COORDENADORES

Gabriel Real Ferrer
Andrés Molina
ORGANIZADORES

Denise Schmitt Siqueira Garcia
Marcelo Buzaglo Dantas
Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza

DIREITO AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE
VOLUME 01

AUTORES
Juliano Luis Cavalcanti
Kamilla Pavan

Adilor Danieli
Benedito Antônio Alves

Marcelo Volpato de Souza

Cláudio Barbosa Fontes Filho
Denise Schmitt Siqueira Garcia

Marcos Vinicius Viana da Silva
Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza

Eliana Maes Canziani de Lima

Ricardo Stanziola Vieira

Fábio Bittencourt Garcia

Rodrigo Andrade Viviani

Fernanda Carolina de F. B. Camara

Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino

Fernando Fernandes da Silva

Sonia Aparecida de Carvalho

Flávio Pinzon de Souza

Tarcísio Vilton Meneghetti

Hildemar Meneguzzi de Carvalho

Vanessa Bonetti Haupenthal

João Baptista Vieira Sell

Wilber Carlos dos Santos Coimbra

João Luiz de Carvalho Botega

ISBN: 978-84-16724-34-5

2016

COORDENADORES
Gabriel Real Ferrer
Andrés Molina

Diagramação/Revisão
Alexandre Zarske de Mello
Heloise Siqueira Garcia

ORGANIZADORES
Denise Schmitt Siqueira Garcia
Marcelo Buzaglo Dantas
Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza
Autores
Adilor Danieli
Benedito Antônio Alves
Cláudio Barbosa Fontes Filho
Denise Schmitt Siqueira Garcia
Eliana Maes Canziani de Lima
Fábio Bittencourt Garcia
Fernanda Carolina de F. B. Camara
Fernando Fernandes da Silva
Flávio Pinzon de Souza
Hildemar Meneguzzi de Carvalho
João Baptista Vieira Sell
João Luiz de Carvalho Botega
Juliano Luis Cavalcanti
Kamilla Pavan
Marcelo Volpato de Souza
Marcos Vinicius Viana da Silva
Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza
Ricardo Stanziola Vieira
Rodrigo Andrade Viviani
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino
Sonia Aparecida de Carvalho
Tarcísio Vilton Meneghetti
Vanessa Bonetti Haupenthal
Wilber Carlos dos Santos Coimbra

Capa
Alexandre Zarske de Mello

Créditos
Este e-book foi possível por conta da Comissão
Organizadora E-books/PPCJ composta pelos
Professores Doutores: Paulo Márcio Cruz e
Alexandre Morais da Rosa e pelo Editor
Executivo Alexandre Zarske de Mello.
Projeto de Fomento
Obra com fomento da CAPES decorrente de
Programa Pós-Doutorado no Brasil (Dr. Marcelo
Buzaglo Dantas).

ISBN: 978-84-16724-34-5

2016

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................VI
Marcelo Buzaglo Dantas ................................................................................................................. IX
ÉTICA DO CUIDADO, SUSTENTABILIDADE E POLÍTICA JURÍDICA: REFLEXÕES AMBIENTAIS SOBRE O
CASO SAMARCO ................................................................................................................................. 10
Denise Schmitt Siqueira Garcia ...................................................................................................... 10
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino ............................................................................................. 10
A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE SOB O PRISMA DA ETICIDADE HEGELIANA ............................. 35
Tarcísio Vilton Meneghetti............................................................................................................. 35
Marcos Vinicius Viana da Silva ....................................................................................................... 35
A SUSTENTABILIDADE INSERIDA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988.................................................................................................................................................... 54
Cláudio Barbosa Fontes Filho ......................................................................................................... 54
Vanessa Bonetti Haupenthal.......................................................................................................... 54
A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DO NOVO PARADIGMA DA
SUSTENTABILIDADE............................................................................................................................ 75
Juliano Luis Cavalcanti.................................................................................................................... 75
Fábio Bittencourt Garcia ................................................................................................................ 75
SUSTENTABILIDADE GLOBAL: A FORÇA DA EMPATIA E DA SOLIDARIEDADE .................................... 86
Hildemar Meneguzzi de Carvalho .................................................................................................. 86
Fernanda Carolina de França Barbosa Camara .............................................................................. 86
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE E SUAS DIMENSÕES ............ 101
Marcelo Volpato de Souza ........................................................................................................... 101
João Baptista Vieira Sell ............................................................................................................... 101
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA E A SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA: PERSPECTIVA
DE SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA................................................................... 127
Wilber Carlos dos Santos Coimbra ............................................................................................... 127
Benedito Antônio Alves................................................................................................................ 127
DIREITO AO SANEAMENTO BÁSICO: GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA ................................................................................................ 151
Sonia Aparecida de Carvalho ....................................................................................................... 151
OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E SUSTENTABILIDADE: SOBRE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
USUCAPIÃO INDIVIDUAL DERIVADA DE LOTEAMENTO CLANDESTINO........................................... 168
João Luiz de Carvalho Botega....................................................................................................... 168

Rodrigo Andrade Viviani .............................................................................................................. 168
A GESTÃO DA ÁGUA PARA O ATINGIMENTO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: TRATAMENTO
JURÍDICO DE BRASIL/ESPANHA ........................................................................................................ 184
Adilor Danieli ................................................................................................................................ 184
ACIDENTES NUCLEARES E OS DIREITOS HUMANOS: UM ESTUDO COM BASE NO DIREITO
BRASILEIRO ....................................................................................................................................... 202
Fernando Fernandes da Silva ....................................................................................................... 202
Ricardo Stanziola Vieira ............................................................................................................... 202
A MEDIAÇÃO COMO ALTERNATIVA DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS ......................................... 223
Eliana Maes Canziani de Lima ...................................................................................................... 223
Flávio Pinzon de Souza ................................................................................................................. 223
PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO COMO GARANTIA DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE SADIO E
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO NUMA SOCIEDADE TRANSNACIONAL....................................... 245
Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza .................................................................................... 245
Kamilla Pavan ............................................................................................................................... 245

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”.
VI

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”.
VII

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
VIII

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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ÉTICA DO CUIDADO, SUSTENTABILIDADE E POLÍTICA JURÍDICA: REFLEXÕES
AMBIENTAIS SOBRE O CASO SAMARCO

Denise Schmitt Siqueira Garcia1
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente artigo tem como tema central a análise da ética o cuidado, da sustentabilidade
e da política jurídica relacionadas ao caso ocorrido na empresa Samarco.
O desenvolvimento do artigo ocorre primordialmente na análise de como a Ética do
Cuidado oportuniza reflexão sobre a importância da sustentabilidade acerca dos danos ambientais
causados pela empresa Samarco e quais são as sugestões que a Política Jurídica oportuniza para
que a legislação ambiental brasileira evite casos como os da Samarco a partir da Ética do Cuidado
e da Sustentabilidade.
Tem como objetivo geral analisar a possibilidade de se fazer proposições éticas e
legislativas no caso da empresa Samarco, por meio da Ética do Cuidado, da Sustentabilidade e da
Política Jurídica.
Esclarece-se, ainda, que o problema de pesquisa para este artigo pode ser sintetizado na
seguinte indagação: É possível trazer proposições éticas e legislativas ao caso da empresa Samarco

1

Doutora pela Universidade de Alicante na Espanha. Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica
da UNIVALI – PPCJ. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Alicante – Espanha. Mestre em Ciência Jurídica.
Especialista em Direito Processual Civil. Membro do grupo de pesquisa “Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade”.
Pesquisadora do projeto de pesquisa aprovado no CNPq intitulado: “Análise comparada dos limites e das possibilidade da
Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão ambiental da atividade
portuária no Brasil e na Espanha”. Advogada. denisegarcia@univali.br

2

Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Professor Permanente do Programa de PósGraduação Stricto Sensu – Mestrado – em Direito da Faculdade Meridional – IMED. Pesquisador da Faculdade Meridional.
Membro do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Humanas, Contingência e Técnica na linha de pesquisa Norma,
Sustentabilidade e Cidadania da Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Membro associado do Conselho Nacional de PósGraduação em Direito - CONPEDI. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Ética, Cidadania e Sustentabilidade no Programa de
Mestrado em Direito (PPGD) da Faculdade Meridional - IMED. Membro do Grupo de Pesquisa sobre Direitos Culturais e
Pluralismo Jurídico da Faculdade Meridional - IMED. Membro do Grupo de Pesquisa sobre Transnacionalismo e Circulação de
Modelos Jurídicos da Faculdade Meridional - IMED. Vice-líder no Centro Brasileiro de pesquisa sobre a teoria da Justiça de
Amartya Sen. Membro da Associação Brasileira de Ensino de Direito - ABEDi. Membro do Grupo de Pesquisa em Direito
Empresarial e Sustentabilidade, do Instituto Blumenauense de Ensino Superior. Passo Fundo. RS. Brasil. Currículo
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1318707397090296 - E-mail: sergiorfaquino@gmail.com
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por meio da Ética do Cuidado, Sustentabilidade e Política Jurídica?
A hipótese provisória para essa pergunta é positiva, pois observou-se no mencionado caso
um intenso desprezo aos seres humanos, mas, especialmente, ao mundo natural tratado como
simples objeto de exploração sem se verificar os seus limites. Por esse motivo, é necessário refletir
sobre quais são os apontamentos, as sugestões trazidas para restaurar essa proximidade entre
humanos e não humanos a partir da Ética do Cuidado, da Sustentabilidade e Política Jurídica.
Para tanto o artigo foi dividido em três partes: O desastre de Mariana, subdividido em:
Impactos socioambientais ocasionados com o desastre; Noções Elementares da Avaliação
Ambiental Estratégica; Os impactos socioambientais e a Avaliação Ambiental Estratégica. O
desastre de Mariana sob o ângulo da Lógica do Cuidado e Sustentabilidade, bem como da Política
Jurídica, esse como último tópico abordado.
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 referente3, da categoria4 , dos conceitos
operacionais5, da pesquisa bibliográfica6 e do fichamento7.

1. ENTENDO O DESASTRE OCORRIDO NA EMPRESA SAMARCO
No dia 05 de novembro de 2015, aproximadamente às 16:20 do horário de Brasília, houve o
rompimento da barragem do Fundão (MG) que possuía uma capacidade de 55 milhões de m³ de
armazenamento e cerca de 35 milhões de m³ de lama juntamente com rejeitos de minério8
vazaram, causando um dos maiores desastres ambientais da atualidade. Essa quantidade seria o
3

"explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de abordagem para uma atividade
intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa
jurídica. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2007, p. 241.

4

“palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e
metodologia da pesquisa jurídica, p. 229.

5

“definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os
efeitos das idéias expostas”. PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p. 229.

6

“Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa
Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p. 240.

7

“Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a reunião de elementos
selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio,
uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma aula, segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luis. Prática da
Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p. 233.

8

Trata-se de resíduo classificado como não perigoso e não inerte para férreo e manganês conforme NBR 10.004. BRASIL. NBR
10.004:2004. Resíduos sólidos – classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
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suficiente para encher 20 mil piscinas olímpicas, composto principalmente por óxido de ferro e sílica
(areia).9 Os 16 milhões de sedimentos restantes ainda continuam sendo carreados, aos poucos, em
direção ao mar, já no estado do Espírito Santo. Nessa linha de pensamento, pode-se afirmar que o
desastre ainda continua em curso.10

Figura 1. Mapa de passagem da lama.

Fonte: ANA – Agência Nacional de águas. Sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Doce. Brasília, 9 de dezembro
de 2015. Disponível em: <http://www2.ana.gov.br/Paginas/Riodoce/default.aspx>. Acesso em: 02 de março de 2016.

O rompimento da barragem do Fundão causou a destruição de 1.469 hectares ao longo de
77 km de cursos d’água, incluindo áreas de preservação permanente.11
9

D’AGOSTINO, Rosanne. Rompimento de barragem em Mariana: perguntas e respostas. G1, 13 de novembro de 2015, atualizado
em 17 de novembro de 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/rompimento-de-barragensem-mariana-perguntas-e-respostas.html>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2016.

10

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Laudo Técnico Preliminar. Impactos
ambientais decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Novembro
de 2015. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias_ambientais/laudo_tecnico_preliminar.pdf>.
Acesso em: 29 de fevereiro de 2016. p. 03.

11

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Laudo Técnico Preliminar. Impactos

12

A comunidade mais atingida foi a de Mariana - MG, porém algumas comunidades e
subdistritos também sofreram com o desastre, como por exemplo: Bento Rodrigues, Paracatu de
Baixo, Paracatu de Cima, Campinas, Borba, Pedras e Bicas, pertencentes ao distrito de Camargos.
A barragem pertence à Mineradora Samarco, que tem como donos a Vale e BHP Biliton,
que é uma empresa anglo australiana. Essa empresa desenvolve suas atividades em Mariana – MG
desde o ano de 1973.
A mesma mineradora possui outras barragens, como Santarém, Germano e Cava de
Germano. Porém no dia 16 de novembro de 2015, confirmou-se que somente a barragem de
Fundão rompeu-se.
As barragens de Santarém e Germano, também correm o risco de romper e passam por
obras de emergência.
A tragédia foi enorme, houve inundação de lama no Rio Doce, sendo que essa lama chegou
até a praia de Regência no Espírito Santo, mesmo com as barreiras de óleo que foram colocadas
na foz do Rio Doce com a finalidade de impedir essa invasão.
A estimativa apresentada é de que aproximadamente 11 toneladas de peixes morreram, 8
toneladas em Minas Gerais e 3 toneladas no Espírito Santo; 58 mil habitantes foram atingidos no
município de Mariana; 1,5 hectares de vegetação foram destruídos pela lama entre Mariana e
Linhares; 80 espécies habitavam a bacia do Rio Doce e 11 delas são ameaçadas de extinção, sendo
que 12 são exclusivas do Rio Doce; 1300 pescadores são cadastrados na área afetada pela lama
entre Minas Gerais e Espírito Santo.12
A lama com rejeitos de mineração aparenta ter alcançado o litoral sul da Bahia, na região
de Troncoso e Porto Seguro, ou seja, próximo ao arquipélago de Abrolhos. A informação foi
divulgada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).13

ambientais decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Novembro
de 2015. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias_ambientais/laudo_tecnico_preliminar.pdf>.
Acesso em: 29 de fevereiro de 2016. p. 10.
12

G1 MG. Vítimas de tragédia visitam local onde pode ser o ‘novo Bento Rodrigues’. G1, 05 de fevereiro de 2016. Disponível em:
<http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/02/vitimas-de-tragedia-visitam-local-ondepode-ser-o-novo-bento-rodrigues.html>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2016.

13

PORTAL BRASIL. Ibama e ICMBio apuram se lama da Samarco atingiu Abrolhos. Portal Brasil, 07 de janeiro de 2016. Disponível
em:
<http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2016/01/mancha-de-lama-da-samarco-pode-ter-avancado-para-abrolhos>.
Acesso em: 02 de março de 2016.

13

O Ibama está acompanhando a evolução do desastre in loco desde o dia 06/11. Por todo o trajeto,
comprovaram-se:
− mortes de trabalhadores da empresa e moradores das comunidades afetadas, sendo que algumas
ainda restam desaparecidas;
− desalojamento de populações;
− devastação de localidades e a consequente desagregação dos vínculos sociais das comunidades;
− destruição de estruturas públicas e privadas (edificações, pontes, ruas etc.);
− destruição de áreas agrícolas e pastos, com perdas de receitas econômicas;
− interrupção da geração de energia elétrica pelas hidrelétricas atingidas (Candonga, Aimorés e
Mascarenhas);
− destruição de áreas de preservação permanente e vegetação nativa de Mata Atlântica;
− mortandade de biodiversidade aquática e fauna terrestre;
− assoreamento de cursos d´água;
− interrupção do abastecimento de água;
− interrupção da pesca por tempo indeterminado;
− interrupção do turismo;
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− restrição ou enfraquecimento dos serviços ambientais dos ecossistemas;
− alteração dos padrões de qualidade da água doce, salobra e salgada;
− sensação de perigo e desamparo na população.14

A bacia do Rio Doce está inserida em 98% da sua área, dentro do Bioma Brasileiro denominado
Mata Atlântica, sendo o restante pertencente ao Bioma Cerrado.

1.2 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS OCASIONADOS COM O DESASTRE15
O desastre de Mariana tomou proporção alarmante e gerou vários impactos
socioambientais que vão perdurar por muitos e muitos anos. Vários desses impactos sofridos vão
gerar graves danos ambientais.
14
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Brasília-DF, 13/11/2015 - O governo federal publicou nesta sexta-feira (13/11), no Diário Oficial da União, portaria que institui o
Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas ao desastre ocorrido nas barragens do Fundão e de Santarém no município de
Mariana (MG) e suas repercussões na bacia do Rio Doce, atingindo o estado do Espírito Santo. (BRASIL. Ministério da Integração
Nacional. Governo federal institui comitê de gestão do desastre de Mariana (MG). MI.gov, 13 de novembro de 2015. Disponível
em:
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14

Nas palavras de Milaré 16 , impacto ambiental se caracteriza como as alterações das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causado pela interferência humana.
Esses impactos podem ou não gerar um dano ambiental.
Sob igual critério, Antunes17 destaca o Impacto Ambiental como “[...] 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 evitados18”.
Destaca, ainda, o primeiro autor que dano ambiental seria a lesão ao bem, direito ou
interesse público, o que na seara ambiental, deve abranger o direito fundamental de todos
previsto no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o bem jurídico
ambiental em si, no qual estão incluídos os recursos ambientais19.
Assim para ser considerado um dano ambiental este precisa ser grave e anormal e com
uma lesão significativa, situação que ensejaria, no processo de licenciamento ambiental, no teor
do artigo 225, §1º, inciso IV da CRFB, a necessidade de elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental e seu consequente Relatório e Impacto Ambiental - EIA/RIMA.
No desastre ocorrido em Mariana verifica-se, portanto, que mais do que um impacto
ambiental houve danos ambientais, ensejando a necessidade de indenização às famílias atingidas.
Há que se pensar que existem outras barragens quase na mesma região da Barragem do
fundão, que se encontram da mesma maneira fragilizadas. Há que se falar sobre Mariana e seus
impactos ambientais para que desastres futuros possam ser evitados.
Dentro desse contexto, num intuito não exaustivo, passa-se a relacionar alguns dos
impactos socioambientais sofridos na região atingida pela lama com rejeitos de ferro que foram
liberados pela barragem do fundão.

16

MILARÉ, Édis. Direito ambiental. 8. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013. p. 317/318.

17

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9. ed. Rio de Janeiro, Lumen Júris, 2006. p. 257.

18

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.

