontram-se diretamente ligadas a Novas Tecnologias e suas aplicações. 

Sobre o tema ainda afirma Bodnar21: “No atual contexto da sociedade do conhecimento, 

defende-se também a variável tecnológica como elemento de possível ampliação da 

Sustentabilidade.” 

Logo, percebe-se que a Sustentabilidade Tecnológica, em seus mais variados conceitos, 

apresenta uma relação direita entre as Novas Tecnologias aplicadas na qualidade de vida e na 

preservação do meio ambiente, à medida que a humanidade mantém seu ritmo de vida e de 

conforto, ao passo que a Tecnologia vai encontrando soluções aos problemas apresentados por 

esta ampliação no desenvolvimento da vida humana.  

Encerrada mais esta etapa, pode-se notar que a sustentabilidade, com toda sua 

complexidade, está diretamente relacionada com a possibilidade de produção de novas 

tecnologias que possibilitam uma melhor utilização dos recursos naturais e da diminuição da 

poluição.  

No próximo tópico, discutir-se-á o sistema patentário, dentro do qual estão situadas as 

patentes verdes, para poder firmar a base do estudo jurídico do qual integra este tema. 

 

2. SISTEMA PATENTÁRIO 

Ao tratar de sistema patentário, é necessário informar que está situado dentro de uma 

lógica maior, qual seja o da propriedade intelectual. Área jurídica estabelecida dentro do direito 

empresarial, mas que possui considerável independência acadêmica.  

                                                        
20 BODNAR, Zenildo. A sustentabilidade por meio do direito e da jurisdição. Revista Jurídica Cesumar. v. 11, n. 1, p. 325-343, 

jan./jun. 2011, p.331. 

21 CRUZ, Paulo Marcio, BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. p. 50. 
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Os direitos de propriedade intelectual encontram-se garantidos, primeiramente na 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXVII, que dispõe o seguinte: “aos autores pertence o 

direito exclusivo de utilização, publicação, ou reprodução de suas obras, transmissível aos 

herdeiros no tempo em que a lei fixar”22. 

Sobre a propriedade intelectual, cabe aqui abordar seu conceito, que conforme apresenta 

Pimentel23, pode ser assim caracterizado: 

O Direito de Propriedade Intelectual brasileiro compreende hoje o conjunto da legislação federal, 

oriunda do legislativo e executivo, de caráter material, processual e administrativo. Este Direito 

abrange as espécies de criações intelectuais que podem resultar na exploração comercial ou 

vantagem econômica para o criador ou titular e na satisfação de interesses morais dos autores. 

Dentro do estudo da propriedade intelectual, trataremos com maior profundida apenas o 

direito da propriedade industrial, que é aquele voltado a aplicação do conhecimento e da 

produção humana para a indústria, uma vez que é neste setor que analisar-se-ão as patentes 

verdes. 

 

2.1 Propriedade industrial 

Conforme narrado anteriormente, a propriedade industrial é denominada para toda e 

qualquer produção de produtos ou serviços que possuam alguma aplicação na indústria. 

A divisão clássica deste ramo do direito aponto como integrantes da propriedade industrial 

as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industrias, as marcas, as indicações 

geográficas e a concorrência desleal.24 

A regulamentação desta área acadêmica ficou estipulada na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 

1996, também denominada da Lei da Propriedade Industrial, ou apenas LPI, que traz como 

principais direitos de toda a propriedade industrial, bem como aponto as características básicas 

para garantizar-los. 

É considerado como principal direito da propriedade industrial a exclusividade na 

exploração, produção ou alienação do bem ou serviço desenvolvido, possibilitando assim ao 

                                                        
22BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º, XXVII. Promulgada no ano de 1988. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Na da de 22 de junho de 2015. 

23 PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade Intelectual e Universidade: aspectos legais. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2005. p. 17. 

24 WACHOWICZ, Marcos; PALAO MORENO, Guillermo; PEREIRA, Alexandre Libório Dias. Propriedade intelectual: inovação e 
conhecimento. Curitiba, PR: Juruá Ed., 2010. 
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inventor receber alguma espécie de lucro. 

Sobre o tema Tafforeau eplana:“Le droit d’exploitation est l’ensemble de 

prerógativequipermettent à l’auteur de subordonnel’utilisation de sesouvresaupaiement d’une 

remunerátion.”25 

Todavia, para que o direito da propriedade industrial seja assegurado, alguns medidas 

devem ser tomadas, dentre as quais se destaca a necessidade de registro no INPI (Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial), além do pagamento de taxas administrativas.26 

Outrossim, as criações no campo da propriedade industrial, tais como as invenções, 

modelos de utilidade e desenhos industriais, dependem de requisitos como: de novidade, 

aplicação industrial, atividade inventiva.27 

Descritos estes pontos gerais da propriedade industrial, analisar-se-á em seguida a relação 

direta das patentes de invenção no Brasil e na Espanha, ramo do qual as patentes verdes são 

derivadas. 

 

2.1.1Das patentes de invenção no Brasil 

No âmbito da propriedade industrial, a proteção jurídica pode ocorrer de maneira diversa a 

depender de cada país, motivo pelo qual será realizada a análise da legislação nacional, para 

posterior analise da legislação alienígena. 

Introdutoriamente, apresenta-se um conceito para patente de invenção, nas palavras de 

Santos28: “Conceitua-se patente como o título concedido pelo Estado ao autor de uma criação 

inventiva, de utilidade industrial, na forma de invenção, garantindo-lhe a propriedade e o uso 

exclusivo, por lapso temporal estabelecido em lei.” 

Para a proteção da propriedade industrial, mais especificamente as patentes, foi elaborado 

no ano de 1996 a Lei nº 9.27929, esta normativa jurídica apresenta os requisitos básicos para a 

                                                        
25TAFFOREAU, Patrick. Droit de la Propriété intellectuelle: propriété littéraire et artistique, propriété industrielle et droit 

international. Gualianoediter: Paris, 2004. p. 130. 

26  INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=65, na data de 7 de julho de 2012. 

27BINCTIN, Nicolas. Droit de la propriéte intellectuelle. LGDJ : Paris, 2010. p. 235 

28 SANTOS, Ozéias. Marcas e patentes, propriedade industrial São Paulo: INTLEX informações jurídicas Ltda., 2001, p. 12. 

29BRASIL, República Federativa do. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Na data de 22 de junho de 2015. 



227 
 

patenteabilidade de uma invenção, conforme se verifica Art. 8º “É patenteável a invenção que 

atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já o artigo seguinte 

trabalha com os modelos de utilidade”. 

Pelo analisado, são três os requisitos mínimos para a concessão da proteção Estatal, sendo 

eles: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Tais elementos serão explanados nos 

parágrafos em seguida. 

Com relação à novidade, outros conceitos precisam ser abordados para sua compreensão, 

dentre os quais se destaca estado da técnica, figura primordial para uma futura concessão de 

patentes, que de forma ampla representa tudo aquilo tornado acessível ao público na data do 

depósito da patente, seja no Brasil ou no exterior.  

Em outras palavras, o estado da técnica é o modelo em que se encontra determinado 

produto ou método nos meios científicos e sociais em geral antes de o inventor depositar seu 

pedido de patente. Significaria que o que as pessoas já conhecem relacionado a um produto seria 

considerado o estado da técnica, neste sentido não se pode proteger algo que já é conhecido, 

ferindo assim a inovação. 

Já a atividade inventiva constitui tudo aquilo que, para um técnico no assunto, não decorra 

de maneira óbvia do estado da técnica. 30  Trata-se, portanto, de um trabalho intelectual 

diferenciado realizado pelo inventor, que se utilize de métodos ou caminhos não comuns ao 

técnico daquele assunto. 

Por fim, a patenteabilidade verifica-se através de um aspecto utilitarista, que ocorre 

quando a mesma pode ser aplicada às indústrias em geral, de forma ampla tal aspecto é o mais 

versátil dos apresentados para a concessão de uma patente, uma vez que praticamente tudo que 

for novo torna-se aplicável a indústria atual. 

Assim, em suma, para algo ser patenteado como invenção deve ser novo, ser elaborado de 

uma forma que o técnico comum não encontre, e útil industrialmente. Tais aspectos 

correspondem ao valor social da invenção, em sua estrutura como um trabalho intelectual que 

visa o desenvolvimento econômico e tecnológico. 

Possuindo o produto os requisitos necessários a apresentados acima, deve o inventor 

                                                        
30 BRASIL, República Federativa do. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial. 
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realizar o pedido administrativo ao INPI, que realizará uma análise do objeto, buscando verificar se 

ele realmente apresenta as características necessárias, bem como se for a realizado o pagamento 

da taxas estatais pertinentes.31 

Em contra partida ao esforço do inventor, o Estado concede ao inventor o direito de 

exploração, narrada anteriormente, pelo prazo fixo de 20 anos,independe do objeto que está 

sendo protegido.32 

Isto ocorre porque, o intento estatal da concessão de exclusividade da invenção não foi 

concebido para o enriquecimento do particular, mas sim o ganho da comunidade, transpassado o 

lapso de 20 anos, as informações da patente tornam-se de domínio público, sendo acessadas 

pelos indivíduos sem o pagamento de quaisquer taxas.33 

Verificados estes pontos, compreendeu-se que as patentes são concessões de propriedade 

concedidas pelo Estado, com base no respeito a três requisitos e mediante registo e pagamento de 

taxas. 