19

MILARÉ, Édis. Direito ambiental. p. 318.
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a) Contaminação do solo por Rejeito de mineração
Os rejeitos de mineração de ferro têm potencial para afetar o solo ao longo do tempo por
tratarem de material inerte sem matéria orgânica, causando a desestruturação química e afetando
o PH do solo. Tal alteração dificultará a recuperação e o desenvolvimento de espécies que ali
vivem, podendo modificar, a médio e longo prazo, a vegetação local, com o estabelecimento de
ecossistemas diferentes dos originais.20
As associações minerais presentes nos depósitos explorados, tanto do ouro como do ferro, são ricas
em metais traço, os quais apresentam alto potencial tóxico, e as principais alterações que pode ser
esperadas, em relação às barragens de rejeito são: na turbidez devido ao grande volume de sólidos
em suspensão; nos parâmetros físico-químicos com pH e condutividade elétrica, sais solúveis,
alcalinidade, óleo, graxa e reagentes orgânicos; e, depender do minério e estéreis envolvidos, pode
haver também nas concentrações dos metais pesados Cádmio (Cd), Níquel (Ni), Cromo (Cr),
Mercúrio (Hg), vanádio (V), zinco (Zn), Arsêncio (As), Chumbo (Pb), Cobre (Cu) , Lítio (Li).21

b) Assoreamaento, que seria o acúmulo de sedimentos na calha do rio, causando impactos
socioeconômicos e ambientais. No caso do desastre esse assoreamento pode chegar até 80 km de
nascentes.
A lama que atingiu as regiões próximas à barragem formou uma espécie de cobertura no local. Essa
cobertura, quando secar, formará uma espécie de cimento, que impedirá o desenvolvimento de
muitas espécies. Essa pavimentação, no entanto, demorará certo tempo, pois, em virtude da
quantidade de rejeitos, especialistas acreditam que a lama demorará anos para secar. Enquanto o
solo não seca, também é impossível realizar qualquer construção no local.
A cobertura de lama também impedirá o desenvolvimento de espécies vegetais, uma vez que é
pobre em matéria orgânica, o que tornará, portanto, a região infértil. Além disso, em virtude da
composição dos rejeitos, ao passar por um local, afetarão o pH da terra e causarão a
desestruturação química do solo. Todos esses fatores levarão à extinção total do ambiente presente
antes do acidente.22
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COSTA, A.T. Geoquímica das águas e dos sedimentos da bacia do Rio Gralaxo do Norte, Leste-Sudeste do quadrilátero ferrífero
(MG): estudo de uma área afetada por atividades de extração mineral. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em
Evolução Crustal e Recursos Naturais. Universidade Federal de Ouro Preto, 2001.

22

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. Acidente em Mariana (MG) e seus impactos ambientais. Mundo Educação. Disponível em:
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/acidente-mariana-mg-seus-impactos-ambientais.htm>. Acesso em: 14 de
março de 2016.
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c) Ictiofauna
O Rio Doce ainda foi pouco estudado quanto à composição da sua ictiofauna, mas já se
sabe da existência de várias espécies de peixes, podendo-se dizer que a bacia deve suplantar 80
espécies nativas, dentre elas, 11 são classificadas como ameaçadas de extinção, com base na
portaria MMA 445/2015 e 12 são endêmicas ao Rio Doce, ou seja, existem somente neste corpo
hídrico.23
O desastre atingiu diretamente cerca de 100 espécies de peixes que viviam no leito
principal do rio.
Em relação aos organismos aquáticos produtores, a saber, fitoplâncton, perifíton, e macrófitas
aquáticas submersas, o aumento da turbidez impede a entrada de luz solar na água, o que inviabiliza
a fotossíntese. As consequências à comunidade aquática dependem da permanência dos sedimentos
no ambiente, da resilência dos produtores primários afetados e da importância dessa produção
endógena na cadeia trófica aquática como um todo. 24

Outro agravamento é que os peixes e crustáceos estavam em período de reprodução. Esse
fato encontra-se amparado no ordenamento pesqueiro do Rio Doce, que estabelece o período de
proibição à pesca entre 01 de novembro de 2015 a 28 de fevereiro de 2016 (Instrução normativa
nº 195/2008), em virtude da reprodução de peixes.25
O impacto à biodiversidade no momento inicial esteve concentrado nos peixes. O avanço da lama
provavelmente provocou a fuga dos peixes de superfície rio abaixo. Mas os peixes de fundo – como
cascudos e bagres – não acompanham este movimento. Ibama e ICMBio definiram que será feita a
captura de matrizes e a proteção dos tributários (rios de menor porte que desaguam em outros
maiores).
A captura e o transporte de matrizes de espécies ameaçadas será realizada pelo Centro Nacional de
Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental (CEPTA/ICMBio) com o objetivo de
constituir uma poupança genética desta biodiversidade de peixes e iniciar de um processo de
reprodução em cativeiro para viabilizar o repovoamento de trechos do rio.26
23
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BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Ações dos órgãos ambientais federais. MMA.gov. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/licenciamento-e-avalia%C3%A7%C3%A3o-ambiental/item/10587#coope>.

17

d) Impactos socioeconômicos
Vários foram os impactos socioeconômicos que abalaram a região que sofreu com o
desastre ambiental, tais como morte e desaparecimento de pessoas; isolamento de áreas
habitadas; desalojamento de comunidades pela destruição de moradias e estruturas urbanas;
fragmentação de habitats; destruição de áreas de preservação permanente e vegetação nativa;
mortalidade de animais de produção e impacto à produção rural e ao turismo, com interrupção de
receita econômica; restrição à pesca; dificuldade de geração de energia elétrica pelas hidrelétricas
atingidas; além da sensação de perigo e desamparo da população em diversos níveis.27
Sem resistência para a construção de casas e sem formas de desenvolvimento de vida, a
área tornou-se completamente inabitável.

e) Qualidade da água
Esses rejeitos de minério quando entram no sistema hídrico, apresentam grande risco de
contaminação porque não se degradam e permanecem solubilizados nas águas ou precipitados
aos sedimentos de fundo.28
Desde o dia 6 de novembro, a ANA e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) acompanham o
movimento da onda de rejeitos diariamente. Esse monitoramento também inclui a qualidade da
água e dos sedimentos cujos primeiros resultados saíram no dia 16/11/2015.29
Desde o dia 19/11/2015, o monitoramento da qualidade da água vem sendo feito a cada
dois dias e o dos sedimentos a cada quatro dias.
De todo que foi exposto, verifica-se, portanto, a gravidade dos danos ambientais, sociais e
econômicos causados na região afetada.

Acesso em: 14 de março de 2016.
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2. ENTENDENDO O DESASTRE OCORRIDO NA EMPRESA SAMARCO: AUSÊNCIA DA LÓGICA DO
CUIDADO COMO REFLEXÃO À SUSTENTABILIDADE
Percebe-se, a partir dos argumentos utilizados nos tópicos anteriores, que o evento contra
os seres humanos e não humanos causados pela empresa Samarco demanda uma reflexão mais
detalhada sobre esse desprezo antropocêntrico contra o desenvolvimento da teia da vida30.
Os efeitos causados pela destruição da Natureza, dos Ambientes e Meio Ambientes
naquela região de Minas Gerais são originários dessa ausência de comunicação entre o Humano e
toda manifestação vital que o circunda. Antes se iniciar qualquer explanação sobre as categorias
Sustentabilidade e Ética do Cuidado, como é importante destacar para a leitora ou leitor a
diferença entre as expressões grifadas pelo quadro apresentado31:

Natureza

Entidade real factível de ser percebida. Trata-se de uma realidade oferecida ao
conhecimento e passível de pensamento, mas que dele independe. Constituída por
elementos que podem não estar diretamente e imediatamente em reação com um
organismo.
Ambiente Refere-se à natureza pensada ou representada pela mente humana, isto é, à
realidade apreendida, àquilo a que estamos cônscios através da percepção. Pode ser
entendido como o que da natureza é conhecido pelo sistema social, o que está no
horizonte perceptível humano. Uma construção humana historicamente construída.
Faz alusão ao conjunto dos meios ambientes conhecidos pelo homem e é
constituído de fenômenos que podemos representar e que são capazes de entrar em
reação com um organismo, mas que ainda não foram chamados a fazer. Inclui
aqueles fenômenos que não são imediatamente utilizados, mas que estão em
condição de serem empregados operacionalmente pelo organismo.
Meio
Diz respeito aos elementos que envolvem ou cercam uma espécie ou indivíduo em
particular, que são relevantes para o mesmo e que entram em interação efetiva. É
Ambiente
caracterizado por ser um espaço definido pelas atividades do próprio ser;
determinado em função de peculiaridades morfofisiológicas e ontogenéticas, sendo
uma propriedade inerente aos seres vivos. Refere-se, portanto, aos fenômenos que
entram efetivamente em relação com um organismo particular, que são imediatos,
operacionalmente diretos e significativos. Sinônimos: mundo externo, mundo
30

“Compreender a natureza da vida a partir de um ponto de vista sistêmico significa identificar um conjunto de critérios gerais por
cujo intermédio podemos fazer uma clara distinção entre sistemas vivos e não-vivos. Ao longo de toda história da biologia,
muitos critérios foram sugeridos, mas todos eles acabavam se revelando falhos de uma maneira ou de outra. No entanto, as
recentes formulações de modelos de auto-organização e a matemática da complexidade indicam que hoje é possível identificar
esses critérios. A idéia-chave da minha síntese consiste em expressar esses critérios em termos das três dimensões conceituais:
padrão, estrutura e processo”. CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica sobre os sistemas vivos. São
Paulo: Cultrix, 2006, p. 135.

31

RIBEIRO, Job Antonio Garcia; CAVASSAN, Osmar. Os conceitos de ambiente, meio ambiente e natureza no contexto da temática
ambiental: definindo significados. Revista Góndola, Bogotá-Colômbia, v. 8, n. 2 Julho-Dezembro, 2013, p. 71. Disponível em:
https://www.academia.edu/5854270/Os_conceitos_de_ambiente_meio_ambiente_e_natureza_no_contexto_da_tem%C3%A1ti
ca_ambiental_definindo_significados. Acesso em 02 de fev. de 2016.
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relevante, ambiente operacional, ambiente percebido, umwelt, mundo circundante,
mundo associado, ambiente comportamental e campo de relações.

O Cuidado32 é a experiência principal que denota, aos seres humanos, a importância da
Terra como “ser próprio”, com tempo de regeneração e reprodução próprios. Não se se trata de
um objeto, cuja exploração desmedida satisfaz a alguns interesses, especialmente econômicos.
Sob igual critério, nenhuma perspectiva de integração entre humanos e não humanos, por meio
do Cuidado, é capaz de gerar novas tecnologias, novos saberes para melhorar, mais e mais, nosso
modus vivendi destinado tão somente, como se destaca no Relatório Brudlandt, às presentes e
futuras gerações33.
Verifica-se, nesse momento, como a Razão Sensível34 não en-cobre a pluralidade de seres
vivos e seus habitats, mas os compreende na sua absoluta diferença. Os impactos causados pela
empresa Samarco denotam, com precisão, como prevaleceu a dimensão econômica para
satisfazer os autos interesses (sempre insaciáveis) e se desprezou a relação, a comunhão vital na
qual se manifesta no Meio Ambiente35.
É preciso indagar, com rigor acadêmico, qual o Cuidado que pode surgir a partir do logos
32

Para Boff, essa condição se traduz como “[...] desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato. [...] O cuidado somente
surge quando a existência de alguém tem importância para mim”. BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, compaixão
pela terra. 15. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 2008, p. 91.

33

"[...] Sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro. Sem tal capacidade, não se
reconhece às outras criaturas o seu valor, não se sente interesse em cuidar de algo para os outros, não se consegue impor limites
para evitar o sofrimento ou a degradação do que nos rodeia. A atitude basilar de se autotranscender, rompendo com a consciência isolada e a autorreferencialidade, é a raiz que possibilita todo o cuidado dos outros e do meio ambiente; e faz brotar a
reação moral de ter em conta o impacto que possa provocar cada ação e decisão pessoal fora de si mesmo. Quando somos
capazes de superar o individualismo, pode-se realmente desenvolver um estilo de vida alternativo e torna-se possível uma
mudança relevante na sociedade. FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Paulus/Loyola, 2015, p.
121.

34

A expressão denota a necessidade de se reconhecer a coerência própria manifestada pela vida, no seu sentido mais amplo, as
quais nem sempre é exaurida - tampouco reconhecida - pela Razão Lógica. De modo complementar, utiliza-se, ainda, Razão
Interna ou Razão Seminal. Nas palavras de Maffesoli, "[...] Trata-se de algo que permanece ou, melhor, preexiste no coração de
todo homem antes de qualquer construção intelectual. É propriamente isto que chamarei 'razão interna' de todas as coisas.
Razão esta que é tanto uma constante, de certo modo uma estrutura antropológica, quanto, ao mesmo tempo, só se atualiza, se
realiza, neste ou naquele momento particular. Para dizer o mesmo em outras palavras, trata-se de uma racionalidade de fundo
que se exprime em pequenas razões momentâneas". MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. Tradução de Albert
Christophe Migueis Stuckenbruck. 4. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 2008, p. 58.

35

"Quando falamos de 'meio ambiente', fazemos referência também a uma particular relação: a relação entre natureza e a
sociedade que a habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da
nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-nos. As razões, pelas quais um lugar se contamina, exigem
uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a
realidade. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica e independente para cada parte
do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os
sistemas sociais. Não há duas crises separadas: uma ambiental e outra social; mas uma única e complexa crise socioambiental. As
diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e,
simultaneamente, cuidar da natureza". FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 86.
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econômico perpetrado pelo Capitalismo36? A resposta parece incompatível com qualquer dos
objetivos propostos ao século XXI, desde aqueles enunciados pelo Programa das Nações Unidas ao
Meio Ambiente – PNUMA – aos paradigmas que emergem da cultura originária dos povos andinos
na América do Sul, como é o caso do Buen Vivir37.
Todos esses modelos, todos esses anseios para que se viva bem – e não melhor – somente
ocorrem porque o reconhecimento e a atitude do Cuidado conduzem o humano para uma relação
de desvelo sobre o significado da convivência. Trata-se de cumplicidade, de acolhimento, de se
verificar que o humano não está no topo da pirâmide existencial, tampouco que sua Dignidade38 é
maior ou melhor que de outros seres.
Na dimensão da vida que se desenvolve, que surge perante todas as adversidades, das
múltiplas experiências as quais favorece essa integração a partir de uma perspectiva
hologramática39 pelo lema somos todos em um e um em todos, começa-se a determinar um outro
ethos para se visualizar a Dignitas Terrae, o qual não se exaure em juízos de valores econômicos,

36

Sob o ângulo da Filosofia Política, a categoria designa um sistema “[...] econômico-social caracterizado pela liberdade dos
agentes econômicos – livre iniciativa, liberdade de contratar, propiciando o livre mercado – e pelo desenvolvimento dos meios de
produção, sendo permitida a propriedade particular destes. Quem aciona os meios de produção (quem trabalha) em regra não os
detém”. OLIVEIRA, Daniel Almeida. Capitalismo. In: BARRETO, Vicente de Paulo (Coord.). Dicionário de filosofia política. São
Leopoldo, (RS): Editora da UNISINOS, 2010, p. 85.

37

[...] el “paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien”, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica
cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es
interdependiente y está interrelacionado. Los pueblos indígenas originarios están trayendo algo nuevo (para el mundo moderno)
a las mesas de discusión, sobre cómo la humanidad debe vivir de ahora en adelante, ya que el mercado mundial, el crecimiento
económico, el corporativismo, el capitalismo y el consumismo, que son producto de um paradigma occidental, son en diverso
grado las causas profundas de la grave crisis social, económica y política. Ante estas condiciones, desde las diferentes
comunidades de los pueblos originarios de Abya Yala, decimos que, en realidad, se trata de una crisis de vida. HUANACUNI
MAMANI, Fernando. Buen vivir/ Vivir bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Peru: CAOI, 2010, p.
6. Grifos originais da obra em estudo.
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“É justamente no pensamento de Kant que a doutrina jurídica mais expressiva - [...] – ainda hoje parece estar identificando as
bases de uma fundamentação e, de certa forma, de uma conceituação de dignidade da pessoa humana. Até que ponto, contudo,
tal concepção efetivamente poderá ser adotada sem reservas ou ajustes na atual quadra da evolução social, econômica e jurídica
constitui, sem dúvida, desafio fascinante [...]. Assim, poder-se-á afirmar [...] que tanto o pensamento de Kant quanto todas as
concepções que sustentam ser a dignidade atributo exclusivo da pessoa humana – encontram-se, ao menos em tese, sujeitas à
crítica de um excessivo antropocentrismo, notadamente naquilo em que sustentam que a pessoa humana, em função de sua
racionalidade [...] ocupa um lugar privilegiado em relação aos demais seres vivos. Para além disso, sempre haverá como
sustentar a dignidade da própria vida de um modo geral, ainda mais numa época em que o reconhecimento da proteção do meio
ambiente como valor fundamental indicia que não está em causa apenas a vida humana, mas a preservação de todos os recursos
naturais, incluindo todas as formas de vida existentes no planeta, ainda que se possa argumentar que tal proteção da vida em
geral constitua, em última análise, exigência da vida humana e de uma vida humana com dignidade, tudo a apontar para o
reconhecimento do que se poderia designar de uma dimensão ecológica ou ambiental da dignidade da pessoa humana”. SARLET,
Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2011, p. 42/43.

39

“Um holograma é uma imagem que cada ponto contém a quase totalidade da informação sobre o objeto representado. O
princípio hologramático significa não apenas que a parte está no todo, mas que o todo está inscrito, de certa maneira, na parte.
Assim, a célula contém a totalidade da informação genética, o que permite, em princípio, a clonagem. A sociedade, como todo,
pela cultura, está presente no espírito de cada indivíduo”. MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado.
Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 207.
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industriais, estéticos, utilitários, entre outros, mas estimula outro “modo-de-ser”, ou seja, um
“modo-de-ser-do-cuidado40”.
Essa é a atitude que se manifesta no mundo pela Ética do Cuidado. O contato permanente
e próximo com o mundo natural e social diminui o autointeresse, a postura exclusivamente
egoísta diante do Outro. Desvela-se, por meio desse ethos, outros cenários mais dinâmicos,
criativos, dialogais a fim de se estabelecer que projeto de vida comum se torna possível,
duradouro, na medida em que se reconhece o Outro como “ser próprio”, longe da ideologia
propagada pela Razão Instrumental41 nas relações entre humanos e não humanos de “sujeitoobjeto”. É a Ética do Cuidado a qual desenvolve a arquitetura da Ética da Vida 42 e
Sustentabilidade.
A leitura dos dados trazidos no primeiro tópico deste artigo não deixa dúvidas de que o
desastre socioambiental causado pela empresa Samarco na cidade de Mariana é uma ocorrência
da ausência da Lógica do Cuidado porque a Natureza, o Meio Ambiente, as pessoas, os animais, os
seres vivos, a pluralidade de ecossistemas deixam de existir, de serem resistência contra os
impulsos dos desejos de conquistas, de aniquilar, de retirar da agenda humana qualquer forma de
responsabilidade, de compreensão sobre esse conviver interespécies. É preciso insistir numa
matriz de pensamento e práxis por meio da integralidade ecológica ou numa Ecologia Integral43.

40

“[...] Pelo cuidado não vemos a natureza e tudo que nela existe como objetos. A relação não é sujeito-objeto, mas sujeito-sujeito.
Experimentamos os seres como sujeitos, como valores, como símbolos que remetem a uma realidade frontal. A natureza não é
muda. Ela fala. Evoca. Emite mensagens de grandeza, beleza, perplexidade e força. O ser humano pode escutar e interpretar
esses sinais. Coloca-se junto às coisas, ao pé delas e sente-se unido a elas. Não existe apenas. Co-existe com todos os outros. A
relação não é de domínio, mas de convivência. Não é pura intervenção, mas principalmente interação e comunhão. É de cuidado
das coisas. Cuidar das coisas implica ter intimidade com elas, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhe sossego e repouso.
Cuidar é entrar em sintonia com as coisas. Auscultar-lhe o ritmo e afinar-se com ele. Cuidar é estabelecer comunhão. Não é a
razão analítica, instrumental que é chamada a funcionar. Mas a razão cordial, o esprit de finesse (o espírito de delicadeza), o
sentimento profundo. Mais que o logos (razão), é o pathos (sentimento), que ocupa aqui a centralidade”. BOFF, Leonardo. O
cuidado essencial: princípio de um novo ethos. Revista Inclusão Social, Brasília, v. 1, n. 1, p. 28-35, out./mar., 2005, p. 31.
Disponível em: «http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1503/1690» Acesso em 15 de maior de 2016.

41

Horkheimer rememora os efeitos produzidos pela referida expressão: “A redução da razão a um mero instrumento afeta
finalmente até mesmo o seu caráter como instrumento. O espírito antifilosófico que é inseparável do conceito subjetivo de
razão, e que na Europa culminou com a perseguição totalitária aos intelectuais, fossem ou não os seus precursores, é sintomático
da degradação da razão. Os críticos tradicionalistas e conservadores da civilização cometem um erro fundamental quando
atacam a civilização moderna sem atacarem ao mesmo tempo o embrutecimento que é apenas outro aspecto do mesmo
processo. O intelecto humano, que tem origens biológicas e sociais, não é uma entidade absoluta, isolada e independente. Foi
declarado ser assim apenas como resultado da divisão social do trabalho, a fim de justificar esta última na base da constituição
natural do homem”. HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2000, p. 61.

42

“A vida, como vimos, é frágil e vulnerável. Está à mercê do jogo entre o caos e o cosmo. A atitude adequada para a vida é o
cuidado, o respeito, a veneração e a ternura. [...] São essas atitudes que nos abrem à sensibilização da importância da vida. Elas
implicam a mudança do paradigma cultural vigente, assentado sobre poder-dominação, e a introdução de um paradigma de
convivência cooperativa, de sinergia, de enternecimento por tudo o que existe e vive. Em razão dessa viragem, urge redefinir os
fins inspirados na vida e adequar os meios para esses fins. Só assim a vida ameaçada terá chance de salva-guarda e promoção”.
BOFF, Leonardo. Ética da vida: a nova centralidade. Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 75/76.

43

“A elaboração da teia da vida não se manifesta de modo imediato para atender aos desejos humanos, tampouco exige das
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Por esse motivo, as palavras de Carosio44 precisam ser meditadas:
Mantener la vida, es decir, cuidarla y regenerarla es una necesidad de la humanidad, y por eso el
cuidado de las personas y de la naturaleza debe convertirse en una responsabilidad social y pública,
y en un derecho de las personas y seres naturales. Se trata además de hacerlo con justicia, es decir,
sin imperativos sexo-genéricos que implican responsabilidades desiguales, sin privilegios de clase ni
de etnia. El asunto está en cómo distribuimos y realizamos ese cuidado para que no recaiga en
última instancia sobre los hogares y sobre las mujeres. Y cómo garantizamos que la desigualdad del
cuidado –las y los pobres reciben menos y dan más– no continúe siendo uno de los factores más
determinantes de la pobreza. Pobreza y descuido son las dos caras de la injusticia social.

Essa dimensão relacional, de cumplicidade sinaliza ao humano que, em cada local, em cada
proximidade, existe um equilíbrio frágil o qual deve persistir a fim de ampliar e preservar a cadeia
da vida. Por esse motivo, o século XXI deve ser pensado sob o ângulo da Lógica e Ética do Cuidado
para constituir e esclarecer o significado comunicacional e existencial entre humanos e não
humanos no qual se manifesta, silenciosamente, nas galerias subterrâneas do momento presente.
A reflexão e práxis do Cuidado é pressuposto de convivência nesse jardim imperfeito, cujo nome é
Sustentabilidade.
No decorrer do tempo, percebe-se que nem sempre Sustentabilidade e Desenvolvimento
Sustentável foram entendidas como debate transversal, comum entre os povos. Enfatizou-se mais
a segunda expressão sem se preocupar com a matriz ecológica da primeira. Não existe qualquer
espécie de desenvolvimento, qualificado como sustentável, sem observar essa proximidade45.
Nessa linha de pensamento, não obstante houvesse um objetivo de promover o
Desenvolvimento Sustentável na região de Mariana, incluindo, nesse cenário, a obediência aos
procedimentos legais e administrativos, a expressão citada tornou-se tão somente um nome vazio
pessoas tempo equivalente para se modificarem. A lenta e constante evolução dos seres, os modos como se comunicam e como
interagem fomentam uma vida cooperativa, sem que haja prevalências (ou privilégios) de uma espécie para outra. Essa troca
interespécies esclarece ao mundo humano a necessidade de abandono de uma postura excessivamente antropocêntrica para
outro que contemple esse diálogo entre humanos e não humanos na Terra. [...] Há uma insistência em dominar, em explorar, em
violentar a Natureza sem qualquer responsabilidade ou reconhecimento pelo ser próprio que é. Sob semelhante argumento, não
é preciso ressaltar o genocídio humano que ocorre, todos os dias, em cada nação. A pluralidade de seres e lugares, cada qual
com suas próprias características, indica a necessidade de uma Ecosofia, cujo desdobramento – teórico e prático, se manifesta
por uma Ecologia Integral. Essa é uma proposta coerente para uma vida sustentável aos humanos e não humanos”. ZAMBAM,
Neuro José; AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Ecologia Integral: por um novo modelo sustentável de convivência
socioambiental. In: TRINDADE, André Karam; ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira; BOFF, Salete Oro. Direito, Democracia e
Sustentabilidade: anuário do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional.Passo Fundo, (RS):
Editora IMED, 2015, p. 203/204.
44

CAROSIO, Alba. La lógica del cuidado como base del “buen vivir”. In: GIRÓN, Alicia (coord.). Del “vivir bien” al “buen vivir” entre
la economía feminista, la filantropía y la migración: hacia la búsqueda de alternativas. Mexico: Universidad Nacional Autónoma
de México, 2014, p. 33.

45

“[...] Ou existe desenvolvimento sustentável ecológico ou não existe desenvolvimento sustentável algum”. BOSSELMANN, Klaus.
O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2015, p. 42.
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devido à sua preocupação exclusiva com o logos econômico, com os autointeresses corporativos.
A cegueira moral46 desta postura, incapaz de compreender a teia da vida na sua dimensão
ecológica, torna a Sustentabilidade um discurso abstrato, descompromissado com o convívio
interespécies e intergeracional e torna nulo qualquer objetivo promovido pelo Desenvolvimento
Sustentável. Devido a essa ausência de respeito, de responsabilidade entre humanos e não
humanos o desastre se manifestou e trouxe resultados muito negativos para todos os seres vivos.
Não se foi capaz de conter e planejar os impactos socioambientais, tampouco determinar
estratégias de restauração à Natureza, aos Ambientes e ao Meio Ambiente. Novamente,
Francisco47 adverte:
A falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas
o reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas
próprias estruturas. Quando, na própria realidade, não se reconhece a importância de um pobre, de
um embrião humano, de uma pessoa com deficiência – só para dar alguns exemplos -, dificilmente
se saberá escutar os gritos da própria natureza.

Sem o ethos do Cuidado, não é possível reconhecer a Terra como “ser próprio”, reconhecer
como o fluxo das redes interespécies mantém o equilíbrio – físico, químico, biológico, energético,
informacional, psicológico, ecológico - necessário para que haja condições mínimas ao
florescimento da vida, do viver e conviver. Pode-se sintetizar essa afirmação (e preocupação) a
partir dessa proposição: Quando se observa a ausência do Cuidado nas relações entre humanos e
não humanos, os esforços feitos em nome da Sustentabilidade48 e Desenvolvimento Sustentável
serão apenas promessas vazias.

46

“Com a negligencia moral crescendo em alcance e intensidade, a demanda por analgésicos aumenta, e o consumo de
tranquilizantes morais se transforma em vício. Portanto, a insensibilidade moral induzida e maquinada tende a se transformar
numa compulsão ou numa ‘segunda natureza’, uma condição permanente e quase universal – com a dor moral extirpada em
consequência de seu papel salutar como instrumento de advertência, alarme e ativação. Com a dor moral sufocada antes de se
tornar insuportável e preocupante, a rede de vínculos humanos composta de fios morais se torna cada vez mais débil e frágil,
vindo a se esgarçar. Com cidadãos treinados a buscar a salvação de seus contratempos e a solução de seus problemas nos
mercados de consumo, a política pode (ou é estimulada, pressionada e, em última instância, coagida a) interpelar seus súditos
como consumidores, em primeiro lugar, e só muito depois como cidadãos; e a redefinir o ardor consumista como virtude cívica, e
a atividade de consumo como a realização da principal tarefa de um cidadão”. BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira
moral: a perda da sensibilidade na modernidade líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 24.

47

FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 74.

48

“Se entendermos o problema da insustentabilidade da vida no planeta como sintoma de uma crise de civilização – dos
fundamentos do projeto societário da modernidade -, será possível compreender que a construção do futuro (sustentável) não
pode apoiar-se em falsas certezas sobre a eficácia do mercado e da tecnologia – nem sequer da ecologia – para encontrar o
equilíbrio entre crescimento econômico e preservação ambiental. A encruzilhada em que o novo milênio abre seu caminho é um
convite à reflexão filosófica, à produção teórica e ao julgamento crítico sobre os fundamentos da modernidade, que permita
gerar estratégias conceituais e praxeológicas que orientem um processo de reconstrução social. A complexidade ambiental e os
processos de auto-organização geram sinergias positivas que abrem o caminho para uma sociedade sustentável, fundada numa
nova racionalidade”. LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia
Mathilde Endlic Orth. 8. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 2011, p. 404.
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O desastre causado pela empresa Samarco na região de Mariana é a melhor descrição dos
argumentos que foram apresentados neste segundo tópico. Por esse motivo, torna-se necessário
trazer a crítica da Política Jurídica para esse fenômeno.

3. ENTENDENDO O DESASTRE OCORRIDO NA EMPRESA SAMARCO: A CRÍTICA DA POLÍTICA
JURÍDICA
Se é possível cogitar um “Direito à Sustentabilidade49”, ou, ainda, a correção e proposição
de novos horizontes ao Direito Ambiental brasileiro para que não se repita a (trágica) experiência
de Mariana, essa condição somente se manifestará por meio da Política Jurídica.
Para se entender o porquê de as normas jurídicas e administrativas não corresponderem
aos resultados desejados, nesse caso, a prevenção do desastre socioambiental causado pela
empresa Samarco, é necessário compreender o que é a Política Jurídica, quais momentos de sua
operacionalização e como a expressão normativa estatal precisa corresponder àquilo que é
desejável na vida de todos os dias.
A verificação das causas da pouca eficácia normativa no caso estudado, será apresentado
pela tríplice caracterização da Política Jurídica50: epistemológica, ideológica e operacional. A
primeira condição refere-se à preocupação na crítica do direito vigente (direito que é). A atitude
do Político do Direito, nesse caso, deve ser a busca por novos critérios de racionalidade –
especialmente aqueles indicados pela Razão Sensível - que ampliem a Dignidade, a Justiça, a
Utilidade social da Lei e a Ética51.
Qualquer olhar sob os efeitos socioambientais desse caso denota a ausência de uma
preocupação com o justo, o ético e o socialmente útil. O excessivo zelo por uma racionalidade
estritamente técnica, de controle social52 via administrativa, não favoreceu o reconhecimento das
49

En términos jurídicos, el derecho de la sostenibilidad deberé articularse como un derecho transnacional cuyo fundamento no trae
causa de las soberanías nacionales, sino de la nueva sociedad global. Trae parte de la estructura clásica de los órdenes jurídico,
social, económico y ambiental, que son propios de los Estados soberanos, pero desborda claramente ese ámbito. Su vocación es
aportar soluciones que sirvan a todos, sin importar donde se encuentren o donde nacieron. Pretende aportar la esperanza de una
sociedad futura global y mejor. FERRER, Gabriel Real. Del Derecho Ambiental al Derecho a la Sostenibilidade. Material impresso
[2012], p. 9.

50

Utilizar-se-á as expressões Política Jurídica e Política do Direito como sinônimos para fins deste estudo.

51

“Essa posição epistemológica da Política Jurídica tem enormes implicações, pois, admitindo uma racionalidade fora do
positivismo, e trabalhando com abordagens interdisciplinares, redimensiona a visão tradicional das fontes do Direito, buscando,
na consciência jurídica social e nas reivindicações dos movimentos e práticas sociais, fundamentos para seus juízos axiológicos”.
MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 70.

52

“Só construiremos um Direito novo e adequado se partirmos desse esforço heurístico em que vejamos o sistema jurídico sem
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vidas que se comunicavam, mantinham relações simbióticas naquele Meio Ambiente. Não houve,
por parte dos juristas ou legisladores, a preocupação na advertência de Melo: insistir nas
estratégias que assegurem a politização do Direito53.
O instrumento de Estudo do Impacto Ambiental e a produção de seu Relatório, descrito no
artigo 225, § 1º, IV da Constituição Federal, sinaliza a viabilidade de estratégias quanto à
preocupação dos efeitos socioambientais causados pela ação (desmedida) do ser humano no
mundo natural. No entanto, essas atitudes perdem sua utilidade social, a sua dimensão ética e
justa na medida em que se ignorou não apenas as vozes humanas, mas, especialmente, a voz
silenciosa da Natureza.
Como é possível estimular a Estética da Convivência54, segundo Melo, entre humanos e não
humanos, quando os autointeresses – sejam individuais, coletivos, corporativos ou econômicos –
desprezam a função socioambiental deste instrumento prescrito pela Constituição para assegurar
condições favoráveis ao respeito pela vida? Sob igual critério, a Ética e Lógica do Cuidado,
pressupostos racionais e axiológicos a fim de conduzir os objetivos dos Estudos de Impacto
Ambiental, foram ignorados. Preferiu-se, a partir da Razão Instrumental, o Legalismo à
Legalidade55. Abandonou-se os matizes dialogais entre a Ideologia, a Política e o Direito. Melo56,
nessa linha de pensamento, insiste:
[...] À Política do Direito cabe intercomunicar [...] os elementos, tornando-os interdependentes, e
examinar os âmbitos da Política e do Direito não como áreas bastantes em si mesmas, mas como
espaços suscetíveis de permanentes e desejáveis influências recíprocas. O Direito necessita da
Política para renovar-se continuamente na fonte das mediações, e esta necessita daquele para
objetivar em realidade e em valores a sua atividade quase sempre dispersiva e pragmática.

fronteiras rígidas com os demais sistemas sócio-culturais. Aí sim, com mais liberdade e espaço, poderemos testar as
compatibilidades e as possibilidades”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 1994, p. 100.
53

MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 71.

54

Sob o ângulo da Política Jurídica, a categoria denota sensação de “[...] harmonia e beleza que rescende dos atos de convívio
social que se apóiam na Ética e no respeito à dignidade humana. Assim, podemos considerar como um dos fins mediatos da
Política Jurídica a criação normativa de um ambiente de relações fundadas na Ética que venham a ensejar o belo na convivência
social, em atendimento a necessidades espirituais latentes em todo ser humano [...]”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de
Política Jurídica. Florianópolis: Editora da OAB/SC, 2000, p. 37/38.

55

“[...] O que importa para o legalismo são as regras e não o modo por meio do qual elas são estabelecidas. [...] Isso não significa
dizer que as leis não estejam em sincronia com os valores da cultura particular em questão inseridas. Legalistas e juristas
admitem tal fato. A tese aqui é: não obstante a origem das regras, o efeito desejado pelo legalismo é torna-las aparentemente
objetivas e imutáveis. O legalismo não nega a conexão entre Direito e os valores, mas busca, na verdade, escondê-la e tirá-la de
cena. Uma vez que o legalismo concentra-se nas regras, excluindo todo o resto, estas acabam por perder seu sentido de
contingencia. Elas dominam todo o universo moral. São ilhas de estabilidade dentro de um universo caótico”. BANKOWSKI,
Zenon. Vivendo plenamente a lei: a lei do amor e o amor pela lei. Tradução de Lucas Dutra Bortolozzo, Luiz Reimer Rodrigues
Rieffel e Arthur Maria Ferreira Neto. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 45.