Passa-se agora a verificar quais são os requisitos desta mesma área do direito na Espanha, a 

fim de traçar um comparativo entre as duas nações no que tange as patentes em geral. 

 

2.1.2 Das patentes de invenção na Espanha 

A tutela da propriedade industrial na Espanha, de forma semelhante ao que ocorre no 

Brasil, também é tutelada por um órgão administrativo, que no país europeu é denominado de 

OEPM – Oficina Espanhola de Patentes e Marcas34. 

Tal órgão possui a função de organizar a propriedade industrial realizando a análise de 

produtos e determinando sua capacidade de patenteabilidade. E para tal se utiliza da legislação 

espanhola específica para o tema, qual seja a lei “Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes”.35 

                                                        
31  DIRPA, Diretoria de Patentes. Manual para o depositante de patentes. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-

servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf. Na data de 22 de junho de 2015. 

32 BRASIL, República Federativa do. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial. 

33 BARBOSA, Denis Borges; JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Propriedade intelectual: criações 
industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo, SP: Saraiva, 2007. 

34 OEPM, Oficina Espanhola de Patentes e Marcas. La OEPM es el Organismo Público responsabledel registro y laconcesión de las 
distintas modalidades de Propiedad Industrial. Disponível em: http://www.oepm.es/es/index.html. Na data de 22 de junho de 
2015. 

35  ESPÑA, Reino da. Ley 11/1986, de 20 de marzo. Disponível em: 
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Segundo a legislação e o OEPM, os requisitos básicos para a concessão de uma patente são 

enumerados nalegislação em seu artigo 4, que assim informa: 

Sonpatentableslas invenciones nuevas, que impliquenactividad inventiva y seansusceptibles de 

aplicación industrial, aúncuandotengan por objeto unproducto que estécompuesto o que 

contengamateria biológica, o unprocedimiento mediante elcual se produzca, transforme o 

utilicemateria biológica.36 

Compreende-se que os requisitos de patenteabilidade da legislação espanhola são 

exatamente os mesmos que aqueles apresentados no Brasil, isto porque os países tendem a 

respeitar as convenções internacionais sobre o tema, editadas pela WIPO 37  - World 

IntellectualPropertyOrganization (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), apresentando 

assim as mesmas formase requisitos de proteção. 

No caso da temporalidade de proteção das patentes, pode-se verificar novamente uma 

semelhança, uma vez que na Espanha a proteção das patentes também tem como prazo de 

duração tempo de 20 anos, conforme se percebe do artigo 45 da Ley 11/1986.38 

“En caso de denegación o de retirada de lasolicitud, elacceso a lamateria depositada 

quedará limitado, a peticióndel solicitante y durante veinteaños contados a partir de la fecha de 

presentación de lasolicitud de la patente, a un experto independiente.” 

Diante destes argumentos, e tendo sido verificada a explicação sobre os conceitos 

deatividade inventiva, aplicação industrial e novidade, parte-se para a análise das patentes verdes, 

item recente no campo da propriedade intelectual e em implementação em muitos países. 

 

3. PATENTE VERDE NO BRASIL E NA ESPANHA E SUA INTERAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE 

O tema patente verde teve origem na WIPO – Organização Mundial da Propriedade 

Industrial no ano de 2009, quando fora editada que algumas patentes deveriam possuir prioridade 

                                                                                                                                                                                        

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_Patentes
_Modelos/NSPMTCCP_Patentes_Modelos_Nacionales/Ley11_1986de20demarzo_dePatentes.htm#tit2. Na data de 22 de junho 
de 2015. 

36 ESPÑA, Reino da. Ley 11/1986, de 20 de marzo. 

37 WIPO is the global forum for intellectual property services, policy, information and cooperation. We are a self-funding agency of 
the United Nations, with 188 member states. Our mission is to lead the development of a balanced and effective international 
intellectual property (IP) system that enables innovation and creativity for the benefit of all. Our mandate, governing bodies and 
procedures are set out in the WIPO Convention, which established WIPO in 1967. WIPO, World Intellectual Property 
Organization. Disponívelem: http://www.wipo.int/about-wipo/en/. Na data de 22 de junho de 2015. 

38 ESPÑA, Reino da. Ley 11/1986, de 20 de marzo. 
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em relação a outras devido sua importância para omeio ambiente.39 

Esta proposta estava diretamente relacionada com conceitos da Agenda 21, que trazia a 

importância da proteção de tecnologias sustentáveis: “São tecnologias que protegem o meio 

ambiente; são menos poluentes; utilizam todos os recursos de uma forma mais sustentável; 

reciclam mais resíduos e produtos e tratam os dejetos residuais de uma maneira mais aceitável.”40 

Os temas patenteáveis que foram selecionados pela WIPO para proteção especial foram 

Energia alternativa, Transporte, Conservação de energia, Gerenciamento de resíduos, Agricultura, 

Energia Nuclear e normas e regulamentos administrativo.41 

Segundo a WIPO, a proteção a estes produtos deveria ocorrer de maneira a facilitar seu 

desenvolvimento, motivo pelo qual analisaremos como ocorreu a proteção destes itens nos dois 

países em questão.  

 

3.1 Patente verde no Brasil 

Seguindo as diretrizes internacionais depromoção das invenções que possuem capacidade 

sustentável de desenvolvimento, o INPI, em comunhão com a WIPO, lançou no ano de 2012 um 

projeto piloto de análise de patentes de forma mais célere. 

De maneira similar ou que fora enunciado pela WIPO, o Brasil buscou estabelecer diretrizes 

de incentivo para a uma proteção especial das invenções nos seguintes ramos: Energia alternativa, 

Transporte, Conservação de energia, Gerenciamento de resíduos, Agricultura42. 

Esta lista de áreas de invenção é bastante semelhante àquela elaborada pela WIPO, 

                                                        
39 The “IPC Green Inventory” was developed by the IPC Committee of Experts in order to facilitate searches for patent information 

relating to so-called Environmentally Sound Technologies (ESTs), as listed by the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC). WIPO, World Intellectual Property Organization. Disponívelem: 
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est//. Na data de 22 de junho de 2015. 

40 A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92, ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. É um 
documento que estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual 
governos, empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de 
soluções para os problemas socioambientais. Disponível em http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-
21. Na data de 22 de junho de 2015. 

41 The “IPC Green Inventory” was developed by the IPC Committee of Experts in order to facilitate searches for patent information 
relating to so-called Environmentally Sound Technologies (ESTs), as listed by the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC). WIPO, World Intellectual Property Organization. Disponívelem: 
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est//. Na data de 22 de junho de 2015. 

42 BRASIL, República Federativa do. Resolução nº 83/2013: Prorroga e expande o Programa Piloto de exame prioritário de pedidos 
de Patentes Verdes no âmbito do INPI e dá outras providências. Disponível em http://www.inpi.gov.br/legislacao-
arquivo/docs/resolucao_83-2013_prorrogacao_patentes_verdes.pdf. Na data de 22 de junho de 2015. 
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estando fora apenas a energia nuclear e administrativa, uma vez que estas não fazem parte do 

programa energético e de desenvolvimento nacional. 

Atualmente a relação das parentes verdes está tutelada pela resolução n° 83/201343 que 

disciplina o tema, trazendo então um objetivo geral para o programa: “Com o objetivo de 

incentivar a inovação em prol do meio ambiente, o INPI criou a patente verde a qual se trata 

invenções tecnológicas para obter melhor gestão dos recursos naturais e do meio ambiente”. 

O diferencial estabelecido pelo INPI das patentes verdades em relação as patentes 

convencias, está relacionado com o tempo administrativo para análise e concessão ou negativa do 

pedido patentário.  

No caso das patentes verdes, o prazo para análise é muito inferior aos pedidos de patentes 

não verdes. Verifica-se que se geralmente uma patente leva cerca de 5 a 10 anos para ser 

deferida, uma patente verde pode levar apenas 9 meses, devido a sua importância para a 

economia e principalmente para o meio ambiente. 

Vale descrever que os requisitos da proteção das patentes verdes são exatamente os 

mesmo de uma patente normal, bem como os benefícios do inventor, o que ocorre na verdade, no 

campo nacional, é uma célere análise do pedido e da tramitação administrativa. 

Evidentes estes pontos, pode-se compreender que o Brasil adotou a tendência 

internacional ditada pela WIPO, criando um sistema de patentes verdes, que busca proteger de 

maneira mais rápida aspropriedades industrias que possuem relação direta com a 

sustentabilidade. 

Analisa-se em sequência a relação das patentes verdes no campo da legislação espanhola, 

buscando evidenciar possíveis relações e distinções entre o Brasil e o pais europeu. 

 

3.2 Patente verde na Espanha 

As patentes verdes, conforme citado anteriormente, são originárias de um processo 

internacional de promoção de patentes que causem uma menor degradação do meio ambiente ou 

que gerem uma produção mais limpa. 

                                                        
43 BRASIL, República Federativa do. Resolução nº 83/2013: Prorroga e expande o Programa Piloto de exame prioritário de pedidos 

de Patentes Verdes no âmbito do INPI e dá outras providências. 