56

MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 21.
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Não é possível à Política do Direito cumprir seus objetivos epistemológicos sem a sua
dimensão ideológica. É nesse momento que se observa os graves efeitos do desprezo à Ética e
Lógica do Cuidado na produção, interpretação e aplicação das normas de Direito Ambiental no
caso da Samarco.
A categoria Ideologia tem dupla acepção para a Política Jurídica. Primeiro, recupera-se o
seu sentido como sistema aberto, capaz de designar, de orientar quais alternativas são desejáveis
para se fomentar a ordem e integração entre humanos e não humanos. No seu segundo sentido,
Utopia57 é ideologia na medida em que se essa é fonte de criatividade, de transformação dos
paradigmas fechados para outros que se aperfeiçoam por meio de seu devir. Busca-se pelo
pluralismo, pela tolerância58, pelo respeito, pelas responsabilidades comuns, pela postura ética os
critérios para um convívio adequado às demandas culturais de nossa época59.
A expressão “demandas culturais”, conforme o sentido ideológico sugerido pela Política
Jurídica, não se refere àquilo que o Homem cria para seu próprio benefício, seja no momento
presente ou futuro. A Lógica do Cuidado, por exemplo, se torna vetor de criatividade dialogal
entre humano e não humano e aparece na arquitetura da produção, interpretação e aplicação do
Direito. A Natureza, o Ambiente e o Meio Ambiente não são desprezados, mas reconhecidos e
pensados pela sua existência e contribuição para manutenção de um mundo equilibrado.
A função ideológica das utopias transforma o deserto da relação “sujeito-objeto” - posto
nas atitudes sempre calculistas, técnicas, sem aliás essa compreensão ao fundamento da
expressão estar-junto-com-o-Outro-no-mundo - no jardim imperfeito cultivado pelas experiências
do Humano com o Não Humano.
Se a legislação constitucional e infraconstitucional – como é o caso do Direito Ambiental –
expressa acentuada sensibilidade na preservação de um meio ambiente equilibrado, protegido,
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“As utopias, unindo inteligência e emoção, razão e sentimento, funcionam como projetos sociais de transformação e mudança,
melhor dizendo, como projeção da Sociedade que deve ser”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. p. 55.
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destinado ao Bem Comum

60

, torna-se incompreensível como ocorreram dos efeitos

socioambientais desastrosos na região de Mariana. Novamente, a ruptura das utopias61 como
ideologias frente a uma racionalidade estritamente técnica foi incapaz de prover segurança para
todas as vidas.
A última dimensão da Política Jurídica é a operacional que se manifesta pelo agir, pelo
querer realizar algo no qual se manifesta tanto na sua face epistemológica quanto ideológica.
Verifica-se que, na sua primeira expressão, a Política do Direito realiza a crítica ao direito vigente
(direito que é). Na perspectiva da ideologia e operacional, traz-se outras prescrições capazes de
sintetizar a importância da dimensão formal da lege ferenda junto às aspirações de convivência
sadia entre humanos e não humanos. Essa articulação estratégica impede que cenários de
intolerância, de desprezo à população e ao Meio Ambiente se repitam.
Insiste-se: somente com a clareza do télos, do significado teleológico da Política Jurídica a
qual transita entre o epistemológico, o ideológico e o operacional é que se percebe os limites e
possibilidades da legislação ambiental na medida em que compreende a complexidade da teia da
vida e assegura mecanismos para prevenir, conter, restaurar e reparar os excessos causados pelos
autointeresses humanos incompatíveis com os projetos de convivência desejados ao século XXI.
Nesse momento, rememora Melo62: “A atividade criativa da Política Jurídica será o sopro
vivificador que deve bafejar os sistemas dogmático”. Nenhuma legislação ambiental deve ser
observada como cumprimento puramente administrativo e ser superior aos interesses de paz, de
vida justa, digna e ética. O desprezo à Lógica do Cuidado como pressuposto à eficácia da
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Sustentabilidade, de um lado, e de vetor criativo, estratégico ao cumprimento das finalidades
legislativas propostas pela Política Jurídica, de outro, comprometem qualquer projeto de
integração, de proximidade, de zelo, de solicitude entre todas as redes interespécies que
compõem esse quadro barroco denominado vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desastre socioambiental causado pela empresa Samarco não expressa nenhuma outra
forma de indignação mais expressiva porque foi uma consequência impremeditada, ou seja, toda
atividade de exploração do mundo natural foi realizada, sabia-se qual seria o pretenso resultado,
porém não se sabia o tempo exato de sua ocorrência. Percebe-se, nesse momento, a clareza
teleológica da Razão Instrumental.
Os dados e notícias que se trouxe no primeiro tópico deste estudo revelam a
indispensabilidade estratégica do Estudo e Avaliação de Impacto Ambiental, o qual não pode ser
exaurido, nem ignorado, diante dos autointeresses econômicos e corporativos. O logos do
Capitalismo, por exemplo, não apenas criou várias regiões sem acesso à agua ou alimentação, bem
como tornou inóspito para restauração todos os ecossistemas que habitavam essa região. Nesse
momento, percebe-se a fragilidade do Direito, no seu sentido normativo, em tentar corrigir os
excessos da atitude humana por meio de multas pecuniárias. Essa pode ser uma alternativa ao
universo humano, porém absolutamente sem significado à Natureza e ao Meio Ambiente.
Por esse motivo, a ideia de Sustentabilidade, como vetor de funcionalidade ao
Desenvolvimento Sustentável, não se exaure tão somente nas possibilidades ditadas pela ação
econômica, nem pode ser um discurso vazio porque é necessário identificar a sua matriz ecológica.
Não obstantes os documentos internacionais e as cúpulas mundiais tenham enfatizado mais o
Desenvolvimento Sustentável pelo seu caráter instrumental, esse não é capaz de mitigar as
misérias entre humanos e não humanos se ignorar o núcleo que permite o movimento histórico da
Sustentabilidade.
É exatamente essa matriz ecológica na qual permite aos seres humanos o reconhecimento
da Natureza e do Meio Ambiente como seres próprios, os quais não podem ser determinados
como úteis ou não conforme seus juízos de valores. O desastre socioambiental causado pela
empresa Samarco desconhece essa experiência de proximidade entre os seres vivos para se
29

entender a complexidade da teia da vida. Somente pela Lógica do Cuidado e a fundação de seu
ethos estimula-se outro modo-de-ser, diferente daquele enunciado pelas promessas da Razão
Instrumental, ou seja, um modo-de-ser-do-cuidado explicitado e desvelado, permanentemente,
pela Razão Sensível.
Esse referencial proposto por utopias carregadas de esperança, de vida possível entre os
diferentes seres da cadeia vital, deverá ser o objetivo de crítica e proposição da Política Jurídica
para que a legislação tenha significado às pessoas e assegure que as benesses produzidas pela
criatividade humana sejam destinadas, ainda, aos seres que habitam os ecossistemas da Terra.
A convergência desses esforços demonstra como a hipótese de pesquisa enunciada nas
“Considerações Iniciais” deste estudo foram comprovadas como positivas. Não basta tão somente
à Política Jurídica, na sua tríplice acepção: epistemológica, ideológica e operacional, prescrever
novas condutas, conforme o tempo, o espaço e o modus vivendi das sociedades, mas, ainda,
definir e esclarecer qual é o télos do Direito no século XXI diante de tantas demandas complexas,
as quais se originam de diversas fontes relacionais.
As estratégias criativas elaboradas pela Política Jurídica, unindo a segurança da Dogmática
Jurídica e as novidades que aparecem pelas experiências cotidianas e compreendidas por uma
Razão Sensível, desenvolvem a arquitetura do desejável para uma vida mais digna entre humanos
e não humanos. É a partir desse significado que os instrumentos constitucionais aptos a prover a
necessária proteção ao Meio Ambiente não podem ser satisfeitos pelas vias procedimentais, como
simples requisitos formais a fim de se atender aos interesses econômicos, mas precisa sinalizar
quais os perigos poderão surgir a partir de uma ação humana que desconhece a fragilidade e os
limites do mundo natural para que todos tenham a chance da convivência sadia.
Essa é a prova que o desastre de Mariana não é uma simples irresponsabilidade, mas a
profunda cegueira moral diante de nossos semelhantes. Não se trata, em nenhum momento, de
qualquer forma de progresso, porém de perda dos significados de cuidado, de resiliência, de
solicitude, de alteridade desvelados por humanos os quais enxergam como são protegidos por um
Planeta que acolhe e abriga tantas vidas, desde as microscópicas às pluricelulares. A Casa é
Comum e tudo que se manifesta não se destina exclusivamente à família humana na sua
perspectiva intergeracional. Essa é a resposta que foi ignorada pela empresa Samarco.
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A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE SOB O PRISMA DA ETICIDADE HEGELIANA

Tarcísio Vilton Meneghetti1
Marcos Vinicius Viana da Silva2

INTRODUÇÃO
Em uma sociedade globalizada os efeitos ambientais provocados pelo homem escapam à
lógica dos Estados-Nações, vez que determinado ato pode provocar consequência em lugares
muito distantes. Isto abre a discussão de que a regulamentação das questões ambientais poderia –
ou deveria – ser matéria de espaços transnacionais organizados juridicamente.
Entretanto, sempre que se sugere a regulamentação de determinado espaço transnacional
é necessário indagar como seria juridicamente formalizado, a partir de quais referentes? Ora,
sendo um Direito para ser aplicado globalmente seu critério não pode ser limitado a partir de uma
ideologia, cultura ou povo determinado, mas algo que se refira à própria lógica natural do planeta,
já que é de como deveria ser a relação do Homem com o Mundo que se busca tratar em um
Direito da Sustentabilidade.
Qual deveria ser, então, o critério que nortearia o Direito da Sustentabilidade na esfera
transnacional?
A discussão acerca de como regulamentar juridicamente a Sustentabilidade em geral gira
em torno da tentativa de equilíbrio entre Ecologia, Economia e Desenvolvimento. É evidente que
os três aspectos são fundamentais e devem ser observados, mas algo mais parece exigir a devida
problematização, que é a atitude e papel do próprio ser humano diante desta realidade.
Tanto Ecologia como Economia derivam do grego oikos, que significa 'lar'. O mundo, de
fato, é o próprio lar da humanidade. O ser humano não é proprietário do planeta, mas habitante e
submisso à sua lógica. Não há liberdade absoluta para o homem, pois se comete excesso em suas
ações prejudica o meio ambiente e por consequência a si mesmo, ou seja, o homem deve
1
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compreender a lógica imanente deste mundo em que habita e agir em coerência com tal lógica,
conforme sustentado pela abordagem fenomenológica de Husserl3, que ao criticar a ciência
moderna lança a argumentação de que a pesquisa científica não pode prescindir de retomar o
vínculo com o mundo-da-vida, do contrário tende a desabar em um objetivismo fisicalista ou
subjetivismo transcendental que não correspondem à realidade.
O presente artigo parte do pressuposto que a lógica de atitude diante do mundo não deve
ser observada apenas em normas abstratas visando o planeta em sua universalidade, mas ser
aplicada já na esfera concreta e particular em que vive cada indivíduo, primeiro no contato com o
próprio corpo, depois com o seu lar (casa), para depois com a sua comunidade (bairro, município)
até país e o próprio planeta.
Esta atitude, no entanto, exige do operador a decisão de superar a lógica meramente
liberal, que reduz todas as relações humanas a interindividuais privadas ou entre indivíduo e
Estado. A proteção do ambiente, sobretudo em dinâmica transnacional, depende de uma atitude
mais solidária, de responsabilização por todos os espaços em que se convive, da própria casa ao
trabalho, à escola, às ruas e praças, enfim, exige do operador conscientização global quanto à
própria responsabilidade.
Filosoficamente, a crise mundial envolvendo meio ambiente não é uma construção
abstrata nascida de atores específicos, mas reflexo da própria crise existencial vivenciada pelo ser
humano em todo o globo, portanto parece ser insuficiente criar normas sem vislumbrar antes uma
fundamentação precisa de como o homem deve agir eticamente diante do mundo.
Neste artigo se propõe de que a atitude de condução das questões de Sustentabilidade em
espaços transnacionais exigem a reconstrução do vínculo da eticidade, conforme apresentado
pelo filósofo Hegel. Eticidade é o vínculo que perpassa os membros de uma comunidade,
tornando-os todos corresponsáveis pelos êxitos e fracassos coletivos. As leis e instituições devem
sempre refletir o espírito da eticidade de cada povo e comunidade. A mesma lógica pode ser
transportada para a questão da Sustentabilidade em espaços transnacionais, pois a proteção
planetária depende de uma eticidade planetária, no sentido de que é necessário responsabilizar
cada indivíduo a proteger seus bens pessoais e também os bens públicos.
Primeiro são apresentados esboços introdutórios acerca de transnacionalide e da questão
3
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da sustentabilidade, para depois apresentar a noção hegeliana de eticidade. As considerações
finais buscam oferecer como a eticidade em Hegel pode ser importante para o enfrentamento dos
tópicos da Sustentabilidade.

1. SUSTENTABILIDADE COMO PROBLEMÁTICA GLOBAL
Na atualidade as relações internacionais não se limitam a ser interestatais, uma vez que há
atores não-governamentais, que inclusive limitam a ação dos Estados. Além disso, o fenômeno da
globalização vem rapidamente transformando o mundo em uma sociedade global, de
interdependência entre os atores. Esta globalização das pesquisas coloca em pauta tantos temas
ignorados pelos autores tradicionalistas: desigualdades sociais, privação de alimentos, explosão
demográfica, exploração dos recursos do planeta, etc. São problemas mundiais que exigem
solução. Em síntese, há agora temáticas globais.
Vive-se uma rede de relações transnacionais, uma sociedade em rede, conforme a visão de
Manuel Castells4, onde o Estado perdeu boa parte do comando dessas relações. A globalização e o
desenvolvimento tecnológico permitem conexões que transcendem o tempo e o espaço,
obstáculos de fronteiras e territórios. Em sentido prático observa-se a interdependência quando a
decisão de um ator internacional está condicionada à atuação de outro.
Dessas análises formulam-se teorias que visam conceber uma política mundial
transnacional. Entre os vários autores que poderiam ser destacados, Keohane e Nye apresentam
uma noção de política mundial que congrega efeitos de relações internacionais: a) promoção de
atitudes de mudança nas pessoas afetadas; b) pluralismo internacional; c) dependência e
interdependência entre os governos; d) criação de novos instrumentos de influência por governos,
como os Estados Unidos, que utilizam financiamentos privados para investir na sua política
exterior.5
Em suma, as relações transnacionais não esgotam a importância dos Estados, mas trazem
novos atores para um cenário de interdependência internacional.
Entretanto, tais relações não são equilibradas, completamente livres, mas condicionadas
4 CASTELLS,

Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 244 p.
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por um sistema bastante desigual, conforme apontam Cruz e Bodnar:
Para isso é preciso entender que o capitalismo “solto”, “desteorizado” e “desterritorializado” e, por
isso, “despolitizado” formou uma tecno-estrutura que é uma rede global que nada tem a ver com
livre mercado, já que esse novo capitalismo está baseado em um sistema mundial assentado sobre
cinco monopólios: I - O monopólio das finanças, baseado no padrão dólar dos Estados Unidos da
América e nas políticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. O monopólio das
finanças faz da economia financeira especulativa um vírus que está destroçando – ou já destroçou as economias produtivas, fazendo com que os trilhões de dólares que circulam diariamente nos
principais centros financeiros superem em mais de duas vezes as reservas dos bancos centrais dos
países que compõem a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.
Mesmo com o Euro, é importante dizer, essa realidade permanece praticamente intacta, já que a
moeda europeia sofre com a crise e ameaças de secessão; II - O monopólio tecnológico, que atua,
principalmente, sobre as patentes e direitos de propriedade, atentando gravemente contra a
biodiversidade das espécies. O complexo de indústrias mundiais de alimentos controla cada vez mais
as “variedades de alto rendimento” e arrasa as culturas de sementes tradicionais; III - O monopólio
energético, que atua sobre os recursos naturais e, especialmente, sobre o petróleo, através de sua
comercialização mundial e por meio dos países intermediários. Desta maneira, os preços do petróleo
podem ser controlados e o dinheiro utilizado na sua compra recuperado via mercado financeiro para
investimentos nos países ricos; IV - O monopólio da comunicação, que faz com que, cada vez mais, a
realidade seja virtual e manipulável, já que, através dos meios de informação, podem convencer a
todos de que a verdade é a verdade que lhes convém; V - O monopólio militar, que, como foi
demonstrado nas guerras do Golfo e nas invasões do Afeganistão e do Iraque, tem relação intrínseca
com os monopólios citados anteriormente, formando uma estrutura integrada. Por estes conflitos,
pode-se exemplificar tanto a capacidade de violência física como sua relação com os monopólios de
recursos naturais, comunicativos, tecnológicos e financeiros, e suas lógicas relações internas.6

O argumento dos cinco monopólios (econômico, tecnológico, energético, comunicacional e
militar) refuta a ideia de que o sistema capitalista privilegia a liberdade de mercado e livre
concorrência, pois as disputas geopolíticas se dão em condições amplamente desiguais de força.
Tal sistema permite que conglomerados de poderes envolvendo grandes potências nacionais,
megacorporações transnacionais, bancos e outros atores sejam capazes de determinar os
principais rumos que depois influenciarão a vida da maioria das nações. Pensar um sistema capaz
de superar o modelo vigente, que parece incapaz de deter o alargamento crescente entre os
países, é uma das tarefas mais urgentes do cientista social contemporâneo. Os cinco monopólios
citados estão situados em instâncias supranacionais, dificilmente controláveis por jurisdições
estatais.
Sendo assim, é necessário que a Sustentabilidade seja articulada a partir de diversos atores:

6
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Dessa forma, a sustentabilidade deverá ser construída a partir de múltiplas dimensões que incluam
as variáveis ecológica, social, econômica e tecnológica, tendo como base forte o meio ambiente. Na
perspectiva jurídica todas estas dimensões apresentam identificação com a base de vários direitos
fundamentais, aí incluídos o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, direitos prestacionais
sociais, dentre outros, cada qual com as suas peculiaridades e riscos. Pela importância e centralidade
na ordem política atual, é possível afirmar assim que a sustentabilidade pode ser compreendida
como impulsionadora do processo de consolidação de uma nova base axiológica ao Direito.7

A Sustentabilidade pode ser o vetor axiológico que o jurista contemporâneo procura para
fundamentar a necessidade de um direito transnacional, pois é a temática que mais
evidentemente pode tocar a realidade concreta de cada pessoa e Estado, vez que impacta
diretamente as dimensões ambiental, social, econômica, política e cultural. A Sustentabilidade
como paradigma pode ser o vetor de integração entre as diversas tradições hoje ainda conflitantes
ao redor do planeta.8
A necessidade de promoção da Sustentabilidade emerge não do plano teórico, mas da
realidade planetária. Garantir condições adequadas de vida para as gerações atuais e futuras não
depende de adesão ideológica, mas de urgência concreta. A busca por meios equilibrados e
inteligentes de gerir a natureza, planejar as cidades, manuseio da tecnologia, produção de energia,
não é uma opção intelectual e ideológica, mas necessidade de sobrevivência, capaz de impactar
qualquer pessoa hoje, de qualquer nação, etnia, situação social e econômica. Isto porque a
sustentabilidade está vinculada àquilo que Ferrajolli denomina como “bens comuns” (common
goods).
Os bens comuns (common goods) são os bens fundamentais, aos quais são majoritariamente
voltadas, embora em medida totalmente inadequada, a atenção da doutrina jurídica e a reflexão
teórico-política. A noção, introduzida no léxico jurídico somente em tempos recentes, tornou-se um
tema de interesse e mobilização política, como sempre acontece quando se trata de bens ou direitos
fundamentais, para exprimir uma reivindicação direta para pôr termo a uma específica violação: o
desfrute dos recursos naturais por parte dos países mais ricos e, sobretudo, a devastação do planeta
provocada pelo desenvolvimento industrial. Foi desta devastação e do perigo de uma destruição
irreversível dos bens e dos recursos vitais para o futuro do gênero humano que nasceu a temática
dos bens comuns: tais são os bens de todos – aqueles que os romanos chamavam de res communes
omnium – como o ar, o clima, a água, as órbitas dos satélites, as bandas do éter, os recursos naturais
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das profundezas marinhas, a assim chamada biodiversidade e todos os outros bens do patrimônio
ecológico da humanidade.9

A construção téorica e sistemática de bens comuns enquanto bens fundamentais da
humanidade, sem distinção de nacionalidade ou outros vínculos intermediários, parece um
modelo de interessantes prospectivas para se pensar a proteção da questão ambiental e
sustentável em esfera global. A questão que merece ser analisada é a identificação de quais
elementos biológicos afetam o planeta como um todo e quais são mais próprios de locais e
regiões. Daí o argumento de Ferrajoli para que tais bens sejam desenvolvidos como bens primários
e fundamentais de qualquer ser humano, a partir de um constitucionalismo de direito
internacional.
É necessário [...] o desenvolvimento de um constitucionalismo de direito internacional. Mesmo
porque as agressões aos bens comuns do ambiente [...] tem já assumido um caráter planetário,
exigindo a introdução de normas, limites, vínculos, controles, funções e instituições de garantia por
sua vez em nível planetário. Para tal fim, bem mais apropriadas do que as técnicas de garantia
experimentadas pelos direitos fundamentais é a direta proteção normativa de tais bens como bens
públicos. É esta, de resto, a garantia de muitos bens comuns adotada nos ordenamentos estatais: a
sua qualificação, por obras de normas tético-constitutivas, como bens públicos, como tais subtraídos
à apropriação e à negociação privada e confiados à tutela da autoridade administrativa.10

Se determinada violação ao ambiente produz efeitos planetários é evidente que somente
normas de alcance planetário seriam capazes de lidar com o problema. A dúvida não parece mais
ser a necessidade de um direito transnacional ambiental, mas como construí-lo enfrentando as
resistências impostas pela iniciativa privada transnacional e mesmo pelas grandes potências
nacionais, que de alguma forma acabariam por ceder parte de sua autonomia. A proteção ao meio
ambiente planetário, aparentemente, hoje passa mais por questão política, prática e econômica
que propriamente conceitual ou téorica.
O que se requer [...] é a construção de uma esfera pública global. Contra os processos de integração
econômica que caracterizam a globalização, o crescimento da interdependência planetária gerada
pela ameaça aos bens ecológicos, a crise da soberania dos estados, ao deslocamento das grandes
empresas fora das suas fronteiras e de seu controle e à exploração crescente do trabalho não se tem
desenvolvido uma esfera pública à altura dos novos poderes privados transnacionais. Disso resulta
um vácuo de direito público que não pode ser preenchido pelo direito privado de produção
contratual no qual vai-se modelando o direito da globalização e que, naturalmente, ignora os
interesses públicos e reflete indelevelmente a lei do mais forte.11
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O direito privado, mais flexível, volátil e adaptativo que o público, já vem encontrando
formas de adequar ao mundo globalizado, por meio de contratos privados que são firmados para
além dos ordenamentos estatais. O direito público, por outro lado, surge como atrasado, e se não
encontrar meios de construir um espaço público global para tratar de questões globais é evidente
que tais questões acabarão sendo tratadas de modo privado e autoritário por aquele direito
privado e contratual transnacional, que muitos já conceituam como a nova lex mercatoria.
Apresentadas as considerações preliminares de bens ligados ao ambiente como condições
básicas de sobrevivência da humanidade neste planeta, e como bens inerentes a todos os seres
humanos é fundamental agora o desenvolvimento de reflexões acerca de como poderia ser
entendida a relação do homem (e suas comunidades e relações transindividuais) com o planeta.

2. A RELAÇÃO HOMEM-PLANETA
A vida humana é uma vida no mundo, e se o homem age contra o mundo, mesmo assim
age no mundo. Logo, é impossível isolar o homem (sujeito) do mundo (objeto), nem de fato, nem
de conhecimento.12
A relação homem e natureza é indissociável, não podendo o meio ambiente e o indivíduo
serem vistos como duas coisas separadas sem relação direta entre si.
Ecologia vem do grego, oikos que significa casa, moradia, e logos, que significa estudo,
ciência. A Ecologia é o estudo da morada do homem.13 A Ecologia deve ser antropocêntrica, pois
sendo o ambiente a casa do homem e o responsável por sua criação, só pode ser inteiramente
compreendido se tiver o homem como centro. O ambiente deve ser estudado em sua relação com
o homem.
É importante frisar que ambiente não é apenas a natureza, mas o todo que cerca o
homem. Ambiente é derivado do termo em latim ambitus + entis que significa o âmbito em que
vivem os entes.14 A relação homem e ambiente e fundamental para toda pessoa que busca se
conhecer e desenvolver sua identidade, pois a influência externa na consciência de cada um é
enorme, fazendo com que muitas vezes o indivíduo seja moldado ao ambiente em vez de se
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desenvolver como pessoa individuada.
Todo e qualquer organismo é uma totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo,
desde a menor bactéria, passando pelas plantas e animais, até os seres humanos. No corpo de um
ser humano, por exemplo, as células e os tecidos são sistemas vivos, sendo o cérebro o exemplo
mais complexo. Porém, os sistemas não se resumem a organismos individuais e suas partes, os
mesmo aspectos de totalidade são exibidos em sistemas sociais, como um formigueiro e uma
colmeia no mundo animal e o núcleo familiar nos seres humanos, e em ecossistemas que
consistem em uma grande variedade de organismos e até mesmo de matéria inanimada em
interação mútua. A preservação de uma área selvagem não é de árvores ou espécies de animais,
mas de toda uma complexa teia de relações entre eles.
Sendo assim quando se fala em sustentabilidade não se pode pensar apenas em preservar
a natureza, mas consolidar uma harmonia vital entre homem e ambiente.
O professor Gabriel Ferrer, um expoente nos estudos acerca da sustentabilidade, já previu
essa perspectiva. Ferrer afirma que falar de qualidade de vida é falar em harmonia interior,
eliminando disfunções como o estresse que impedem que as pessoas sejam elas mesmas, é falar
em harmonia com o meio natural, amando, cuidando e defendendo o meio ambiente, para ser um
com a natureza, e é falar também em harmonia com os semelhantes, estabelecendo uma relação
adequada com a sociedade, para ser um com a humanidade.15
Ferrer afirma ainda que o fundamento ético e o princípio jurídico que deve regular o
Direito e a sociedade atual é a solidariedade. É o sentimento de solidariedade que impulsiona os
indivíduos a compartilhas suas aventuras e desventuras, a colocarem-se ao lado dos
desfavorecidos, a perceber os problemas e emoções alheias como se fossem seus próprios.16
A sustentabilidade precisa ser também entre as pessoas. Como harmonizar a relação entre
homem e natureza se os homens não são harmônicos entre si? Ou ainda, como preservar a
natureza se o homem não preserva a si mesmo? A ética e o princípio da solidariedade adquirem
importância central no discurso da sustentabilidade.17
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A ética, do grego ethos - modo de proceder por uso ou costume, conduta, comportamento,
é a casa (oikos) simbólica do ser humano, que a acolhe espiritualmente e que irradia para a
própria casa material uma significação propriamente humana, entretecida por relações afetivas,
éticas e estéticas que ultrapassam suas finalidades puramente utilitárias e a integram plenamente
no plano humano da cultura.18
Assim, antes de habitar o oikos da natureza, deve-se habitar o oikos espiritual, no mundo
da cultura, que é consultivamente ético. A simples preservação do ecossistema perde seu sentido
se não opera a partir de uma concepção ética da vida e não fosse entendida como pressuposto
necessário, mas não suficiente, para a satisfação das necessidades físicas e, sobretudo, espirituais
do homem.19
A crise atual é, sobretudo, uma crise do ethos, do oikos espiritual, sendo as demais crises
consequência desse fato. Para retomar-se esse ethos é necessária uma paidéia, pois é a formação,
a educação que permite o ethos tornar-se no indivíduo forma permanente de seu agir.20 Daí a
importância de se retomar a Ética.
Ética deriva do grego ethos, que significa hábito, costume. Em geral entende-se ética como
a ciência da conduta humana, a busca por tentar identificar tanto as causas que condicionam o
agir do homem como a finalidade da ação.21
Henrique de Lima Vaz afirma que o termo ethos deriva de duas acepções originais, escrevese ethos com eta inicial, ou ethos com épsilon inicial.
Ethos com épsilon inicial significa o “[...] processo genético do hábito ou da disposição
habitual para agir de certa maneira.”22 Ethos é aqui o resultado de um processo de repetição dos
mesmos atos, formando um hábito. O ethos-hábito é aquilo que ocorre frequentemente, mas não
sempre e nem em virtude de uma necessidade natural.
Em sua outra acepção, ethos com eta inicial designa o abrigo do animal em geral e a
morada do homem. O homem habita sobre a terra acolhendo-se ao recesso seguro do ethos. É a
partir do ethos que o espaço do mundo se torna habitável para o homem. O espaço do ethos não é
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dado ao homem, mas por ele construído e incessantemente reconstruído. É nessa acepção que o
ethos é entendido como costume.
Antes de habitar o oikos (casa) da natureza o homem deve habitar seu oikos espiritual, no
mundo da cultura, que é constitutivamente ético. A simples preservação do ecossistema natural
perderia sua significação humana se não operasse a partir de uma concepção ética da vida e não
fosse entendida como um pressuposto necessário, mas não suficiente para a satisfação das
necessidades físicas e espirituais do homem.
É no espaço do ethos que o logos (razão) torna-se compreensão e expressão do ser do
homem como exigência radical do dever-ser ou do bem. Heráclito entendeu o ethos como o gênio
protetor do homem.
Ao se falar em estética no direito, a primeira questão que surge é se de fato existe a
possibilidade de haver uma aproximação da Estética e do Direito ou se na verdade não há a
possibilidade de aproximar esse dois campos tão diferentes.
Primeiramente poderia se pensar na impossibilidade sendo essas duas áreas
aparentemente tão distantes. A Estética é o estudo das formas artísticas, derivadas de uma
imaginação solitária. O Direito é o responsável por regular a convivência entre as pessoas, sendo
suas normas criadas para resolver questões concretas de uma comunidade. Enquanto a Estética
consiste na subjetividade total, na liberdade absoluta, o Direito representa a objetividade do
dever, a limitação da liberdade individual em respeito à liberdade alheia.23
Estética vêm do grego aesthesis que significa emoção, sentimento, remete ao mundo
sensível. Estética como adjetivo qualifica uma emoção originada da apreciação de um objeto e
suas características que provocam uma espécie de prazer. Estética enquanto substantivo é um
saber que se ocupa do julgamento do que é belo.24
O Direito, por sua vez, vem do grego ordos que significa reto, verdadeiro, situa-se no
domínio da razão, que por sua vez vem do grego logos associado normalmente ao cálculo, relação,
raciocínio, ou seja, o Direito é racional. Seguindo a etimologia, a distância da Estética e do Direito
é a mesma da que separa o mundo sensível do mundo inteligível.25
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Já no Banquete, no Fedro e,sobretudo, no Filebo, Platão esclarece que a natureza do Belo é
bastante próxima da natureza do Bem, de tal modo que ele afirma não conseguir conceituar
precisamente o que viria a ser o Bem, mas que certamente as ideias de Medida, Belo e Verdade
estão bastante próximas, como se o Bem se escondesse por trás destas três categorias. Também
por consequência lógica se constata que há relação íntima entre Medida, Beleza e Verdade.
Platão ressalta que toda ação em si mesma não é bela nem feia, mas é na forma com que é
feita que resulta em tal. O que é feito de forma bela e correta fica belo, do contrário fica feio. Esse
fazer de forma bela e correta seria o fazer de forma ética, que resulta no belo, ou seja, em
estética.
É sabido que a Medida representava um elemento central na concepção grega de norma,
de Ética e de Direito. Para além da Ética aristotélica, construída inteiramente sobre a medida que
estabelece o meio-termo entre vícios opostos, encontrando sempre a virtude como o equilíbrio
entre eles, a ideia de medida pode ser observada no pensamento jurídico e ético grego como um
todo, que sempre entendeu o mundo como um todo organizado e perfeito, com uma justiça
natural que dali decorreria. A norma, seja ela institucionalmente como jurídica e a ética seriam
aplicações desta justiça natural à vida humana, que por estar imersa na realidade maior, precisa
interiorizar esta ética maior.
Emblemático, nesse aspecto, é o argumento do sofista Protágoras, que a partir de
observações empíricas e realistas afirma que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas
que são porque são e daquelas que não são porque não são. Não se trata de defesa de um
relativismo extremo, que vê na opinião individual um critério de verdade, mas a constatação de
que toda a realidade é percebida a partir do homem.
No aspecto da beleza não há contradição entre sofistas e demais filósofos, há a evidência
de que a Natureza é ordenada e que há uma proporção na realidade. Deste modo, a estética
precisaria se aproximar desta realidade, colocando o homem em sincronia com o cosmos.
Retomando a crítica platônica aos poetas, o cerne do argumento é o antropomorfismo dos deuses,
a construção imagética dos deuses em formas humanas, que já havia recebido fortes críticas de
Sócrates, e mesmo antes de Xenófanes. Aproximar a Natureza do Homem seria o processo
inverso, e a Estética e a Ética precisam captar e aproximar o Homem à Natureza. Por Natureza
entende-se aqui no sentido originário do termo, como a própria realidade em si, o que engloba
tanto a física como a metafísica.
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Na parte final do trabalho por fim chega-se ao argumento hegeliano da eticidade, categoria
proposta neste material como referente para melhor compreensão das questões de
Sustentabilidade.

3. ETICIDADE EM HEGEL
A eticidade é o terceiro momento da obra Filosofia do Direito, de Hegel, é a “vontade
substancial enquanto efetividade, conforme ao seu conceito, no sujeito e totalidade da
necessidade – [é] a eticidade, na família, na sociedade civil e no Estado” 26. A eticidade, em breves
palavras introdutórias, situa-se no momento em que a consciência de si transcendeu tanto a
formalidade vazia do direito abstrato como a intencionalidade apenas subjetiva da moralidade, e
por isso é considerada o reino da Liberdade realizada. Contudo, deve-se entender essas passagens
não como negações aniquiladoras, em que o momento anterior simplesmente deixou de existir,
mas como superação, isto é, um movimento racional e efetivo que trouxe para dentro de si
aquelas determinações, mas agora atualizadas num plano mais elevado. Em outras palavras, a
eticidade contém tanto o mundo jurídico do direito abstrato como a compreensão da existência
de um mundo interior e subjetivo na moral de cada Indivíduo. E a conversão de todo esse universo
para um mundo livre é justamente a sua atividade; a atividade da vontade livre, “é a plena
realização do espírito objetivo, a verdade do espírito subjetivo e do espírito objetivo mesmos”.
Qualquer discussão acerca do mundo ético hegeliano deve prescindir da leitura de seu
conceito logo no § 142 da Filosofia do Direito:
A Eticidade é a Idéia de Liberdade enquanto Bem Vivo, que tem o seu saber e o seu querer na
consciência de si, e que se torna realidade efetiva mediante o agir da consciência de si. Esta ação
tem o seu fundamento em si e para si e sua finalidade motora no ser ético. A Eticidade é onde a Idéia
de Liberdade se torna presente no mundo e natureza da consciência de si.27

Nessas linhas está todo o movimento dialético da Filosofia do Direito. A Eticidade é a
realização da Ideia de Liberdade justamente por ser um Bem Vivo, não é o bem da moralidade,
concebido apenas em si, e vinculado a aspectos subjetivos e psicológicos de cada Indivíduo,
sujeitos às mais variadas deturpações provocadas pela consciência; é um Bem Vivo justamente
porque nasce de um movimento dialético, existencial, presente no mundo. Para Hegel, o
26
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movimento de autodeterminação do conceito é chamado de infinitude, e a infinitude é o que
constitui o movimento da Vida. A eticidade, portanto, nasce e se desenvolve pela reflexão racional
e viva dos Indivíduos, não deste ou aquele, mas de todos eles. É um pensamento universal que se
torna realidade com a ação prática no mundo dado, que transformado conforme a vontade livre
da consciência de si, torna-se a verdadeira natureza dessa. O resultado da eticidade, a finalidade
de sua construção é o ser ético. A eticidade não é o mundo jurídico, nem o mundo moral, mas o
mundo ético, surgido da vontade racional e livre dos Indivíduos, do seu saber e do seu querer. O
saber é a apreensão conceitual, é o entendimento do mundo interno e externo construído a partir
das reflexões dialéticas; já o querer é a vontade posta no mundo a partir destes entendimentos. A
combinação entre o saber efetivo e a vontade livre constitui essa construção viva que é o mundo
ético. As Instituições e as leis que estão contidas no mundo ético, portanto, jamais podem ser
entendidas como coerção estatal, limitação do livre-arbítrio, mas como vontades livres postas no
mundo, se aquelas Instituições e aquelas leis existem, é porque foram postas pelos Indivíduos. “A
substância que se sabe livre, em que o dever-ser absoluto é igualmente ser, tem efetividade como
espírito de um povo” 28.
O mundo ético tem a representação da sua objetividade, externamente, nas Instituições e
nas leis, e “este conteúdo é para si necessário, e ergue-se acima das opiniões e preferências
subjetivas: onde as leis e as instituições existentes são em si e para si”. Para a consciência em geral
viver com essas regras é o momento de Liberdade, e segui-las constitui um dever ético, tendo em
vista que esse dever não é posto por um outro, mas uma condição interna da consciência de si,
porque a substância ética, isto é, a essência que permeia o mundo ético, que condiciona a
existência efetiva das Instituições e leis não é um dado externo, mas sempre interno a cada
Indivíduo, tendo em vista que ela só existe porque eles a criaram. A substância ética não é um
dado imediato, a priori, mas construção livre dos Indivíduos, postos pelo seu querer e saber.
As determinações da vontade só adquirem autonomia pelo seu movimento de realização efetiva. O
caráter imediato das leis e poderes éticos torna-se, então, a expressão do movimento ideal pelo qual
a substância aparece a si na imediação do ser, compreendendo-se melhor a afirmação de que a
autoridade ética é mais firme do que a autoridade da natureza. Com efeito, o homem deve
conformar-se tanto às leis de uma com às de outra para poder recolher os seus frutos, mas a sua
diferença reside em que a primeira é portadora de um processo de mediação política que faz com
que seja o que ela é.29
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Esse movimento consiste na superação do plano natural. Não há Liberdade em se viver
dependente dos ciclos da Natureza, e também não há transformação do mundo nem a si mesmo.
Superar esse plano exige a relação intersubjetiva com o outro, exige o aprimoramento de relações
sociais, jurídicas, econômicas, etc.
Importante atentar ao fato de que ‘superar’ o mundo natural não significa aniquilar o
mundo natural, mas ser capaz de criar o desenvolvimento das instituições humanas. O mundo
natural deve ser respeitado e cultivado. O homem, no entanto, não pode viver preso ao ciclo
biológico, pois isto significaria desperdiçar o enorme potencial intelectual que carrega enquanto
espécie. O grande dilema, desta forma, é como desenvolver o mundo, aproveitando o potencial
humano, sem colocar em risgo a própria integridade do mundo natural.
Na substancialidade ética o homem vive conforme uma segunda natureza, pois as leis e
Instituições criadas por ele se tornam internas ao sujeito, como se integrasse sua própria natureza.
O dever ético de viver nessas normas não é estrangeiro, como se coagisse o Indivíduo a viver
desse modo, mas algo interno a eles, querido e sabido por eles.
As leis e instituições tornaram-se determinações substanciais, sendo que a relação do indivíduo com
estas determinações substanciais, a sua atitude, determina-se pelo dever ético (Pflicht). O indivíduo
debe obedecer a essas leis e instituições, pois elas expressam o seu ser substancial. Logo, quando
Hegel utiliza a noção de relação (Verhältnis) para caracterizar a atitude dos indivíduos em relação
aos deveres, ela deve ser relacionada não com a noção do dever-ser (Sollen) mas com a noção de
substância (Substanz).30