232 
 

Todavia, não foram todos os países que aderiram esta abordagem de promoção da 

sustentabilidade. Entre as nações que estão tratando das patentes verdes está a Espanha, 

conforme se verifica da imagem44 que segue: 

 

A positivação das patentes verdes em solo espanhol também ocorreu dentro da esfera da 

propriedade industrial, que apresentou uma crescente produção no campo das patentes verdes 

do ano de 2010 para 2015. 

“Un 2,7% de las solicitudes corresponde a patentes clasificadas como ‘patentes verdes’, es 

decir, que pertenecen a sectores tecnológicos respetuososconelmedio ambiente. ActualmenteUn 

6,4% de las solicitudes corresponde a patentes clasificadas como “patentes verdes.”45 

As patentes verdes da Espanha, a semelhança do que acontecei com o Brasil também 

seguem as diretrizes da WIPO, porém no caso espanhol, a lista de áreas da patente verde se 

mostra maior que a nacional.  

Segundo a OEPM46, são protegíeis pelas patentes verdes Energia alternativa, Transporte, 

Conservação de energia, Gerenciamento de resíduos, Agricultura, retirando assim a energia 

nuclear e administrativa. 

                                                        
44 REIS, Patrícia Carvalho dos e SANTOS, Douglas Alves. Patentes Verdes no Brasil. Rio deJaneiro 18 de Junho de 2012.Disponível 

em:www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1340223723.ppt. Na data de 22 de junho de 2015. 

45 OEPM, Oficina Espanhola de Patentes e Marcas. Programa de Ayudas de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

46 OEPM, Oficina Espanhola de Patentes e Marcas. La OEPM es el Organismo Público responsabledel registro y laconcesión de las 
distintas modalidades de Propiedad Industrial. Disponível em: http://www.oepm.es/es/index.html. Na data de 22 de junho de 
2015. 
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Entretanto, apesar do crescimento das patentes verdes na Espanha, ainda não foi 

elaborada qualquer normativa que vise claramente proteger tais formas de patentes de maneira 

mais eficiente do que ocorre com as patentes normais. 

Este ponto é tão evidente, que inclusive o projeto para alteração da legislação de 

propriedade industrial na Espanha já prevê a possibilidade da própria norma geral estabelecer as 

diretrizes para as patentes verdes.47 

Diante destes argumentos não há mais o que se cogitar no tocante a implementação das 

patentes verdes, uma vez que estas, com menor ou maior força, já são uma realidade tanto no 

Brasil como na Espanha. 

 

3.3 Princípios da sustentabilidade inserido nas patentes verdes 

Diante da apresentação das patentes verdes tendo origem nas diretrizes internacionais de 

preservação do meio ambiente e promoção de um desenvolvimento sustentável, resta clara a 

relação direta entre a sustentabilidade e este ramo específico de patentes. 

Conforme narrado introdutoriamente, a sustentabilidade possui um conceito amplo que 

muito bem pode ser divido em relação as suas formas, das quais foram abordadas aqui a 

sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade tecnológica. 

Dito isto, é claro que a sustentabilidade ambiental está fortemente ligada com a promoção 

das patentes verdes, isto porque é na sustentabilidade ambiental que se encontram os 

subterfúgios para a preservação do meio ambiente, buscando não apenas melhorar a vida do ser 

humano na terra, mas que esta ocorra com a manutenção dos ecossistemas. 

No que tange a sustentabilidade tecnológica, esta encontra-as igualmente evidente no caso 

das patentes verdes, isto porque as novas tecnologias aplicadas nas patentes verdes surgem como 

um mecanismo não apenas viável, mas fundamental para a geração de riquezas ao mesmo tempo 

que se preserva a natureza. 

Desta feita, é cristalina a relação direta que existe no processo de proteção das patentes 

verdes, tanto no nível internacional pela WIPO, com ainda no tocante as nações de Brasil e 

Espanha, que buscaram tutelar e incentivar este tipo de criação. 

                                                        
47 OEPM, Oficina Espanhola de Patentes e Marcas. Revisada por sgdnipminetur 03/11/2014. Anteproyecto de ley de patentes. 
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Tem-se nitidamente que as patentes verdes podem ser um, entre outros mecanismo, de 

promoção da sustentabilidade, em suas mais variadas formas, cabendo neste momento aos 

estados incentivar tal produção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com tudo que fora relatado, vários pontos foram observados, buscando-se durante toda a 

pesquisa uma análise uma análise jurídica sobre as patentes verdes, e sua interação com a 

sustentabilidade. 

Para tanto, foi necessário estabelecer uma base sobre o tema, sendo abordado a criação e 

conceituação da sustentabilidade, bem como sua divisão em seis formas, das quais foram 

analisadas de maneira mais detalhada a sustentabilidade tecnológica e ambiental, haja vista sua 

relação com o tema de patentes verdes.  

No que tange ao sistema patentário, a construção teórica foi desenvolvida no afã de 

verificar a legislação brasileira e espanhola sobre o tema, buscando traçar possíveis comparativos 

e diferenças.  

Compreendeu-se que neste campo, as duas legislação de patentes são muito semelhantes, 

uma vez que derivam do mesmo organismo, qual seja a WIPO, que trouxe bases gerais no campo 

de toda a propriedade intelectual.  

Por fim, verificou-se mais especificamente a origem e aplicação da patente verde na esfera 

internacional, representada pelas diretrizes da WIPO, para posteriormente analisar como tal ramo 

da propriedade industrial interagiu diretamente na legislação e no processo administrativo 

brasileiro e espanhol.  

Analisados todos argumentos, a hipótese restou completamente confirmada, uma vez que 

as patentes verdes representam patentes que buscam melhorar a qualidade do meio ambiente, 

ou ao menos reduzir a degradação ambiental, estando tais formas especiais de propriedade 

aplicadas, em menor ou maior grau, nos dois países analisados. 

Caba ainda destacar que, apesar do Brasil não possuir histórico de produção elevada de 

patentes, no que tange as patentes verdes, a legislação brasileira parece estar bastante evoluída, 

uma vez que além de tutelar o assunto com certa profundida, já demonstra administrativamente 
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melhoras significativas no campo das patentes verdes. 

Ademais, muito ainda poderá e deverá ser estudado sobre as patentes verdes, haja vista 

sua novidade e importância para a ampliação da sustentabilidade. 
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A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA TUTELA DA NORMA PENAL EM BRANCO NO 

DIREITO AMBIENTAL 

 

Eliana Maes Canziani de Lima1 

Flávio Pinzon de Souza2 

 

INTRODUÇÃO 

O meio ambiente desde o principio de toda humanidade, o homem vem destruindo e 

degradando-o, vários fatores contribuíram para esta escala de esgotamento da natureza.  

Assim, o homem para suprir suas necessidades e objetivos, fez da natureza sua escrava, 

para realizar o crescimento e desenvolvimento dos anseios da sociedade. 

No decorrer dos anos, o homem abriu os olhos ao redor e percebeu que o meio ambiente 

estava cada dia mais destruído, assim surgiu os movimentos, as conferencias, os conselhos e 

outros, no foco de preservar a natureza, neste mesmo compasso o poder judiciário seguiu para 

atender a necessidade de proteger e preservar o meio ambiente, que deve ser tutelado pelo 

Estado. 

Ressaltam-se, os movimentos e as conferencias nacionais e internacionais, no percurso da 

história, os fatores motivadores de literalmente de abrir os olhos do homem, em relação à 

situação da natureza. A principal delas foi a Conferencia de Estocolmo, em seguida da Conferencia 

das Nações Unidas sobre o meio ambiente, realizada no Rio de Janeiro, também conhecida por 

ECO 92 ou RIO 92, marcaram sem dúvidas a história mundial da preservação e proteção ao meio 

ambiente. 

A partir daí surgiram às leis tratando a matéria do meio ambiente, a nossa Constituição 

Federal de 1988, foi a primeira a instruir sobre o tema, por isso alguns dizem ser a Constituição 

Verde, por ser a pioneira no assunto.  

Então, o meio ambiente deixa de ser visto como natureza passa a ser tratado como bem 

                                                        
1 Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil, advogada, autônoma, elianacanzianiadv@gmail.com. 

2 Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil, advogado, autônomo, efpadv@gmal.com. 
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jurídico tutelado pelo Estado, devido à necessidade de preservar e proteger, esse bem comum e 

público, considera-se um bem fundamental para a existência humana, para as atuais e futuras 

gerações. 

Partindo desse pressuposto, a movimentação do Direito Ambiental, foi crescendo em 

diversas outras áreas como civil, administrativa e penal para efetivar essa proteção do meio 

ambiente. 

No dia 12 de fevereiro de 1998, nasce a Lei n. 9.605/983 que “dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providencias”. Efetivando a ligação do Direito Ambiental ao Direito Penal. 

Posteriormente, a vigência da Lei Ambiental Penal (Lei n. 9.605/98), de forma genérica, 

como qualquer área do direito foi colocada em prática, surgindo alguns pontos divergentes, dos 

quais destaca a norma penal em branco pode ser aplicada no direito ambiental para legitimar o 

bem meio ambiente com eficácia e agilidade como há necessidade para o Estado cumprir com seu 

papel. 

 A metodologia da pesquisa utilizada no presente artigo foi à técnica da pesquisa 

bibliográfica. 