Com isso o indivíduo internaliza as leis e Instituições como seu ser ético, o qual para ele se
torna um dever-ético obedecer. A noção de dever-ético em Hegel significa que não se trata de
qualquer dever, mas somente daqueles examinados livremente e incorporados pelos Indivíduos. O
Indivíduo se vê nas Instituições, é o seu reflexo, de modo que a partir do momento que aquelas
não mais conferirem essa condição, ele pode ou inclusive deve dizer ‘não’ a elas. Aqui se situa o
valor da moralidade para a dialética com as Instituições, por exemplo, a capacidade de examinar
se aquela estrutura externa condiz com a minha vontade livre.
O envolvimento do Indivíduo com as leis e Instituições éticas implica em nova passagem, da
pessoa do direito abstrato e do sujeito moral ao membro de uma comunidade. O dado central
aqui é que para construir leis e Instituições comuns a serem obedecidas como dever-ético, é
necessário que haja um processo de reconhecimento entre os Indivíduos.
30
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[...] a consciência eleva-se a uma nova apreensão de si graças à relação mediada que estabelece com
outrem. Além do mais, a sua verdadeira existência efetua-se somente por meio desse movimento de
reconhecimento. Uma nova relação entre o indivíduo e a comunidade está “posta”, de tal modo que
a negatividade inscrita nas relações entre os indivíduos, ou entre estes e os costumes vigentes, ou
ainda entre as leis e os costumes, consiste em uma relação de reconhecimento que eleva o indivíduo
à consciência de si como membro de uma comunidade. Logo, a liberdade é o processo de efetuação
das suas próprias determinações, inclusive daquelas que implicam a dissolução dos indivíduos na
vida comunitária ou, de modo inverso, a resolução dos conflitos comunitários da vida ética dos
indivíduos. O indivíduo adquire uma nova posição – expressão de si e de outrem – em um
movimento de reconhecimento recíproco que medeia a substancialidade ética.31

Logo, o essencial é que o Indivíduo se reconheça nos outros, nos costumes, nas leis e nas
Instituições. É ests processo de reconhecimento que torna possível todos obedecerem às leis e
Instituições sem violarem a própria interioridade. É por isso que se costuma dizer que a obediência
às instituições em Hegel não é estrangeira como aquela em Hobbes, por exemplo.
A ideia dos costumes também implica em fator temporal, pois os costumes modificam-se
conforme a vontade livre dos Indivíduos e comunidades, a tal ponto que em duas épocas se veem
costumes completamente distintos ou mesmo em duas comunidades na mesma época. Com isso,
Hegel sinaliza que não defende este tipo de lei ou aquele sistema jurídico, todos são válidos desde
que nasçam da vontade livre dos Indivíduos de uma comunidade emanada nos costumes.
Por fim, é importante frisar que a passagem do Indivíduo em membro de uma comunidade
não se trata, para Hegel, de supressão da Liberdade individual, mas apenas do livre-arbítrio. O
individual supera a simples tendência de seguir apenas as pulsões naturais para viver dentro de
leis e Instituições éticas. Trata-se de domínio de si mesmo. É o próprio indivíduo que se reconhece
como membro de uma comunidade e atualiza-se para essa condição.
Ademais, é essencial que os indivíduos se reconheçam no Estado como espírito substancial
e sejam ativos a favor do universal como seu fim-último. Com isso Hegel afirma que são os
indivíduos que devem cultivar a consciência de realizar como finalidade última o universal.
As leis, que também poderiam vir a ser objeto de coerção estatal para com os indivíduos,
em Hegel exprimem as “determinações-de-conteúdo da liberdade objetiva” 32, porque são obras
universais, iniciadas pelos particulares, porque as leis são a “substância de seu querer, que aí é
livre, e de sua disposição; e assim são expostas como costumes [ethos] vigentes” 33. Ou seja, as leis
31
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não são manifestações singulares de um ou outro Indivíduo que por contingência se encontra no
poder público, mas a positivação dos costumes em códigos. Ademais, deve-se advertir que se
Hegel é contrário à ideia de uma imposição superior legislativa, tampouco corrobora com o
chamado direito consuetudinário34, pois os costumes, se não devidamente positivados, e abertos
publicamente ao interesse de todos os particulares, podem transformar as leis em um conjunto de
determinações obscuras, facilmente manipuláveis por alguns indivíduos. A publicidade das leis,
nesse sentido, é uma garantia fundamental da liberdade particular.
Por fim, exprime-se a necessidade da efetivação da Constituição como potência35 do
Estado36. Pela Constituição os Indivíduos fundamentam sua igualdade, em sentido jurídico, e
mantém guarnecida a Liberdade, por isso em Hegel ela é justiça existente, já que guarda as
determinações racionais do movimento que constitui a liberdade. A Constituição, para Hegel, não
é simplesmente a legislação máxima de um Estado, mas a representação do desenvolvimento do
espírito de um povo. É pela Constituição que se pode analisar a que medida aquele povo ousou
articular suas determinações racionais e construir um movimento livre no conceito. Não sem razão
Hegel encerra sua Filosofia do Direito trabalhando uma seção sobre a história universal, na qual
apresenta momentos distintos do desvelar do espírito objetivo, e até que ponto aqueles povos
realizaram a manifestação da Ideia de Liberdade.37
Por fim, cabe assinalar que, como contraponto à sociedade civil, o Estado financia uma
certa parcela de Indivíduos a viverem exclusivamente para a universalidade da nação e do Estado
como funcionários estatais. Para muitos seria a fundamentação hegeliana para o servidor público
e a burocracia moderna. Se todos os Indivíduos vivem buscando satisfazer suas necessidades
subjetivas, é necessário que pelo menos uma parte deles dedique-se ao universal em si mesmo.
A síntese que se faz do Estado hegeliano é que ele realiza a harmonia ética na Filosofia do
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Direito de Hegel, convergindo em um mesmo movimento os interesses particulares e subjetivos
dos Indivíduos aos interesses universais e objetivos do Estado e do mundo ético. A universalidade
segue sendo privilegiada, pois ela contém a singularidade, mas não exclui a particularidade de
cada membro do Estado e da comunidade.
Nas considerações finais retoma-se a questão da Sustentabilidade, agora discutida sob a
ótica da eticidade hegeliana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hegel apresenta a ideia de Eticidade como a realização da Ideia de Liberdade, no sentido
de que o mundo elaborado pelo homem se torna o produto de seu pensar e querer, ou seja, as
instituições e leis passam a ser reflexos da vontade livre posta por determinada comunidade.
É necessário salientar que no interior do mundo ético presenciam-se conflitos e
contradições, pois nem todos os membros de uma comunidade possuem exatamente os mesmos
interesses. Daí que nem sempre os interesses privados, muitas vezes movidos egoisticamente, na
esfera da sociedade civil, são harmoniosos. O competitivo mercado empresarial é extremamente
conflitivo.
A eticidade somente é possível quando tais contradições se resolvem em um espírito ético,
universal, de modo que mesmo os interesses privados se submetem a necessidades universais. No
plano interno e nacional Hegel vê o Estado como a instituição ética por excelência, que é capaz de
sintetizar dialeticamente os interesses privados em prol do bem comum universal.
No que se refere à questão da Sustentabilidade, sobretudo quando os efeitos são cada vez
mais transnacionais, impactando vidas em lugares distantes de onde ocorre o fato, é necessário
pensar a eticidade não apenas em esfera nacional e estatal, mas de responsabilidade planetária.
O Estado, em Hegel, não é coercitivo, mas resultado da vontade livre dos membros da
comunidade. Cada indivíduo se responsabiliza pelo bem-estar próprio e coletivo. A mesma linha
de raciocínio deve ser transferida para a questão sustentável em espaços transnacionais.
E este trabalho de responsabilização, tal como na formação individual de Hegel, inicia na
vida privada. Primeiro o indivíduo deve se responsabilizar pela própria vida, e depois passar a se
sentir responsável também pela vida familiar, comunitária (trabalho, escola, ruas públicas, etc.)
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onde vivencia, e assim gradativamente. A responsabilidade planetária começa pela
responsabilidade local.
Outro ponto necessário da eticidade hegeliana é que ela ocorre pela transformação do
mundo natural. Ou seja, pensar a Sustentabilidade não significa impedir o progresso, o
desenvolvimento, mas conciliar a expansão das potencialidades humanas com o bem-estar
natural.
A criação de leis e novas instituições é essencial para a proteção da biodiversidade, da
qualidade ambiental, mas sem a tomada de responsabilidade radical pelos indivíduos o processo
será sempre incompleto.
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A SUSTENTABILIDADE INSERIDA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL DE 1988

Cláudio Barbosa Fontes Filho1
Vanessa Bonetti Haupenthal2

INTRODUÇÃO
O homem, parecendo ignorar seu natural instinto de subsistência, não se preocupou, por
longo tempo, com a preservação do meio ambiente, talvez porque sua relação com o meio
ambiente se dava de forma harmoniosa, dele retirando apenas o necessário para sua
sobrevivência.
Com o tempo, a utilização dos recursos naturais passou a ter destino mais amplo do que
apenas suprir as necessidades básicas do homem. A industrialização iniciou um processo de
ampliação do consumo. A partir daí, surgiram vários mecanismos de controle do uso dos recursos
naturais em muitos países. Mesmo assim, o ser humano insistiu no processo de degradação do
meio ambiente, o que conduziu organismos internacionais a elaborar estudos aprofundados que
levaram a ONU, no século passado, a, em encontros e documentos, levantar teorias e alertas e a
atestar a finitude dos recursos naturais, conclusão que implica na constatação de que o homem
corre sério risco de extinção.
No Brasil, as diversas conferências realizadas pela ONU sobre meio ambiente tiveram
inquestionável reflexo legislativo, notadamente na esfera constitucional, posto que a matéria
recebeu atenção específica na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispôs
sobre normas avançadas, de notável amplitude e de reconhecida atualidade, tanto explicitamente
como implicitamente, não positivadas em constituições anteriores.
A preocupação do constituinte originário, quando destinou um capítulo ao tema, um dos
mais avançados e modernos do constitucionalismo mundial, foi assegurar esse direito difuso e
fundamental da pessoa humana para uma vida com dignidade, em equilíbrio com o meio em que
1
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vive, garantindo inclusive a vida para as gerações futuras.
Aí surge o questionamento: “A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
dispôs sobre o princípio da sustentabilidade?” É nesse norte que esta pesquisa busca identificar se
o princípio da sustentabilidade está inserido na Constituição, em particular como direito
fundamental à vida e ao ambiente ecologicamente equilibrado, com a imposição ao Poder Público
e à coletividade do dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Conforma-se a hipótese de que, para além das regras constitucionais explícitas – assim o
artigo 225 da Constituição, que consagra expressamente a defesa do meio ambiente –, o princípio
da sustentabilidade está incluído no texto constitucional na medida em que funciona como
garantidor de uma sadia qualidade de vida em equilíbrio com a natureza.
O objeto da presente pesquisa é o exame da sustentabilidade como princípio
constitucional, delimitado seu objetivo geral como a investigação do princípio da sustentabilidade
como princípio constitucional, e seus objetivos específicos como a análise dos institutos da
sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, a compreensão das dimensões da
sustentabilidade e, ao final, a verificação da presença, ainda que implícita, do princípio da
sustentabilidade na Constituição.
Espera-se, assim, acrescentar ao leitor algum conhecimento sobre o tema, sem a finalidade
de esgotar o assunto, mesmo porque a abordagem se dá de forma reflexiva, pelos procedimentos
histórico e bibliográfico.

1. SUSTENTABILIDADE: EVOLUÇÃO DO PRINCÍPIO
Por longo tempo, sustentabilidade não passava de um jargão técnico usado pela
comunidade científica para evocar um conjunto de fatores pelos quais determinado ecossistema
não perdia sua resiliência ambiental.
A palavra ganhou força quando, em 1972, na cidade de Estocolmo, a Organização das
Nações Unidas – ONU realizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano,
advertindo sobre a necessidade do uso sustentável dos recursos naturais e levando à criação do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
O conceito passou a partir de então a ser construído, em particular nos encontros,
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documentos e órgãos da ONU, a exemplo da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento – CMMAD, criada em 1983, quando a expressão “desenvolvimento sustentável”
propôs uma agenda global para a mudança de paradigmas na utilização dos recursos naturais, o
que foi conformado no documento denominado Relatório Brundtland, também conhecido como
Nosso Futuro Comum, conforme destacam Bursztyn e Bursztyn3:
O relatório propõe uma perspectiva de conciliação entre desenvolvimento e meio ambiente, [...]
entendido não como um estado de equilíbrio, mas como um processo de mudança em que o uso de
recursos, a direção de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças
institucionais concretizam o potencial de atendimento das necessidades humanas do presente e do
futuro.

No período que se inicia com a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento –
CNUMAD, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a proteção da natureza passa a ser
contextualizada sob a ótica da sustentabilidade, colocando a dimensão do meio ambiente na
agenda internacional e prevendo a elaboração de “estratégias e medidas para deter a degradação
ambiental, por meio de esforços nacionais e internacionais, e promover o ‘desenvolvimento
sustentável’ em escala planetária”4. A Rio 92 criou um plano de ação global visando a adoção de
medidas que efetivassem as metas estabelecidas. A Agenda 21 deveria ser posta em ação,
implementando as propostas lançadas e depois analisando os resultados alcançados.
Mais do que promover o desenvolvimento sustentável, durante a Rio 92 houve a proposta
de uma Carta da Terra, discutida mundialmente por organizações não-governamentais e governos.
Todavia, entre os governos não houve consenso, pois o texto não estava suficientemente maduro,
e em seu lugar adotou-se a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento.
Em 1995 foi criada uma comissão para elaborar a Carta da Terra, resultado do encontro de
60 representantes de diversas áreas e da consulta entre milhares de pessoas de muitos países,
culturas, povos, instituições, religiões, universidades, cientistas e sábios. A partir daí, a Carta da
Terra nasce, segundo Boff 5 , com um chamamento acerca dos riscos que pesam sobre a
humanidade:

3

BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão ambiental: caminhos para a sustentabilidade.
Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 102.

4
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Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade
deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil,
o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante,
devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida,
somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar
forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos
humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é
imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros,
com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações.6

A sustentabilidade impôs desafios, que passaram a ser discutidos amplamente pela
sociedade internacional, agora preocupada com o futuro da humanidade, pois demonstrado
cientificamente que a manutenção dos atuais níveis de degradação ambiental e a insistência no
uso inadequado dos recursos naturais inviabilizará a vida na Terra.
A ONU, com o objetivo de reafirmar os compromissos contemplados em Estocolmo,
decidiu realizar uma conferência que marcasse a passagem dos dez anos da Rio 92, que tomou
lugar em Johanesburgo, na África do Sul, e ficou conhecida como Rio+10.
Sobre o tema, Bursztyn e Bursztyn 7 observam que, “apesar de enorme adesão, do
engajamento da mídia, da proliferação das entidades voltadas às causas debatidas naquele evento
e dos compromissos assumidos, o mundo continuava a girar da mesma forma”.
Na mesma direção, Ferrer8 sustenta que o principal objetivo dessa conferência era um
aprofundamento dos princípios, atitudes e linhas de ação adotados na Rio 92, e sugere que a
busca de soluções eficazes exige a promoção de mudanças na organização social do planeta, a
saber:
Para que Johanesburgo suponga un avance no debería limitarse –aunque no se a poco a reiterar el
impulso de Rio. Debería dar algún paso más, intentando atajar o reducir alguna de las principales
disfunciones del sistema. La línea a seguir debiera tener como principales ejes de referencia el
reforzamiento de lo político frente a los poderes económicos y el desplazamiento de las principales
decisiones ambientales a instancias supraestatales.

Os principais produtos da Rio+10 são dois textos juridicamente não impositivos, uma
“Declaração Política” e um “Plano de “Implementação”. A declaração de Johanesburgo sobre

6

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Carta
da
Terra.
estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf> Acesso em 12 set. 2015.

Disponível

em:

<http://www.mma.gov.br/

7

BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão ambiental: caminhos para a sustentabilidade.
Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 102.

8

FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, Pamplona, n. 1, p. 73-93,
2002. Disponível em:<http://www.dda.ua.es/documentos/ construccion_derecho_ambiental.pdf> Acesso em 15 set. 2015.

57

Desenvolvimento Sustentável traça metas e objetivos, assumindo compromissos para com a
humanidade, em 37 alíneas, dispostas em 6 importantes pontos: Das origens ao futuro, De
Estocolmo ao Rio de Janeiro a Joanesburgo, Os Desafios que Enfrentamos, Nosso Compromisso
com o Desenvolvimento Sustentável, O Multilateralismo é o Futuro, e Fazendo Acontecer!
Esses pontos configuram a assunção do compromisso de construir uma sociedade global
humanitária, equitativa e solidária, ciente da necessidade de dignidade humana para todos;
reconhecem que a humanidade se encontra numa encruzilhada e, dentre os desafios que
enfrentamos, a erradicação da pobreza, a mudança dos padrões de consumo e a proteção e o
manejo da base de recursos naturais para o desenvolvimento econômico e social são objetivos
fundamentais e requisitos essenciais do desenvolvimento sustentável, embora o profundo abismo
que divide a sociedade humana entre ricos e pobres, junto à crescente distância entre os mundos
desenvolvido e em desenvolvimento, represente uma ameaça importante à prosperidade, à
segurança e à estabilidade globais; reconhecem que a rápida integração de mercados, a
mobilidade do capital e os significativos aumentos nos fluxos de investimento mundo afora
trouxeram novos desafios e também novas oportunidades para a busca do desenvolvimento
sustentável, ainda que os benefícios e os custos da globalização sejam distribuídos desigualmente.
No ponto “Nosso Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável”, assentou-se que
nossa diversidade é rica, daí o compromisso de assim a assegurar, pois é nossa força coletiva para
a mudança e para o alcance da sustentabilidade, e reconheceu-se a importância de ampliar a
solidariedade humana, promovendo o diálogo, a cooperação e parcerias entre os povos e
civilizações do mundo para que todos tenham acesso a requisitos básicos – tais como água
potável, saneamento, habitação adequada, energia, assistência médica, segurança alimentar e
proteção da biodiversidade. Ao mesmo tempo, firmou-se que se deve assegurar o acesso à
capacitação e ao uso da tecnologia moderna, trabalhando e auxiliando uns aos outros também
para o acesso a recursos financeiros e benefícios da abertura de mercados, tudo a resultar em
efetivo desenvolvimento.9
No mesmo seguimento, o Plano de Ação, produzido na Rio+10, é um documento com 153
parágrafos, dispostos em 10 capítulos, que tratam, dentre outras questões globais e regionais, de
temas e compromissos como erradicação da pobreza, mudanças dos padrões insustentáveis de
9
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produção e consumo, proteção e manejo dos recursos naturais que servem de base ao
desenvolvimento econômico e social.
Contudo, no entendimento de Boff10, o encontro em Johanesburgo terminou com “grande
frustração, pois se perdeu o sentido de inclusão e de cooperação, predominando decisões
unilateriais das nações ricas, apoiadas pelas grandes corporações e pelos países produtores de
petróleo”, posto que apesar de se falar em sustentabilidade, o tema não foi a preocupação
central, certo que “a questão da salvaguarda do planeta e da preservação de nossa civilização foi
apenas referida marginalmente”.
Noutra toada, para Bodnar11 a sustentabilidade adquiriu na Rio+10 um conceito integral,
passando a expressão a ser utilizada dissociada da palavra desenvolvimento. Consolidada
teoricamente, “passou a ser possível conceber o meio ambiente enquanto um direito humano
independente e substantivo, inseparável e indivisível dos demais direitos humanos”.
Essa nova caracterização do meio ambiente, no plano internacional, gera uma relação
redimensionada entre os direitos humanos: desenvolvimento e meio ambiente. O meio ambiente
passa então a não mais qualificar o desenvolvimento como sustentado, já que ganha a sua própria
independência e autonomia na interrelação entre os aspectos ecológicos, sociais e econômicos.12

Nessa linha, autores que discorrem sobre o tema, como Ferrer13, Milaré14 e Freitas15,
concluem que a sustentabilidade assumiu conceitos multidimensionais, não mais sendo utilizada
para expressar tão somente sua vertente ambiental, assim se estendendo a outras dimensões,
inicialmente elaboradas por Sachs16: ecológica, econômica, social, espacial ou territorial, cultural e
política.
A sustentabilidade social vem na frente, por se destacar como a própria finalidade do
desenvolvimento, sem contar com a probabilidade de que um colapso social ocorra antes da
catástrofe ambiental; [...] a sustentabilidade cultural; a sustentabilidade do meio ambiente vem em
decorrência; [...] distribuição territorial equilibrada de assentamento humanos e atividades; a
sustentabilidade econômica aparece como necessidade, mas em hipótese alguma é condição prévia
10
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para as anteriores, uma vez que um transtorno econômico traz consigo o transtorno social, que, por
seu lado, obstrui a sustentabilidade ambiental; o mesmo pode ser dito quanto à falta de
governabilidade política, e por esta razão é soberana a importância da sustentabilidade política na
pilotagem do processo de reconciliação do desenvolvimento com a conservação da biodiversidade;
[...].