Destarte, devido sua estimação, será abordado teoricamente, sobre o meio ambiente como 

bem jurídico tutelado pelo Estado, uma sucinta abordagem do conceito da norma penal em 

branco, em seguida a sua aplicação e importância no direito ambiental como forma complementar 

da Lei. 

Conseqüentemente, o objetivo do presente trabalho é analisar a importância da tutela da 

aplicação da norma penal em branco no Direito Ambiental, resguardando o direito de todo 

cidadão de um meio ambiente equilibrado e sadio para manter sua sobrevivência nos dias atuais e 

no futuro. 

 

1. O MEIO AMBIENTE COMO BEM JURÍDICO  

No decorrer da história da humanidade observa-se a destruição e degradação da natureza 

                                                        
3 BRASIL. Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 01 

set. 2015. 
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de uma maneira avassaladora na busca de suprir as necessidades e objetivos do homem. Durante 

esse percurso diversos fatores contribuíram para sua ocorrência, dentre eles a globalização, o 

consumismo exagerado, o capitalismo, dentre outros fatores para a evolução da sociedade 

contemporânea. 

Ao longo dos anos, o entendimento da natureza ser um bem inacabável passou o homem 

notou que a destruição estava grande, a natureza por si só não conseguia acompanhar o 

desenvolvimento da sociedade em pleno crescimento. A partir daí, que o homem se preocupou 

em preservar o meio ambiente. Neste sentido, colabora Redher4: 

O desenvolvimento econômico da sociedade atual decorre de um denso processo de mutações 

conceituais e estruturais que, de uma forma ou de outra, influíram no meio ambiental. Seja da 

abordagem primitiva de subsistência do homem, seja da explicação do meio com fins propriamente 

lucrativos ou mesmo econômico, o meio ambiente serviu e serve de palco para a evolução da 

humanidade. 

Todavia, essa inter-relação nem sempre foi reconhecida, haja vista a premissa de que o 

sistema ambiental era inesgotável e, portanto, o homem dele poderia valer-se na proporção de 

suas necessidades e objetivos. 

Deste modo, devido a história da destruição na natureza e de certa forma a conscientização 

do homem para a sua preservação, começou alguns movimentos, conferencias e demais meios de 

proteção e preservação da natureza, dentre estas se destaca algumas, que foram adotadas pelo 

sistema jurídico: 

O sistema jurídico adotou e adota a visão antropocêntrica a exemplo da referida Conferência de 

Estocolmo, da ECO 92, dos Estudos da OCDE, do Conselho Nórdico, da Comissão Europeia, da 

Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, da Agência Europeia do 

Ambiente e do Protocolo de Kyoto. 5 

Essa Conferencia de Estocolmo foi considerada um dos marcos no desenvolvimento da 

proteção e preservação da natureza, pois foi a partir dela que surgiu a preocupação mundial sobre 

a questão ambiental. Em seguida da Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, 

realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992.  

Devido à preocupação mundial sobre a questão ambiental, surge o Direito Ambiental, nas 

                                                        
4 REHDER, Guilherme Augusto Corrêa. Crimes Ambientais Como Crimes Contra a Humanidade: a viabilidade de um julgamento no 

tribunal penal internacional. Dissertação (mestrado em Ciência Jurídica). Faculdade de Ciência Jurídica, Universidade do Vale de 
Itajaí, Itajaí/SC, 2015, p. 18. 

5 REHDER, Guilherme Augusto Corrêa. Crimes Ambientais Como Crimes Contra a Humanidade: a viabilidade de um julgamento no 
tribunal penal internacional. Dissertação (mestrado em Ciência Jurídica). p. 20. 
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palavras de Redher6: “ 

[...] o sistema jurídico acolheu a questão ambiental, cerne de preocupação mundial não só no 

tocante à preservação do meio ambiente, como também, à reparação e prevenção de danos a este, 

proporcionando o desenvolvimento de um novo ramo do Direito, o chamado Direito Ambiental. 

O processo de reconhecimento do homem foi lento em relação ao meio ambiente como 

fonte essencial de existência humana, mas nos dias atuais já se pode comemorar sua evolução, o 

homem de certa forma passa a preocupar com a situação do meio ambiente. 

Cabe aqui, trazer a definição de Direito ambiental, no entendimento do autor Machado7 

ensina: “é um direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e da 

jurisprudência concernentes aos elementos que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento 

dos temas ambientais e sua abordagem antagônica.” 

Padilha8 já definiu o Direito Ambiental “é a área do conhecimento jurídico que estuda as 

interações do homem com a natureza e os mecanismos legais para proteção do meio ambiente”. E 

ainda, aduz: “É uma ciência holística que estabelece relações intrínsecas e transdisciplinares entre 

campos diversos, como antropologia, biologia, ciências sociais, engenharia, geologia e os 

princípios fundamentais do direito internacional, dentre outros”. 

Na sua visão paradigmática do direito ambiental Derani9 ensina:  

O direito ambiental é em si reformador, modificador, pois atinge toda a organização da sociedade 

atual, cuja trajetória conduziu à ameaça da existência humana pela atividade do próprio homem, o 

que jamais ocorreu em toda a história da humanidade. É um direito que surge para rever e 

redimensionar conceitos que dispõem sobre a convivência das atividades humanas. 

O direito ambiental é uma área do direito, considerada muito importante por vários 

doutrinadores, pois sua matéria é muito relevante no quesito de versa sobre o meio ambiente, 

considerado essencial para a sobrevivência da humanidade, devendo proteger e preservar. 

Na história brasileira a primeira Constituição a inserir essa proteção ao meio ambiente, foi a 

Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, no seu art. 225, caput, in verbis: 

                                                        
6 REHDER, Guilherme Augusto Corrêa. Crimes Ambientais Como Crimes Contra a Humanidade: a viabilidade de um julgamento no 

tribunal penal internacional. Dissertação (mestrado em Ciência Jurídica). p. 20. 

7 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 54. 

8 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 35.  

9 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 56. 
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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.10 

Neste sentido, Redher11 em seus estudos observou que a Constituição Federal de 1988, foi 

a primeira a trazer as disposições especificas sobre a proteção ambiental: 

Por isso, a Carta Magna é por vezes chamada de “verde”. O texto em si reflete a ideia de consciência 

sustentável e é tido como um dos mais abrangentes e atuais do mundo, pois a questão permeia todo 

o texto, sendo correlacionada com temas fundamentais da ordem constitucional. 

Mas o grande marco para os ambientalistas é o capítulo VI do Título VIII da CRFB/88, um 

capítulo destinado ao meio ambiente dentro do título que trata da ordem social. Estar neste título 

do Texto Supremo é essencial para a defesa do meio ambiente. O bem estar social é um dos 

objetivos traçados no art. 3° da CRFB/88, incluir o meio ambiente entre os capítulos da ordem 

social consagrando-o como “bem de uso comum do povo”, e assim direito fundamental, garantiu 

que fatores de ordem econômica, por exemplo, sejam subordinados à qualidade ambiental, não 

podendo afetá-la em razão do bem estar da sociedade. 

Cabe aqui, trazer um breve estudo na lição de Milaré12sobre o aspecto do conceito do meio 

ambiente, ensina: 

No conceito jurídico de meio ambiente podemos distinguir duas perspectivas principais: uma estrita 

e outra ampla. Numa visão estrita, o meio ambiente nada mais é do que a expressão do patrimônio 

natural e suas relações com e entre os seres vivos. Tal noção, é evidente, despreza tudo aquilo que 

não seja relacionado com os recursos naturais. Numa concepção ampla, que vai além dos limites 

estreitos fixados pela Ecologia tradicional, o meio ambiente abrange toda a natureza original 

(natural) e artificial, assim como os bens culturais correlatos. Temos aqui, então, um detalhamento 

do tema, de um lado com o meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, pela água, pelo 

ar, pela energia, pela fauna e pela flora, e, de outro lado, com o meio ambiente artificial (ou 

humano), formado pelas edificações, equipamentos e alterações produzidos pelo homem, enfim, os 

assentamentos de natureza urbanística e demais construções. Em outras palavras, quer-se dizer que 

nem todos os ecossistemas são naturais, havendo mesmo quem se refira a "ecossistemas naturais" e 

"ecossistemais sociais". Nessa perspectiva ampla, o meio ambiente seria "a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 

todas as suas formas. 

Destarte, o conceito de meio ambiente deixou de ser simplesmente no sentido natureza, 

mas seu novo conceito amplia a visão passada de ser só estrita, passa ter visão ampliada nos 

                                                        
10  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 01 set. 2015. 

11 REHDER, Guilherme Augusto Corrêa. Crimes Ambientais Como Crimes Contra a Humanidade: a viabilidade de um julgamento no 
tribunal penal internacional. Dissertação (mestrado em Ciência Jurídica). p. 29. 

12  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 52-53. 
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elementos naturais, artificiais e naturais.  

Quando se refere ao dever do poder público em proteger e preservar o meio ambiente 

como bem jurídico Ghignone13 afirma: “A expressão Poder Público é genérica. Abrange os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário e estende-se nos âmbitos federal, estadual e municipal”. 

Silva14 enfatiza que o meio ambiente é um bem de interesse público, fazendo referência à 

qualidade de vida como dignidade humana:  

Entre os bens de interesse público se incluem os integrantes do meio ambiente cultural, reconhecido 

como notável beleza natural de valor ou interesse histórico, artístico e arqueológico, assim como os 

constitutivos do meio ambiente natural (incluindo o patrimônio florestal) cuja qualidade deva ser 

tutelada em função da qualidade de vida: água, ar, recursos naturais, etc. 

Neste sentido, A autora Medeiros15 assevera que todos os cidadãos têm o direito de viver 

em um meio ambiente ecológico equilibrado, entretanto também tem o dever de proteger o local 

onde vive, e finaliza que “o meio ambiente saudável e equilibrado é fundamental para garantir a 

dignidade da pessoa humana e a vida em geral, assim como enfatiza o conceito de cidadania”. Se 

tratando do meio ambiente ao mesmo tempo em que o cidadão tem o direito na mesma medida o 

dever. 

Através desta fundamentalidade somos, ao mesmo tempo, detentores de direito e 

obrigados a um dever. Observamos que muito além das determinações jurídicas, ou até, de todas 

as teorias jurídico-constitucionais, nosso papel como ser humano somente será digno de nossa 

existência se honrarmos o ambiente em que vivemos. Mais do que titulares de um direito 

fundamental, estamos eticamente obrigados a um dever fundamental de manter este planeta 

saudável e ecologicamente equilibrado, tentando colocar em prática esta complexa teia teórica 

que define o direito-dever fundamental de preservar o ambiente da vida. 16 

Sobre o prisma da teoria da fundamentabilidade, por considerar o meio ambiente um 

direito fundamental prioritário, destaca-se o estudo Piatto17 explica a visão antropocêntrica, 

                                                        
13 GHIGNONE, Luciano Taques. Manual Ambiental Penal: comentários à lei 9.605/98 - decisões judiciais, roteiros práticos, modelos 

de peças. Salvador: Ministério Público do Estado da Bahia - Núcleo Mata Atlântica, 2007, p. 13.   

14 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 815.   

15 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, 
p. 21.    

16 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: direito e dever fundamental. p. 35.    

17   PIATTO, BRUNO HENRIQUE. o princípio da vedação do retrocesso como instrumento garantidor do mínimo existencial ecológico 
local através do controle difuso. In: BENJAMIN, Antonio Herman; LECEY, Eladio; CAPPELLI, Sílvia (coords). Direito Ambiental, 
Mudanças Climáticas e Desastres: impactos nas cidades e no patrimônio cultural. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, 2009, p. 22-23. 



244 
 

cosmocêntrica (biocêntrica) ou ecocêntrica: 

Na visão antropocêntrica, o meio ambiente é um direito fundamental a partir do momento em que 

bem essencial para garantir o direito humano à vida e respectiva qualidade. Por constituição 

normativa e real, o autor deseja expressar a idéia de Lassalle, ou seja, a forma em que a lei foi escrita 

numa ‘folha de papel’ e a forma em que, de fato, é aplicada.  

Por uma perspectiva ecocêntrica, o meio ambiente possui suas próprias garantias e prerrogativas e, 

assim, dada sua fundamentalidade intrínseca, deve ser preservado em razão do bem estar interativo 

que alimenta e promove, pensando nas relações ambientais (seja ambiente natural ou artificial) 

como titular e objeto desse direito.  

Sob o prisma cosmocêntrico, por sua vez considerado como um modelo de transição entre 

o antropocentrismo e o ecocentrismo, o meio ambiente também é um direito fundamental, pois, 

além de ser um titular de direito, é essencial à nossa própria sobrevivência e, indubitavelmente, 

em respeito ao princípio constitucional da intergeracionalidade e desenvolvimento econômico, 

deve ser protegido e garantido para que se promova o desenvolvimento sustentável. E, mais 

importante, permite a aplicabilidade dos princípios constitucionais que garantirão o mínimo 

existencial ecológico a cada cidadão.   

Nos estudos de Rocha18, o meio ambiente deve satisfazer há todos, então considera um 

bem de interesse difuso:  

O direito ao meio ambiente é direito nitidamente difuso, à medida que pertence a todos de forma 

indeterminada. O meio ambiente, enquanto bem juridicamente tutelado e conceituado legalmente 

como “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”, consoante art. 3º, inciso I, da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), recebe da Carta de 1988, um contorno mais amplo, 

englobando o meio ambiente urbano, natural e cultural e do trabalho. A proteção jurídica ao meio 

ambiente há que ser feita com a compreensão totalizadora estampada pela Lei Maior. 

Desta forma, nota-se que o autor destaca a importância do meio ambiente ser tutelado 

pelo Estado por ser tratar de um bem difuso, pois é um bem que deve atender a coletividade. 

O meio ambiente é um direito difuso, é deve ser tutelado pelo Estado, da mesma maneira o 

cidadão tem o dever e direito deste bem, como bem pondera Medeiros19:   

O direito difuso a um ambiente saudável garantidor de uma boa qualidade de vida ao ser humano 

consiste em direito-dever, uma vez que o indivíduo é, ao mesmo tempo, titular de um direito a um 

ambiente ecologicamente equilibrado (desempenhando o papel de um sujeito passivo) e titular de 

                                                        
18 ROCHA, Júlio César de Sá da. Função Ambiental da Cidade: direito ao meio ambiente urbano ecologicamente equilibrado. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 1999, p. 18-19.   

19 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: direito e dever fundamental. p. 133-134.    
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um dever de defender e preservar esse mesmo ambiente (representando um sujeito ativo de 

direito/dever). 

Medeiros20 afirma que “a proteção ao meio ambiente é um dos mais valiosos direitos e, 

principalmente, um dos mais importantes deveres do cidadão”. Todos têm o dever de proteger e 

preservar o meio ambiente para nossa própria sobrevivência. 

A sociedade deve estar sempre alerta para exercer o seu direito em relação ao meio 

ambiente como seu direito mais valioso, de contrapeso deve também exerce a obrigação de 

protegê-lo para o presente e para as futuras gerações como bem prevê o texto constitucional da 

nossa Lei Maior. 

O tema sobre a tutela do meio ambiente é fundamental para a preservação da vida, 

Redher21 menciona:   

A tutela do meio ambiente encontra-se em destaque nas últimas décadas, nunca se falou tanto a 

respeito da necessidade de preservar o meio ambiente. A busca pelo equilíbrio entre o meio natural 

e o avanço tecnológico atinge todos os aspectos sociais. Poder Público e população cada vez mais 

trabalham em prol da sustentabilidade. 

Este avanço na defesa do meio ambiente não aconteceu por acaso, mas manifesta-se 

diante da necessidade de preservar não só a natureza como também a qualidade de vida humana. 

Nas últimas décadas o meio ambiente ascendeu ao status de valor supremo da sociedade. 

O meio ambiente deve ser preservado e protegido, para o bem comum de toda 

humanidade, pois proporciona qualidade de vida para as pessoas, sem a natureza é insustentável 

a nossa sobrevivência humana. Esse papel cabe ao Estado, de tutelar esse bem para resguarda 

nosso direito ao meio ambiente equilibrado e sadio. 

 Piatto22 sobre o deve do Estado de tutelar o bem meio ambiente, acentua que “a partir 

desta idéia de que a tutela ambiental para promover um ambiente equilibrado e sustentável para 

as presentes e futuras gerações é obrigação incontornável do Estado [...]”. 

 Nos dias atuais, a sociedade encontra-se em constante aceleração, o desenvolvimento 

continua a todo vapor, preservar e proteger o meio ambiente é essencial para dar continuidade à 

                                                        
20 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. p. 21.    

21 REHDER, Guilherme Augusto Corrêa. Crimes Ambientais Como Crimes Contra a Humanidade: a viabilidade de um julgamento no 
tribunal penal internacional. Dissertação (mestrado em Ciência Jurídica). p. 25. 

22 PIATTO, BRUNO HENRIQUE. o princípio da vedação do retrocesso como instrumento garantidor do mínimo existencial ecológico 
local através do controle difuso. In: BENJAMIN, Antonio Herman; LECEY, Eladio; CAPPELLI, Sílvia (coords). Direito Ambiental, 
Mudanças Climáticas e Desastres: impactos nas cidades e no patrimônio cultural. p. 23. 
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preservação humana. Por isso, que o Poder Judiciário deve acompanhar as necessidades de 

efetivar o direito de todos, fazendo uso das leis e formas cabíveis para preservar este bem 

coletivo. 

  

2. NORMA PENAL EM BRANCO 

Cabe aqui, fazer um breve estudo acerca da norma penal em branco, objeto de estudo do 

referido tema na aplicabilidade no direito ambiental. A seguir, vejamos algumas definições de 

norma penal em branco. 

 Modesto23 sobre a criação na nomenclatura norma penal em branco explica que “[...] 

alcunha dada pela primeira vez por Karl Binding (blankettstrafgesetze), ao identificar normas que 

possuíam sanções previstas, mas cuja incriminação dependiam da existência de outra norma”.  

Vale destacar, que a norma penal em branco é uma espécie de norma jurídica, como 

leciona Bobbio24 na qual se identifica por ser aquela norma “cuja execução é garantida por uma 

sanção externa e institucionalizada”.  