Ferrer17 acrescenta a dimensão tecnológica à sustentabilidade, conforme se extrai da
entrevista divulgada pelo Instituto Humanitas Unisinos:
[...] quando se fala em sustentabilidade, em primeiro lugar pensamos na sustentabilidade ambiental,
porque precisamos do entorno para sobreviver. Mas quando pensamos em uma sociedade, não se
trata somente de pensar em sobreviver, mas em criar uma sociedade global mais justa. Para isso, é
preciso pensar nas dimensões ambiental, social, econômica e tecnológica, porque a fome e a
injustiça social não são sustentáveis. Ou seja, se você procura uma sociedade que possa se projetar
para o futuro, é preciso resolver os problemas da fome e da injustiça social, bem como os demais
Objetivos do Milênio18.

Milaré19 insere as dimensões da sustentabilidade em um conceito sob a ótica ecológica,
referindo-se aos recursos naturais existentes numa sociedade, que “representam a capacidade
natural de suporte às ações empreendedoras locais”, e políticos, que representam a “capacidade
de a sociedade organizar-se”, assim oferecendo uma síntese das dimensões ambiental, social,
econômica e política: “[...] existem duas precondições para o desenvolvimento da
sustentabilidade: a capacidade natural de suporte (recursos naturais existentes) e a capacidade de
sustentação (atividades sociais, políticas e econômicas geradas pela própria sociedade em seu
próprio benefício).”
Numa perspectiva mais ampla, Freitas20 conceitua sustentabilidade como um princípio
constitucional que só pode ser compreendido como processo contínuo, aberto e integrativo de,
pelo menos, cinco dimensões do desenvolvimento, com o entrelaçamento de suas dimensões
social, ética, ambiental, econômica e jurídico-política, e isso porque,

17
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[...] determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela
concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e
equânime, ambiente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente
de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar.

De fato, a sustentabilidade deve ser vista de forma integradora ou, conforme indica Boff21,
numa visão holística, destinando-se a manter “as condições informacionais, físico-químicas que
sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana,
visando sua continuidade e ainda atender as necessidades da geração presente e das futuras, de
tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração,
reprodução e coevolução”.
Como esse conceito de sustentabilidade que se tem originou-se em diversos encontros
realizados pela sociedade internacional, a expressão levou a um recrudescimento da consciência
ambiental mundial, a envolver as várias dimensões da sustentabilidade. Mas ainda assim se busca,
hoje, a construção de uma sociedade sustentável, amparada em estratégias mundiais, regionais e
locais, por meio de um desenvolvimento sustentável: a sustentabilidade é o objetivo, e o
desenvolvimento sustentável, o meio.

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Maturado e assentado o conceito de sustentabilidade, houve sua dissociação do de
desenvolvimento sustentável, que, do mesmo modo, também ocupa lugar de destaque no cenário
atual.
O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em 1950, na União Internacional para
Conservação da Natureza (IUCN), “quando ofertou ao mundo um trabalho que pela primeira vez
utilizou a expressão ‘desenvolvimento sustentável’”22.
Depois disso, em 1972, durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento23, em Estocolmo, na Suécia, foram discutidos diversos princípios
vinculando o meio ambiente ao desenvolvimento. Dentre esses princípios enfatizou-se que “o
homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida
21
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adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar
de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações
presentes e futuras”, advertindo-se que o “desenvolvimento econômico e social é indispensável
para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as
condições necessárias de melhoria da qualidade de vida”.
A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU em 1983,
buscou formas de harmonizar dois objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação
ambiental, a envolver todas dimensões da sustentabilidade, assim introduzindo oficialmente na
agenda internacional a noção de desenvolvimento sustentável.
O Relatório Brundtland, também denominado “‘Our Common Future’ – Nosso Futuro
Comum”, definiu desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias
necessidades”24, e propôs uma série de medidas a serem tomadas, dentre elas estão algumas
mencionadas por Bursztyn e Bursztyn25:
[...] a limitação do crescimento populacional; a garantia de recursos básicos no longo prazo;
preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do consumo de energia e
desenvolvimento de tecnologias que admitem o usos de fontes energéticas renováveis; aumento da
produção industrial no países não industrializados com base nas tecnologias ecologicamente
adaptadas; controle de urbanização desodernada e integração entre campo e cidades menores; e
atendimento às necessidades básicas (saúde, escola e moradia).

Com essa semente mundial plantada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento e na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
no Brasil a matéria recebeu atenção específica e ganhou previsão avançada no texto da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consagrando expressamente o caput do
art. 225 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”.
O texto constitucional brasileiro não deixou dúvidas sobre a responsabilidade da sociedade
na manutenção do ambiente saudável como fator integrante do processo de desenvolvimento
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sustentável, conforme salienta Milaré26:
Incumbe, pois à sociedade construir, mais do que o seu mundo atual, o mundo do amanhã. Por isso,
quando se estabelece o princípio de que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado”, esse equilíbrio ecológico traz no bojo as condições indispensáveis ao planeta Terra e as
condições favoráveis para as gerações futuras.

Daí a preocupação intergeracional com o meio ambiente, que não pode ignorar que a
presença humana no planeta é uma cadeia de elos sucessivos, como sustenta Machado27 ao
advertir que “a continuidade da vida no planeta pede que esta solidariedade não fique represada
na mesma geração, mas ultrapasse a própria geração, levando em conta as gerações que virão
após”, e concluir que “há um novo tipo de responsabilidade jurídica: a equidade intergeracional”.
O desenvolvimento sustentável, ao lidar com a gestão dos recursos naturais, impõe a
tomada de decisões sobre o uso e o não-uso, sobre valores de uso e valores de existência, sobre
consumir no presente ou preocupar-se com o legado a ser deixado para as futuras gerações.
Para Bursztyn e Bursztyn28, o conceito de desenvolvimento sustentável “ainda está à merce
de ambiguidades e incertezas”, embora seja “um vetor importante para se entender e enfrentar
problemas atuais da humanidade”.
Na compreensão de Milaré 29 , verdadeiro “desafio planetário” está configurado na
dificuldade de internalização pelas pessoas do real significado do desenvolvimento sustentável,
apesar de o tema estar presente exaustivamente nas agendas e nos debates da atualidade:
A falta de clareza sobre esta questão obscurece e dificulta a disputa, quanto a concepções e atitudes
entre as diferentes forças da sociedade, por sua vez plasmadas em estratégias também diferenciadas
quanto a projetos de desenvolvimento e suas respectivas dimensões políticas, sociais, econômicas,
científicas, tecnológicas, jurídicas, culturais, educacionais e ambientais.

O desenvolvimento sustentável, como instrumento da sustentabilidade, deve funcionar
como princípio garantidor da vida no planeta, a exigir planejamento e reconhecimento da finitude
dos recursos naturais. Trata-se, portanto, de instituto que, mais do que sugerir, deve efetivamente
conduzir a uma transformação da vida ao eleger, conscientemente, aquilo que realmente é
necessário para nossa existência, racionalizando com inteligência a exploração dos recursos
naturais e assim servir de verdadeiro contraponto ao crescimento econômico como fim em si
26
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mesmo.

3. SUSTENTABILIDADE COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
Nosso planeta está à beira do colapso. Com a rápida expansão da civilização humana – não
só em número de pessoas, mas também quanto ao crescimento da necessidade de produção para
se fazer frente à explosão do consumo –, a implicar a mesma medida de ampliação da utilização
dos recursos naturais, é preciso acertar a consciência da necessidade de salvaguardar o que se
caracteriza como verdadeiro patrimônio comum da humanidade.
Espantosamente, “crescimento” ainda “constitui o objetivo mais importante e valorizado
em quase todas as políticas econômicas nacionais e globais e nos planos de negócios de quase
todas as empresas”, como ressalta Al Gore30:
A forma mais imediata de medir o crescimento econômico (o PIB – Produto Interno Bruto) baseia-se
em cálculos absurdos, que excluem qualquer consideração acerca da distribuição de renda, do
esgotamento acelerado dos recursos essenciais e do imprudente lançamento de volumes crescentes
de resíduos nocivos em oceanos, rios, solos, atmosfera e biosfera.

A humanidade ainda não reconhece que os limites do planeta foram superados e não
admite os riscos que pairam sobre a presente e as futuras gerações, assim insistindo na
valorização e na criação de demandas de todos os tipos.
Há muito que os processos de decisão ignoram os aspectos ambientais envolvidos, para
mais de não raro levarem em consideração apenas os aspectos econômicos. Essa necessária
harmonização dos interesses em jogo não pode ser feita ao preço da desconsideração do meio
ambiente ou de fatores que possibilitam o equilíbrio ambiental.31
Machado32, citando Herman Daly, diz que “a mudança de visão envolve a substituição da
norma econômica de expansão quantitativa (crescimento) por aquela da melhoria qualitativa
(desenvolvimento) como caminho para um futuro progresso”.
De fato, é preciso colocar a economia em rumos mais elevados, até mesmo pelo simples
instituto humano de sobrevivência. Passou do tempo de se reverenciar a insofismável conclusão
de que todos, indivíduos e Estados, “devem como requisito indispensável para o desenvolvimento
30
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sustentável cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, de forma a reduzir as
disparidades nos padrões de vida e melhor atender as necessidades da maioria da população do
mundo”33, ao mesmo tempo em que devem “cooperar, em espírito de parceria global, para a
conservação, proteção e restauração da saúde e integridade dos ecossistemas terrestres”34, para
que um meio ambiente equilibrado permita a todos nós uma vida com dignidade.
O Brasil, detentor da maior biodiversidade do planeta, tem, por isso mesmo, grande
responsabilidade pelo uso sustentável desses recursos naturais, no que se inclui a Mata Atlântica e
a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo e o maior manancial hídrico da Terra.
É nesse panorama, a considerar a imposição da preocupação ambiental intergeracional,
que se pode ter a sustentabilidade como princípio constitucional de fácil justificação, tanto que já
o preâmbulo da Constituição refere o “desenvolvimento”.
Desenvolvimento, ali, aparece como valor supremo, ressalvando Freitas35 que não numa
“visão antropocêntrica soberba e degradante da natureza, nem o da insensibilidade característica
das relações parasitárias e predatórias. É o desenvolvimento sustentável ou, como se prefere, a
sustentabilidade que surge como um dos valores supremos”, daí sustentando que
[...] a carga axiológica impregna o desenvolvimento, desde o início. Do art. 3º, II, da CF, emerge o
desenvolvimento, moldado pela sustentabilidade (não o contrário), como um dos objetivos
fundamentais da República, incompatível com qualquer modelo inconsequente de progresso
material ilimitado que, às vezes, por sua disparatada injustiça ambiental e social, ostenta tudo,
menos densidade ética mínima.

No mesmo seguimento, a Constituição eleva a um dos “objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil” a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, inciso III), o que está intimamente relacionado à
sustentabilidade social, econômica e ambiental. Há ali, por exemplo, fundamento de validade à
imposição ao Poder Público de políticas públicas que, visando à redução das desigualdades,
equacionem a gritante diferenciação na capacidade de consumo existente entre a pequena
parcela da população mais rica e a enorme parcela da mais pobre.
Quando a Constituição menciona desenvolvimento como valor supremo e como objetivo
fundamental necessariamente quer adjetivá-lo como sustentável, intertemporal e durável, e, mais
33
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do que isso, pretende que o desenvolvimento seja marcado pela sustentabilidade em todas as
suas dimensões, assim em sintonia com o “desenvolvimento constitucionalmente aceitável”.36
Tanto é assim que o desenvolvimento referido no texto constitucional incorpora a
sustentabilidade em diversas outras passagens, como bem anota Freitas37, a saber:
[...] art. 174, parágrafo primeiro (planejamento do desenvolvimento equilibrado), o art. 192 (o
sistema financeiro tem de promover o desenvolvimento que serve aos interesses da coletividade), o
art. 205 (vinculado ao pleno desenvolvimento da pessoa), o art. 218 (desenvolvimento científico e
tecnológico, com o dever implícito de observar os ecológicos limites) e o art. 219 (segundo o qual
será incentivado o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem estar e a autonomia
tecnológica).

Nessa perspectiva, o desenvolvimento sustentável embute-se à economia, num sentido
amplo da sustentabilidade, em suas dimensões social, econômica, política, jurídica e tecnológica,
aliás em consonância com o artigo 170, inciso VI, da Constituição, que consagra expressamente a
defesa do meio ambiente como princípio regente da atividade econômica, “inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação”38.
De todo modo, é mesmo no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 que se encontra o núcleo do princípio da sustentabilidade no texto constitucional,
entrelaçado aquele dispositivo com os artigos 3º e 170, inciso VI, que assim conformam o
desenvolvimento sustentável como instrumento capaz de proporcionar a todos um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, com conseguinte sadia qualidade de vida, o que implica o
dever de todos na sua defesa e preservação para as presentes e futuras gerações.

3.1 Direito ao meio ambiente equilibrado
Já na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, a Declaração de Estocolmo, de
1972, expressava no seu primeiro princípio que
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida
adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar
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de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações
presentes e futuras.

Há consenso de que esse princípio acabou absorvido como verdadeiro direito fundamental,
como tal indisponível, ainda que não expresso no artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. Afinal, cuida-se de requisito básico e indispensável à existência digna
do ser humano.
Para a Constituição, meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, assim
de terceira geração, alicerçado na fraternidade e na solidariedade que devem gravar as relações
humanas, como asseveram Canotilho e Leite39:
Tem-se direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses dos indivíduos, de
um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo,
num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existência concreta.
[...] É direito de exercício coletivo [...], mas também individual, não se perdendo a característica
unitária do bem jurídico ambiental – cuja titularidade reside na comunidade – ao reconhecer-se um
direito subjetivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Sob o ponto de vista ecológico, direito ao meio ambiente equilibrado consubstancia-se na
conservação das propriedades e das funções naturais desse meio, de forma a permitir a existência,
a evolução e o desenvolvimento dos seres vivos, o que equivale dizer que há um direito a que não
se promova o desequilíbrio significativo do meio ambiente, como leciona Machado40:
[...] é um direito de toda a humanidade e sua preservação, recuperação e qualquer outra atuação
deve levar em conta a análise de três aspectos que são fundamentais e que fazem parte do meio
ambiente em que vivemos, quais sejam: o meio ambiente artificial, que é o espaço urbano; o meio
ambiente cultural, que é o patrimônio histórico, arqueológico e paisagístico; e o meio ambiente
natural, que se refere a água, o solo, flora e fauna. O desrespeito a esses aspectos leva a degradação
do meio ambiente e a consequências graves para a vida no planeta.41

A imposição da manutenção desse equilíbrio ecológico do meio ambiente parte do
pressuposto de que todos os organismos vivos do planeta estão de certo modo interligados ao
meio ambiente natural. Com isso se assegura que “tal estado dinâmico de equilíbrio, em que se
processam os fenômenos naturais, seja conservado, deixando que a natureza siga seu próprio
curso”42, tanto que
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[...] cada vez mais os cientistas se dão conta de que os sistemas naturais não são tão previsíveis
como dão a entender as expressões populares, do tipo “equilíbrio ecológico” ou “equilíbrio da
natureza”. Na verdade, o equilíbrio ecológico, no sentido utilizado pela Constituição, antes de ser
estático, é um sistema dinâmico. Não é objetivo do Direito Ambiental fossilizar o meio ambiente e
estancar suas permanentes e comuns transformações, que vêm ocorrendo há milhões de anos.43

Nesse passo, para que o homem desfrute de um meio ambiente equilibrado, assim um
direito fundamental, sua intervenção no meio ambiente – que é indispensável, certo que o
imobilismo ambiental é uma ficção – deve se dar de forma equilibrada, respeitada essa
interligação de todas as espécias com o meio em que vivem.

3.2 Direito à sadia qualidade de vida
Conforme mencionado no item anterior, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente, a Declaração de Estocolmo, de 1972, expressou no seu primeiro princípio que “O
homem tem o direito fundamental [...] ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio
ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna”. Nessa mesma direção, a
Declaração do Rio de Janeiro, em 1992, consignou que os seres humanos “têm direito a uma vida
saudável”. E o artigo 225 da Constituição abraça o “direito à sadia qualidade de vida”.
“A crescente preocupação com questões relacionadas à qualidade de vida vem de um
movimento dentro das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais
amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de
vida”44. O direito à sadia qualidade de vida, portanto, envolve o meio onde está inserido o homem,
dando a essa qualidade conotação de condição de vida que o planeta proporciona ao homem e
aos demais seres vivos que com ele dividem esse mesmo espaço.
Mas não basta viver ou conservar a vida. É preciso viver com qualidade. A ONU, segundo
Machado45, faz uma classificação dos países em que a qualidade de vida é medida com base, pelo
menos, em três fatores – saúde, educação e produto interno bruto –, levando a crer que “a
qualidade de vida é um elemento finalista do Poder Público, onde se unem a felicidade do
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indivíduo e o bem comum, com o fim de superar a estreita visão quantitativa”.
Ampliando a análise da qualidade de vida para além do reducionismo biomédico, Pereira,
Teixeira e Santos46, citando Minayo, Hartze e Buss, abordam a qualidade de vida como uma
representação social criada a partir de parâmetros subjetivos (bem-estar, felicidade, amor, prazer,
realização pessoal) e objetivos, cujas referências são a satisfação das necessidades básicas e das
necessidades criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de determinada
sociedade.
Na Constituição, cuja lógica, no particular, deriva da compreensão da finitude dos recursos
naturais, a expressão parece indicar preocupação com a manutenção das condições normais (=
sadias) do meio ambiente, que propiciem o desenvolvimento pleno de todas formas de vida, daí
afirmarem Canotilho e Leite47 que
[...] o termo é empregado pela Constituição não no seu sentido estritamente antropocêntrico (a
qualidade de vida humana), mas com um alcance mais ambicioso, ao se propor – pela ausência da
qualificação humana expressa – a preservar a existência e o pleno funcionamento de todas as
condições e relações que geram e asseguram a vida, em suas múltiplas dimensões.