Na lição da doutrina de Giacomuzzi25 sobre a definição da norma penal em branco, ensina:  

As normas penais em branco são disposições legais em que a descrição da conduta punível se 

apresenta incompleta, devendo o tipo penal ser integrado por dispositivo existente no ordenamento 

jurídico, a ser estabelecido no ordenamento jurídico ou concomitantemente estabelecido. 

Modesto 26 definiu a Norma penal em branco “é um tipo penal incompleto, carente de 

aplicação por si só, que busca sua completude em outra norma, e apenas se depreende o sentido 

exato da descrição da conduta ali contida quando conhecemos a norma complementar”.  

Ainda, sobre a definição da norma penal em branco, Bruno27 aduz: 

                                                        
23 MODESTO, Danilo Von Beckerath. A norma penal em branco e seus limites temporais.  Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 123, 

abr 2014. Disponível em: <http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14697>. Acesso em: 03 
set 2015. 

24 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Título original: Teoria della norma giuridica. Tradução de Ari Marcelo Solon. 
São Paulo: Edipro, 2011, p. 42. 

25 GIACOMUZZI, Vladimir. Norma Penal em Branco. Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Edição 
Especial, jul. 1999, p. 104. 

26 MODESTO, Danilo Von Beckerath. A norma penal em branco e seus limites temporais.  Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 123, 
abr 2014. Disponível em: <http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_ artigos_leitura&artigo_id=14697>. Acesso em: 03 
set 2015. 

27 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: parte geral. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 123. 
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A norma integradora estabelece, então, as condições ou circunstâncias que completam o enunciado 

do tipo da lei penal em branco. Traz para a lei em branco um complemento necessário, mas na lei 

penal é que se encontra, embora insuficientemente definido, o preceito principal. A norma 

complementar resulta uma fonte subsidiária do Direito Penal, mas uma fonte importante porque as 

condições que ela estabelece irão constituir elementos integrantes do tipo da lei penal em branco e 

determinar a aplicação da sanção. 

Nas palavras de Sirvinskas28 a norma penal em branco “[...] é aquela que depende de uma 

complementação para a perfeita adequação típica”.  

O professor Souza 29 colabora expondo que as “normas penais em branco são aquelas em 

que há uma necessidade de complementação para que se possa compreender o âmbito da 

aplicação de seu preceito primário”. E ainda, ensina: 

Quer isso significar que, embora haja uma discrição da conduta proibida, essa descrição requer, 

obrigatoriamente, um complemento extraído de um outro diploma - leis, decretos, regulamentos etc 

- para que possam, efetivamente, ser entendidos os limites da proibição ou imposição feitos pela lei 

penal, uma vez que, sem esse complemento, torna-se impossível a sua aplicação.  

Atualmente, nos deparamos com a complexidade de viver em sociedade, o homem por si 

só, só olha para o seu próprio umbigo, sua preocupação maior e satisfazer suas próprias 

ansiedades, porém em contrapartida temos a preocupação da vivencia da coletividade, de 

conformidade ao tema meio ambiente como bem tutelado pelo Estado.  

Apesar da aceleração da sociedade moderna tende a preocupar, um pouco mais, com o 

meio ambiente, as suas condições devem ser preservadas e protegidas para os atuais e futuros 

habitantes do planeta terra.  

O Direito Ambiental como qualquer área do direito deve acompanhar através de suas 

legislações o desenvolvimento da sociedade, de forma abrangente, para legitimar os direitos do 

homem, por seguinte na área do Direito Ambiental já esta se englobando com a área civil, 

administrativa e penal. 

No aspecto da necessidade do Direito Penal ser englobado na tutela do bem jurídico meio 

ambiente, Lopes30 entende que o meio ambiente é um bem muito valoroso, por isto explica que 

"o sistema de proteção pela norma jurídico-penal é tão perfeito que os bens, de maior valor, são 

protegidos não somente contra o dano efetivo, mas, também, contra a sua simples exposição a 

                                                        
28 SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 880. 

29  SOUZA, Esdras Dantas de. Curso Direito Penal: normas penais em branco. Disponível em: 
<http://estudosdedireitopenalpartegeral.blogspot.com.br/2009/06/normas-penais-em-branco.html>. Acesso em: 05 set. 2015.  

30 LOPES, Jair Leonardo. Curso de Direito Penal. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 21. 
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perigo". E vai, além: 

Por isso mesmo, sempre que determinado comportamento torna-se objeto de maior reprovação 

social, por ofender ou ameaçar bens ou valores aos quais a sociedade passe a atribuir maior 

importância, tal comportamento, em regra, vem a ser proibido, também, sob a ameaça de pena, 

como a mais eficaz técnica de proteção. Mas, ao contrário, do que alguns supõem, a maior eficácia 

da sanção penal não reside na sua severidade, mas na maior probabilidade de sua efetivação.  

Neste sentido, pronunciam Freitas e Passos de Freitas31:  

A luta na defesa do meio ambiente tem encontrado no Direito Penal um de seus mais significativos 

instrumentos. Muitas são as hipóteses em que as sanções administrativas ou civis não se mostram 

suficientes para a repressão das agressões contra o meio ambiente. O estigma de um processo penal 

gera efeitos que as demais formas de repressão não alcançam. 

Do mesmo modo, amparando a necessidade da tutela penal para o meio ambiente, 

assegurou Prado32: 

A imprescindível tutela penal do meio ambiente encontra supedâneo jurídico-formal no indicativo 

constitucional do art. 225, §3.º, da Carta Magna, e, em termos materiais, nas próprias necessidades 

existenciais do homem. Embora não seja modelo preferível de proteção legal - escolhido pelo 

legislador de 1998 - o reconhecimento da indispensabilidade de uma proteção penal uniforme, clara 

e ordenada, coerente com a importância do bem jurídico, as dificuldades de inserí-la no Código 

Penal, e ainda o crescente reclamo social de uma maior proteção do mundo em que vivemos, 

acabaram dando lugar ao surgimento da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente (Lei 9605, de 

12.02.1998). 

De conformidade ao exposto, dos doutrinadores acima, observa-se que o posicionamento a 

aplicação da tutela penal no direito ambiental foi recebida de braços abertos para complementar 

a atuação do Estado na proteção e preservação do meio ambiente, apesar de alguns 

doutrinadores criticarem principalmente a Lei Ambiental Penal (Lei n. 9.605/98). 

Faria33 aduz que: 

Sendo de caráter extremamente necessário a intervenção penal, deparamos, contudo, que o nosso 

Código Penal não atende todos os anseios sociais, em virtude de ter se desatualizado, pois foi o 

mesmo editado em 1940 e estando até a presente data em vigor, não acompanhando as novas 

exigências e situações que ocorreram em conseqüência da evolução tecnológica e da vida moderna 

em face do crescimento urbano. 

A tutela do direito Penal visa, primordialmente, a conservação da vida humana, não 

                                                        
31 FREITAS, Wladimir Passos de; PASSOS DE FREITAS, Gilberto. Crimes Contra a Natureza. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000, p. 30. 

32  PRADO, Luiz Regis. Crimes Contra o Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 15. 

33  FARIA, Leonardo Rocha de. A Nova Concepção Ética da Tutela ao Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.advogado.adv.br/artigos/2004/leonardorochadefaria/dirpenameioambiente.htm>. Acesso em: 06 set. 2015.  
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permitindo que o homem saia destruindo, produzindo danos à vida, à sociedade, ao patrimônio, 

enfim causando um verdadeiro caos a toda a coletividade. Busca proteger não só o homem, como 

também os animais. 

Observamos a importância do direito penal, pois visa resguardar os valores fundamentais, 

bem como fazer valer sempre quando necessário tais normas, tendo atuação diretamente sobre o 

infrator. 

Diante da complexidade do tema e a necessidade do Estado de legitimar o meio ambiente, 

é essencial se fazer vale do uso da norma penal ambiental, já tutelada pelo Estado, assim vejamos 

a aplicação da norma penal em branco para auxiliar o poder judiciário, a qual será abordada 

seguir. 

 

3. A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO NO DIREITO AMBIENTAL 

A aplicação da norma penal em branco já ocorre na tutela do direito penal, mas em face ao 

direito ambiental sua aplicação, embora com suas características da tutela penal ambiental, não é 

um tema unânime no campo doutrinário, conquanto imprescindível, alguns doutrinadores 

entender que deve ser utilizada para complementar a legislação ambiental. 

O meio ambiente é um bem tutelado pelo Estado nas suas três esferas de poder judiciário 

(municipal, estadual e federal), isso não há dúvidas, a questão aqui é a aplicação da norma penal 

em branco auxiliando a legislação ambiental, que como qualquer outra área do direito não 

acompanha o desenvolvimento dos conflitos e as lides que surgem acerca do tema, na doutrina 

que concorda com a aplicação desta norma ao bem meio ambiente, pois as suas peculiaridades de 

preservação e proteção dependem da aplicação da Lei de forma ágil e eficiente, para suprir a 

necessidade do meio ambiente como bem coletivo e difuso para todos os cidadãos.  

Dentro do prisma do Estado tem o dever de salvaguardar o direito de todos ao meio 

ambiente sadio e equilibrado, o Estado busca por diversas normas suplementares, como explana 

Ghignone34: 

Concluir que, no que respeita ao meio ambiente, ao invés da rígida repartição de competências, a 

Constituição Federal estabelece uma peculiar forma de relacionamento entre os entes da federação, 

                                                        
34 GHIGNONE, Luciano Taques. Manual Ambiental Penal: comentários à lei 9.605/98 - decisões judiciais, roteiros práticos, modelos 

de peças. p. 14.   
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criando um sistema nacional de proteção ao meio ambiente, que articula e obriga todo o Poder 

Público, de forma dinâmica, através de competências comuns, concorrentes e suplementares. 

Logo, o constituinte ao versa sobre a matéria não impôs a obrigação de proteger e zelar 

para uma determinada federação, mais ampliou esse dever para um sistema nacional de proteção 

ao meio ambiente.  

Dentre estes doutrinadores, a favor da aplicação da norma penal em branco, Sirvinskas35 

entende que existe a necessidade de complementação da lei penal ambiental em branco por ato 

administrativo, exemplifica seu posicionamento, os pássaros em risco de desaparecimento da 

fauna nacional, desde que não se crie novo tipo penal, por isso que “não seria possível esperar a 

tramitação de uma lei até sua promulgação para se proteger uma espécie silvestre ameaçada de 

extinção”, os pássaros entrariam em extinção até a nova lei existir, desta forma como não 

resguardar o meio ambiente através na norma penal em branco.  

A partir do exemplo do autor Sirvinskas, observa-se a importância da aplicação da norma 

penal em branco na complementação do ato administrativo ambiental, o desenvolvimento 

sustentável depende da lei no seu aspecto de agilidade para uma eficácia com qualidade. 

O meio ambiente depende de uma proteção de presentemente para que exista no futuro, 

pois se os pássaros forem extintos, não haverá como reconstruir sua fauna. O Estado carece da Lei 

na hora do surgimento da necessidade do meio ambiente. 

Ainda, sobre a aplicabilidade da norma penal em branco Ghignone36 assegura: “o tipo penal 

não fornece de maneira pronta e acabada o objeto da proibição, o qual está contido em outro ato 

normativo”. E vai além, e menciona “Sem consultar esse outro ato normativo (que pode ser uma 

lei, um decreto, um regulamento etc.), o intérprete não tem como saber se a conduta que 

examina se adequa ao tipo penal”. Portanto, se a lei existe e só necessita de complemento, deve 

ser complementada para facilitar os tramites legal. 

O desenvolvimento sustentável não pode para no tempo, da mesma maneira que a 

sociedade se desenvolve, também deve buscar se desenvolver para acompanhar o crescimento da 

sociedade contemporânea. A proteção do Estado deve conseguir alcançar esse desenvolvimento e 

crescimento, de maneira simples e eficaz. 

                                                        
35 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 73. 

36 GHIGNONE, Luciano Taques. Manual Ambiental Penal: comentários à lei 9.605/98 - decisões judiciais, roteiros práticos, modelos 
de peças. p. 31.   
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Freitas e Passos de Freitas37 acolhem a doutrina adotiva da aplicação da norma penal em 

branco na tutela penal ambiental, só assim obtendo o resultado eficaz e qualitativo para o meio 

ambiente, uma vez que:  

[...] detalhada e exaustiva descrição do comportamento do agente mostra-se, na maioria das vezes, 

bastante difícil ou quase impossível. Com certa freqüência é necessário que a lei faça remissão a 

disposições externas, a normas e a conceitos técnicos. 

A Lei de forma genérica sozinha não consegue acompanhar o desenvolvimento 

contemporâneo, por isso o legislador necessita se fazer vale de outras normas, regulamentos, 

disposições normativas e entre outros instrumentos legais para fazer cumprir a lei. 

O autor Santiago38 entende que deve ser aplicada a norma penal em branco, sem esquecer-

se dos princípios da legalidade e da taxatividade na esfera da tutela penal ambiental, certifica que 

o complemento do tipo de uma norma para outra norma não separa ou desvincula o princípio da 

legalidade, já no princípio da taxatividade tanto a certeza da conduta e a sanção desta conduta 

será trazida pelo legislador, o qual somente relega à norma distinta, penal ou extrapenal, legal ou 

infralegal, assim, fazendo o complemento da norma incriminadora. 

[...] a adoção das normas penais em branco para a construção dos tipos incriminadores penais-

ambientais não viola o princípio da legalidade e nem o princípio da taxatividade, vem que os 

elementos constitutivos do tipo penal são postos pelo Poder Legislativo e a sua complementação, 

embora por vezes se dê por ato administrativo infralegal, é absolutamente adequada à Constituição. 

Deste modo, constata-se que o autor Santiago demonstra através dos seus apontamentos 

que a aplicação da norma penal em branco na tutela do complemento ao direito penal ambiental.  

Na aplicação da norma penal em branco no âmbito ambiental Ghignone39 exemplifica 

alguns casos que se encontram na Lei Ambiental, o primeiro exemplo: 

a) Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão 

competente: [...] 

Para se constatar a adequação típica, é necessário pesquisar os atos administrativos dos 

órgãos ambientais (IBAMA, CRA etc.) com o propósito de saber se, naquele período ou naquele 

local, a pesca está proibida. 

                                                        
37 FREITAS, Vladimir Passos de; PASSOS DE FREITAS, Gilberto. Crimes Contra a Natureza. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006, p. 35. 

38 SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. A tutela penal do ambiente: a Lei n. 9.605/98 e as normas penais em branco. Revista de 
Ciências Jurídicas, Belo Horizonte ano 1, n. 5, jan./jun. 2006, p. 36. 

39 GHIGNONE, Luciano Taques. Manual Ambiental Penal: comentários à lei 9.605/98 - decisões judiciais, roteiros práticos, modelos 
de peças. p. 31-32.   
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Observa-se que o art. 34 da Lei Ambiental (Lei n. 9.605/98) carece de complemento dos 

atos administrativos dos órgãos ambientais para ser aplicada com eficácia quem infringe o art. 34 

do diploma legal acima citado. 

O segundo exemplo, relatado por Ghignone40 que se encontram na Lei Ambiental: 

b) Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em 

formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção [...] 

O elenco das florestas e formas de vegetação consideradas áreas de preservação 

permanente é dado pelos arts. 2º e 3º de outro diploma legal: o Código Florestal (Lei Federal nº 

4.771/65). Observe-se que o art. 3º do Código Florestal afirma que: “Art. 3º Consideram-se, ainda, 

de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e 

demais formas de vegetação destinadas: [...]”. 

Nesse caso, o art. 38 da Lei Ambiental Penal constitui lei penal em branco “ao quadrado”, 

pois, para se verificar se a conduta se subsume ao referido tipo penal (ou seja, se lesa floresta de 

preservação permanente), o intérprete deverá recorrer à norma complementar constituída pelo 

Código Florestal, o qual, por sua vez, remeterá a outra norma complementar, constituída pelo ato 

declaratório do Poder Público. 

Nota-se, também que o art. 38 da Lei n. 9.605/98, necessita ser complementado, o autor 

ainda salienta que existe essa carência ao quadrado. Logo, para a devida proteção ao meio 

ambiente é indispensável sua complementaridade. 

O terceiro exemplo, mencionado por Ghignone41 que se encontram na Lei Ambiental: 

c) Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 

nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou 

autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares 

pertinentes. 

Nesse tipo penal, a complementação é sobremaneira abrangente: desde leis e normas 

regulamentares, até atos administrativos concretos, como licenças ou autorizações. Dos 

dispositivos acima referidos é possível extrair as seguintes conclusões, aplicáveis à Lei Ambiental 

Penal: 

                                                        
40 GHIGNONE, Luciano Taques. Manual Ambiental Penal: comentários à lei 9.605/98 - decisões judiciais, roteiros práticos, modelos 

de peças. p. 32.   

41 GHIGNONE, Luciano Taques. Manual Ambiental Penal: comentários à lei 9.605/98 - decisões judiciais, roteiros práticos, modelos 
de peças. p. 32-33.   
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1ª Conclusão: Os tipos penais em branco previstos na Lei Ambiental Penal são complementados por 

atos normativos da mais variada hierarquia normativa (leis, regulamentos, resoluções, licenças, 

autorizações etc.). 

2ª Conclusão: Os atos normativos complementares são expedidos pelos poderes executivo e 

legislativo das diversas esferas de governo (federal, estaduais e municipais). 

3ª Conclusão: Em regra, os tipos penais em branco contidos na Lei Ambiental Penal remetem a 

apenas uma norma complementar. 

4ª Conclusão: Há, no entanto, tipos penais em branco referidos nesta lei que remetem a uma norma 

complementar e esta, por sua vez, remete a outra norma complementar, ocorrendo uma 

“complementaridade ao quadrado”. 

5ª Conclusão: Há, também, tipos penais em branco que remetem diretamente a mais de uma norma 

complementar. 

Verifica-se, que no art. 60 da Lei Ambiental, ocorrem à mesma necessidade de 

complemento, e ainda constate-se que assegurou a necessidade ao quadrado também de 

complementaridade.  

No quesito da norma complementar Ghignone42 entende existir duas fontes de norma 

penal em branco a homogênea e heterogênea, como explica: 

Se a norma complementar for do mesmo status hierárquico e possuir a mesma fonte de produção da 

Lei Ambiental Penal (ou seja, se for uma lei federal), diz-se que se trata de norma penal em branco 

homogênea ou norma penal em branco em sentido amplo. [...]. 

Se a fonte de produção for diversa, chama-se norma penal em branco heterogênea ou em sentido 

estrito. É o que se dá quando a norma complementar advém do Poder Executivo Federal (como um 

decreto, por exemplo), ou de qualquer outra esfera de governo (como uma lei estadual ou uma 

licença municipal). 

Neste sentido, sobre a aplicação das fontes da norma penal em branco, Zaffaroni e 

Pierangeli43 lecionam: 

Essas leis em branco não criam maior problema quando a fonte normativa a que remetem é outra lei 

formal, isto é, também emanada do Congresso Nacional. Mas o problema se torna mais complicado 

quando a norma não surge de outra lei em sentido formal, e sim de uma lei em sentido material, 

mas que emana de uma Assembléia Legislativa estadual ou da Administração (Poder Executivo, 

inclusive o municipal). Nestes casos, pode-se correr o risco de estarmos diante de uma delegação de 

atribuição legislativa em matéria penal – que compete ao Congresso da Nação – e que estaria 

vedada pela Constituição Federal. 

Este problema deve ser resolvido dentro do próprio sistema constitucional: a lei penal em 
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branco não é inconstitucional porque sua estrutura vem imposta pela divisão de poderes do 

Estado. 

O Congresso Nacional não pode legislar em matérias próprias do Executivo ou das 

legislaturas estaduais e municipais. Em tais hipóteses, o Congresso Nacional não rompe a divisão 

dos poderes que a Constituição estabelece, mas, ao contrário, deixa em branco a lei penal para 

respeitar a divisão dos poderes. 

 Modesto44 numa visão ampla e geral, explica a importância da aplicação da norma penal 

em branco, e afirma que “sua importância é a manutenção do preceito básico, que pode ser 

adaptado a novas realidades apenas com a modificação da norma complementar, geralmente 

sujeita a processo elaborativo mais simplificado”. 

Desta maneira, através dos estudos abordando o tema apesar de não ser unânime e 

pacifico o entendimento da aplicação na norma penal em branco a Lei Ambiental Penal, pode ser 

aplicada sim. O seu bom emprego na Lei Ambiental Penal complementa e auxilia o Estado de 

maneira ágil de proteger e preservar o meio ambiente. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde os primórdios ressalta a mão humana destruindo e devastando a natureza, de 

maneira que desordenada, pois a necessidade de crescimento da sociedade contemporânea, fez 

com que os recursos naturais fossem utilizados demasiadamente. 

Alguns fatores determinantes para isso foram à globalização, o consumismo exagerado, o 

capitalismo, dentre outros. A busca do homem no início de tudo, foi buscar se desenvolver para 

suprir suas próprias vontades e necessidades, neste compasso a natureza foi sendo destruída.  

Após, o homem observa que os recursos naturais também se esgotam, começou a se 

preocupar com sua preservação e proteção, pois foi perceptível ao homem sua necessidade de 

sobrevivência.  

Para isso, alguns movimentos, conselhos, organizações se manifestaram a favor de 

preservar a natureza, no contexto mundial destaca-se a Conferencia de Estocolmo de 1972 e no 

                                                        
44 MODESTO, Danilo Von Beckerath. A norma penal em branco e seus limites temporais.  Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 123, 

abr 2014. Disponível em: <http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_ artigos_leitura&artigo_id=14697>. Acesso em: 03 
set 2015. 
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cenário brasileiro a Conferencia das Nações Unidas sobre o meio ambiente, realizada no Rio de 

Janeiro, também conhecida por ECO 92 ou RIO 92, marcaram sem dúvidas a história mundial e 

internacional da preservação e proteção ao meio ambiente. 

A partir daí surgiram às leis, normas e regulamentos abordando a matéria do meio 

ambiente, a nossa Constituição Federal de 1988, foi a primeira a instruir sobre o tema, por isso 

alguns dizem ser a Constituição Verde, sendo a pioneira no tratamento da matéria.  

Posteriormente, a Constituição Verde instruir a matéria, o meio ambiente deixa de ser visto 

como natureza estritamente e a visão sobre o tema fica mais amplo, passando a ser tratado como 

bem jurídico tutelado pelo Estado, devido à necessidade de preservar e proteger, esse bem 

comum e público, considera-se um bem fundamental para a existência humana, para as atuais e 

futuras gerações. 

Partindo desse pressuposto, do dever do Estado de tutelar o meio ambiente, a 

movimentação do Direito Ambiental, foi crescendo em diversas outras áreas, englobando o Direito 

Civil, Administrativo e Penal para efetivar essa obrigação, pois o constituinte abriu espaço para a 

sua efetiva proteção abrangendo outras áreas do direito para cumprir o seu papel. 

No aspecto do Direito Penal, o ponto crucial para sua aplicação ocorreu com o surgimento 

da Lei n. 9.605/98 que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providencias”. Efetivando a ligação do Direito 

Ambiental ao Direito Penal. Porém, destaca-se que essa lei recebeu duras criticas e recebe até 

hoje devido alguns doutrinadores entenderem que existem nela muitas normas penais em branco 

e normas abertas. 

Posteriormente, a vigência da Lei Ambiental Penal (Lei n. 9.605/98), de forma geral, como 

qualquer área do direito foi colocada em prática, surgindo alguns pontos divergentes, dos quais 

destaca a norma penal em branco pode ser aplicada no direito ambiental para legitimar o bem 

meio ambiente com eficácia e agilidade como há necessidade para o Estado cumprir com seu 

papel, tema no qual norteou objetivo do estudo deste artigo. 

A doutrina não é unânime a certa deste tema a aplicabilidade da norma penal em branco 

na Lei Ambiental Penal, diversos doutrinadores questionam sua possibilidade, no qual não 

destacamos nada sobre este lado negativo, de sua aplicação neste estudo. 

Ao nosso entender, de conformidade ao estudo realizado, compreendemos a necessidade 
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da aplicação da norma penal em branco na Lei Ambiental Penal para a efetivação da sua aplicação, 

como na área do Direito Penal. 

Alguns aspectos relevantes para esse entendimento seria a necessidade do Estado proteger 

e preservar esse bem para as atuais e futuras gerações, desde que não infrinja as leis vigentes, 

porque não fazer uso das leis, normas, regulamentos para fazer vale as normas penais ambientais. 

A Constituição Federal de 1988 estende ao Poder Público, a obrigação de fazer cumprir o 

seu dever de tutelar o meio ambiente como bem jurídico, estendendo a obrigação nas áreas e 

esferas públicas. 

Ainda, a Constituição Verde colocou o meio ambiente como um bem fundamental para a 

sobrevivência da espécie humana, assim o tema é bem relevante a partir deste prisma. 

No quesito de coletividade e difuso, ressalta-se que o anseio particular caiu na virtude do 

bem maior de atender a coletividade do bem público e coletivo, que deve ser sadio e equilibrado. 

O desenvolvimento dos anseios da sociedade cada dia se avança mais, e cada dia mais, para 

o Estado conseguir suprir as necessidades da proteção do bem da coletividade, deve fazer uso das 

leis e as normas cabais para conseguir efetivar esta proteção. 

O crescimento da sociedade se deixar toma conta do meio ambiente todo, para suprir sua 

demanda de modernidade, é relevante a tomada do Poder Público para tutelar o meio ambiente. 

Os conflitos e as lides vão surgindo nesta mesma proporção de aceleração, o meio 

ambiente não dar para esperar uma lei ser vigente e completa, para resguardar seu equilíbrio. Por 

isso, entendemos que o Estado deve fazer uso sim das normas penais em branco, para tutelar o 

bem jurídico meio ambiente.      

Cabe aqui, o exemplo do autor Sirvinskas ao entende que existe a necessidade de 

complementação da lei penal ambiental em branco por ato administrativo, os pássaros em risco 

de desaparecimento da fauna nacional, desde que não se crie novo tipo penal, os pássaros 

entrariam em extinção até a nova lei existir, desta forma como não resguardar o meio ambiente 

através na norma penal em branco.  

Infelizmente, somente a proteção administrativa e civil, não são capazes por si só de 

alcançar o objetivo de proteger o meio ambiente, às vezes é necessário, o uso da sanção penal ao 

autor, da destruição por exemplo.  
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Ainda, sobre o quesito de proteção e preservação, apesar de caber ao Estado, vale lembrar 

que todos nós devemos preservar o meio ambiente, onde cada um deve fazer a sua parte para 

salvaguardar o meio ambiente para o agora e o futuro, isso depende de cada cidadão. 

 Dessa maneira, por sua relevância, cada um de nós em conjunto com o Estado (Municipal, 

Estadual e Federal) exercer o seu papel para resguarda o direito de todo cidadão de um meio 

ambiente equilibrado e sadio para manter sua sobrevivência no dias atuais e no futuro. 

A sociedade precisa acordar para sua dependência do meio ambiente, e entender que 

necessita dele, a melhor forma de fazer isso é cada um começar a zelar e fazer sua parte.  

Porém, o despertar da sociedade não exime o Estado de exercer o seu papel basilar de 

proteger e preservar o meio ambiente como bem coletivo, o grande desafio dos dias atuais é 

proteger e resguardar o meio ambiente.  
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