Deveras, não haveria mesmo como a Constituição excluir os demais seres vivos dos
destinatários da preocupação ambiental nela embutida, até porque, já se disse, todos estão
inseridos no mesmo meio ambiente natural. É por isso que a permanência digna do homem na
Terra impõe sua interação com os ecossistemas como parte integrante deles.
Para Milaré48, o meio ambiente é bem essencial à sadia qualidade de vida, de sorte que a
qualidade da vida humana conduz à preservação ambiental, certo que
O objetivo do desenvolvimento sustentável é melhorar a qualidade de vida humana, permitindo que
as pessoas realizem o seu potencial e vivam com dignidade, com acesso à educação e liberdade
política, com garantia de direitos humanos e ausência de violência. O desenvolvimento só e real se o
padrão de vida melhorar em todos os aspectos. [...] Além disso, convém relembrar que qualidade de
vida não significa status nem padrões socioeconômicos privilegiados.

Nesse contexto, o homem só pode se dizer dotado de sadia qualidade de vida após
compreender os valores éticos que definem e orientam sua interação com a natureza e a
utilização dos recursos naturais, assim absorvendo a vertente ambiental da sustentabilidade como
46
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princípio norteador das suas condutas.

3.3 Defesa do meio ambiente das presentes para as futuras gerações
Ao final do caput do artigo 225, a Constituição, referindo-se ao meio ambiente, impõe “ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”, inclusive mediante tratamento “diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (artigo 170, inciso VI, da
Constituição).
A necessidade da garantia intergeracional da integridade do meio ambiente, como bem
que deve ser protegido para assim ser por todos utilizado, afirma a sustentabilidade como valor
supremo, e nessa medida a insere como princípio constitucional.
Cabe ao Estado promover a proteção e a preservação do meio ambiente, principalmente a
partir do seu poder de política ambiental. Mas isso não exclui o mesmo dever da sociedade. “O
dever será exercido pela sociedade pela sua participação, na criação do direito ambiental; da
participação na formulação e na execução das políticas ambientais; e da promoção do controle do
Judiciário”49.
É a partir daí que Fiorillo50 observa que o artigo 225 da Constituição firma a obrigação do
Estado na defesa e na preservação do meio ambiente por meio de órgãos públicos, tanto do
Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a incluir, portanto, também aqueles que exercem funções
essenciais à Justiça, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública.
A precaução que regra a atuação nessa matéria exige proteção antecipatória do ambiente,
de pronto se eliminando os perigos comprovados, de modo que as ações aos “possíveis impactos
danosos no ambiente sejam tomadas antes de um nexo causal ter sido estabelecido com evidência
científica absoluta”51, certo que as agressões ao meio ambiente, consumadas, demonstram-se em
regra de dificultosa e mesmo impossível reparação: “por mais que se tente restabelecer o status
quo ante, este não o será em sua origem, o que acarretará, em verdade, uma amenização das
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consequências”52.
Derani53, nesse sentido, adverte que este princípio é tradução da busca da proteção da
existência humana, seja pela proteção de seu ambiente, seja pelo asseguramento da integridade
da vida humana, e a “partir dessa premissa, deve-se também considerar não só risco iminente de
determinada atividade, como também os riscos futuros decorrentes de empreendimentos
humanos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da ciência jamais
conseguem captar toda densidade”.
A partir da constatação de que os recursos naturais não são inesgotáveis, não se admite
que as atividades econômicas desenvolvam-se alheias a toda essa noção de sustentabilidade,
donde sustenta Fiorillo54 que
O desenvolvimento baseado na conservação deve incluir providências no sentido de proteger a
estrutura, as funções e a diversidade dos sistemas naturais do Planeta, em relação aos quais nos
encontramos em absoluta dependência. Para tanto precisamos: conservar sistemas de sustentação
da vida, conservar a biodiversidade e assegurar o uso sustentável dos recursos renováveis [...]
permanecer nos limites da capacidade de suporte do Planeta Terra.

É assim que Bulos55 reconhece que o tratamento diferenciado de acordo com o impacto
ambiental causado por produtos e serviços e seus respectivos processos de produção (artigo 170,
inciso VI, da Constituição) comporta efetivação em termos amplos, para além da tributação, justo
que
A defesa do meio ambiente corrobora um limite ao exercício da livre iniciativa e da livre
concorrência. Por isso, veio inscrita como um dos princípios constitucionais regentes da ordem
econômica. É facultado ao Poder Público interferir, de modo drástico, nos atos atentatórios à
ecologia, mesmo porque a Constituição proíbe atividades agressoras do ecossistema.

De fato, a livre iniciativa que fundamenta a ordem econômica não é absoluta. Encontra, ou
deve encontrar, limites de várias ordens, em particular, no que aqui interessa, ambiental, mesmo
porque o comprometimento do meio ambiente tem consequências de variadas naturezas,
inclusive econômica. É por isso que ao Poder Público cabe verificar a viabilidade ambiental da
atividade a ser desenvolvida.
Preservar o planeta para as presentes e futuras gerações implica necessariamente a
52
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modificação de atitudes e práticas, que “se destinam a manter a vitalidade e a integridade da
Terra, a preservação de seus ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos
que possibilitam a existência e a reprodução da vida”56.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa se propôs a investigar se o princípio da sustentabilidade está de algum modo
inserto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Conforme se verificou, a degradação ambiental chegou a ponto que coloca em risco a
própria permanência de vida humana na Terra. Foi daí que a sustentabilidade passou a ser
discutida como forma de garantir o futuro da humanidade.
A preocupação ambiental está expressamente inserida na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, cujo texto indubitavelmente encerra grandes avanços nesse
particular, consagrando o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos,
assim o tomando como verdadeiro bem de uso comum do povo. Além disso, apresenta efetivos
mecanismos de defesa e de proteção ao meio ambiente, de modo a permitir a vida digna em
ambiente equilibrado, para as presentes e futuras gerações.
O desenvolvimento sustentável foi claramente adotado como valor constitucional. Como se
trata de instrumento da sustentabilidade, é inegável que ela, em todas as suas dimensões,
conforma-se como princípio constitucional que, para Freitas 57 , “intenta o desenvolvimento
continuado e durável, socialmente redutor de iniquidades, voltado para as presentes e futuras
gerações, sem endossar o crescimento econômico irracional aético, cruel e mefistofélico”.
A sustentabilidade, como valor constitucional supremo no texto de 1988, impõe ao Estado
e à sociedade obrigações de cunho moral, ético, solidário, fraterno e consciente, de modo a
assegurar a todos, ligados num só ecossistema chamado planeta Terra, a vida em toda sua
plenitude.
Com o encerramento da reflexão acerca do tema, tem-se, em síntese, que a Constituição
apresenta propostas garantidoras da sustentabilidade em vários dispositivos, podendo-se afirmar
que a sustentabilidade é um dos fundamentos da República, “norte integrativo de toda
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interpretação e aplicação do Direito”58.
REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2013.
BODNAR, Zenildo. A sustentabilidade por meio do direito e da jurisdição. Disponível em:
<http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revjuridica/ article/viewFile/1885/1262>
Acesso em 15 set. 2015.
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 19 set. 2015.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Carta da Terra. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/
estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf> Acesso em 12 set. 2015.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano,
Estocolmo,

5-16

de

junho

de

1972

<www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo. doc> Acesso em 16 set. 2015.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/> Acesso em 15 set. 2015.
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.
BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão ambiental:
caminhos para a sustentabilidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. (org.). Direito constitucional
ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007.
DERANI, Cristane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de Derecho
Ambiental, Pamplona, n. 1, p. 73-93, 2002. Disponível em:<http://www.dda.ua.es/documentos/
construccion_derecho_ambiental.pdf> Acesso em 15 set. 2015.
FERRER, Gabriel Real. Soberania, governança global e ecossistema compartilhado em debate.
58

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 113.

73

Entrevista

especial

com

Gabriel

Ferrer.

Entrevista.

<http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/529649-a-discussao-de-e-meu-ou-e-meu-faz-parte-dopassado-entrevista-especial-com-gabriel-ferrer> Acesso em 15 set. 2015.
FERRER, Gabriel Real. El derecho ambiental y el derecho de la sostenibilidad. In: PNUMA.
Programa regional de capacitacion em derecho y políticas ambientales. 2008. Disponível em:
<http://www.pnuma.org/deramb/documentos>. Acesso em: 15 Set. 2015.
FIORILLO, CELSO Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
GORE, Al. O futuro: seis desafios para mudar o mundo. Tradução Rosemari Ziegelmaier. São Paulo:
HSM Editora, 2013.
KISHI, Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virgínia Prado. (org.) Desafios
do direito ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme machado. São
Paulo: Malheiros, 2005.
KRELL, Andréas J.; MAIA, Alexandre da. A aplicação do direito ambiental no estado federativo.
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013.
MILARÉ, Édis. Direito ambiental. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
ONU. Comissão Mundial sobre meio ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum. 2. ed.
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.
PEREIRA, Érico Felden; TEIXEIRA, Clarissa Stefani, SANTOS, Anderlei dos. Qualidade de vida:
abordagens,

conceitos

e

avaliação.

Disponível

em:

<http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/45895/49498> Acesso em 19 set. 2015.
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável: ideias sustentáveis. Rio de
Janeiro: Garamond, 2009.
SANT’ANNA, Regina Yaye Toyama. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Disponível em:
<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php /ETIC/article/ viewFile/1729/1647> Acesso em
15 set. 2015.
74

A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DO NOVO
PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE

Juliano Luis Cavalcanti1
Fábio Bittencourt Garcia2

INTRODUÇÃO
O presente artigo trata da Democracia Participativa como meio de efetivação do paradigma
da sustentabilidade, neste sentido será verificado o que vem a ser Democracia, Democracia Direta,
Participativa e Democracia Representativa e a utilização da Democracia Participativa como meio
de efetivação da sustentabilidade.
O tema é bastante controvertido, e foi escolhido 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 Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí –
UNIVALI.
Considerando que o modelo atual de boa parte dos países democráticos está baseado em
uma democracia de cunho representativa, prioritariamente, como ocorre no Brasil em que as
formas de expressão da democracia direta ou participativa são extremamente limitadas, situação
que acaba gerando sérios problemas no que se refere a arena de decisões e em especial aquelas
que dizem respeito ao meio ambiente e sustentabilidade.
O problema central desta pesquisa é verificar se a democracia participativa pode ser um
meio de efetivação do paradigma da sustentabilidade ao passo que uma maior participação da
população, não só na condição de espectadora ou opinante, mas também com poder decisório, o
que poderia dar um caminho que atendesse melhor os anseios da sociedade.
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Para tanto foi formulada a hipótese de que a população não pode ser mera espectadora,
deve fazer parte das decisões, mas para isso, se entende necessário que a informação deve ser
ampla.
Metodologicamente foi utilizado o método indutivo durante a investigação, já no
tratamento de dados o método cartesiano e no relatório de pesquisa foi empregada a base
indutiva. Além disso, foram utilizadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos
operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.
O presente estudo não tem a intenção de esgotar a matéria, mas tem como objetivo
fomentar a reflexão e quem sabe a discussão sobre tema extremante importante para o direto.

1. DEMOCRACIA
Modernamente a democracia tem sido considerada como fundamental para que o Estado
possa atingir o seu fim social, para J.J.Gomes Canotilho3 é conhecida à formulação de Lincoln
quanto à “essência” da democracia: “o governo do povo, pelo povo e para o povo” a qual ainda
hoje se considera esta formulação como a síntese mais lapidar dos momentos fundamentais do
princípio democrático. Por outro lado, Paulo de Tarso Brandão4 sustenta que a democracia é uma
categoria que necessariamente está ligada à transformação do Estado, podendo-se dizer,
inclusive, que ela é inerente ao Estado Contemporâneo, ou seja, sem democracia é impossível que
o Estado possa efetivamente atingir sua finalidade social, posto que é exatamente o processo
democrático que dá oportunidade de a Sociedade Civil manifestar suas necessidades e indicar os
rumos da Sociedade Política.
Paulo Bonavides5 sustenta que nos dias correntes, a palavra democracia domina com tal
força a linguagem política deste século, que raro o governo, a sociedade ou o Estado que se não
proclamem democráticos.
É certo que por um bom tempo a democracia foi encarada como o direito ao voto ou a
escolha de representantes, reduzindo-a a um mero procedimento, mas na visão de Arnaldo

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. 7. ed. Coimbra:Almedina, 2003. p.287.
BRANDÃO. Paulo de Tarso. Ações constitucionais: novos direitos e acesso à justiça.
Florianópolis: habitus, 2001. p. 58.
5 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. Ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.345.
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Miglino6 a democracia não é apenas procedimento. Antes de tudo, o mesmo princípio dialético
procedimental é já um valor que pressupõe a operatividade de outros princípios: liberdade de
opinião e de expressão; liberdade de obtenção de informação imparcial e correta; publicidade dos
fatos que se referem à esfera pública. O autor conclui afirmando que o procedimento é um dos
elementos que caracterizam a democracia, talvez o mais importante, mas não é o único.
Além disso, é certo que a democracia está intimamente ligada com a garantia dos direitos
fundamentais, como observa Konrad Hesse 7 para quem se a ordem democrática da Lei
Fundamental consiste na participação livre e igual na formação da vontade política direta por
eleições e na formação preliminar da vontade política, na legitimação livre dos politicamente
condutores, na oportunidade igual da minoria de converter-se em maioria um dia, então esse
conteúdo resulta, em grande medida, das normalizações dos direitos fundamentais.

2. DEMOCRACIA DIRETA, REPRESENTATIVA E PARTICIPATIVA.
Dentre as várias modalidades de democracia apontadas pela doutrina, três se destacam, ou
seja, a democracia direta, a democracia representativa, e a participativa. A primeira é aquela em
que o povo exerce diretamente o poder, sem “intermediários” ou representantes, tendo como
exemplo o que ocorria na antiga Grécia, quando o povo decidia os assuntos da comuna em praça
pública. A segunda modalidade é a chamada democracia representativa ou indireta, em que o
povo se faz presente no poder por meio de representantes.
Sobre a democracia representativa e a democracia direta Arnaldo Miglino8 ensina que os
princípios e os valores da democracia ateniense, mutatis mutandis, podem ser encontrados ainda
hoje nos sistemas institucionais das atuais democracias e que se efetivam de maneira diversa no
mundo antigo e no mundo moderno, por conta da diversidade na dimensão da comunidade e no
modo de organização da atividade econômica. Sustenta o mencionado autor que a pequena
extensão da polis, o pequeno número de habitantes e o trabalho dos escravos facilitavam a
participação direta dos cidadãos no governo dos negócios públicos. As dimensões territoriais e
demográficas dos aglomerados sociais atuais, o número e a complexidade das questões a serem
MIGLINO, Arnaldo. Democracia não é apenas procedimento. Curitiba:Juruá, 2006. p. 20.
HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república federal da Alemanha. Trad. Luís
Afonso HecBk. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 1995.p. 240/241.
6
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resolvidas e a escassez de tempo disponível tornam impossível uma dedicação direta e constante
da população no governo dos problemas coletivos. Por isso os poderes públicos são exercidos por
aparatos de comando que se diferenciam dos demais sujeitos que compõem a comunidade. Daí se
originam todas as mais importantes diferenças entre as instituições da democracia antiga e da
moderna.
O autor acima citado9 traça a principal diferença entre as democracias modernas e a da
antiga Grécia sustentado que, enquanto os atenienses participavam diretamente da condução das
questões públicas, os modernos o fazem através de seus representantes. E prossegue dizendo que
hoje raramente o povo é chamado a se pronunciar coletivamente sobre uma questão específica,
através de um referendo. De regra as decisões públicas são tomadas pelo aparato do governo.
Trata-se na sua visão de um fenômeno absolutamente diferente da participação democrática
antiga e que a participação atual se reduz ao direito de escolha com o voto de quem exercerá o
poder de decidir por todos e continua afirmando que os eleitos, ao se inserirem no órgão
representativo do ente público, dirigem-no, controlam-no e condicionam a sua ação e dessa
forma, os cidadãos podem participar indiretamente, através de seus representantes.
Sendo assim, atualmente os Estados Democráticos utilizam a democracia representativa,
porém, a eficácia desta forma de democracia tem sido questionada.
Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar10 lecionam que o conceito de democracia sofre uma
nova guinada em sua dinâmica trajetória. O sistema representativo já não responde aos anseios da
sociedade, e a democracia direta parece inviável. Como resultado, começa a se fortalecer o
conceito de democracia participativa, com características semidiretas, ou seja, que não
desconsideram os representantes, mas aproxima a sociedade da arena decisória. E sustentam que
de acordo com alguns teóricos, a democracia participativa passa a configurar-se como um
continuum entre a forma direta e a representativa.

3. PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE
Paradigma é um conceito sobre algo que se institui de forma predominante no meio social,

9

MIGLINO. Arnaldo. Democracia não é apenas procedimento. p. 16/17.
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BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade.
Livro Eletrônico – Itajaí: UNIVALI, 2012. p. 43.
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ou como ensinam Ferrer, Glasenapp e Cruz11 “deve-se entender por paradigma como o critério de
racionalidade epistemológica reflexiva que predomina, informa, orienta e direciona a resolução de
problemas, desafios, conflitos e do próprio funcionamento da sociedade.” o surgimento de um
novo paradigma está diretamente ligado às crises, que na visão dos autores anteriormente citados
“são uma precondição necessária para a emergência de novas teorias e para a gênese de novos
paradigmas.”.
Nos dias atuais, vivenciamos em um mundo de crises, sociais, políticas, econômicas,
democráticas, éticas e dentre tantas, ambiental e “a crise do próprio sistema econômico
capitalista e das instituições político-jurídicas da modernidade configura um novo paradoxo, um
novo e fascinante momento de transição paradigmática, que pode se caracterizar por meio da
adoção de um novo paradigma axiológico – sustentabilidade – como resposta da consciência
humana aos riscos decorrentes da chamada Sociedade de Risco global.”.12
Sendo, assim, o momento é propício e fértil para o aparecimento de novos paradigmas,
sendo que o da “sustentabilidade” tem surgido como um novo caminho para uma sociedade mais
justa, igualitária e com cidadãos que gozem de razoável qualidade de vida.
O termo “sustentabilidade” está diretamente ligado ao conceito de desenvolvimento
sustentável expressão que ficou conhecida com a divulgação do Relatório Brundtland que foi
elaborado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Assembleia
das Nações Unidas em 1983 onde apontou que a humanidade deve se voltar para o
desenvolvimento sustentável para garantir que ele atenda as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade para tanto das gerações futuras, limitando-se de forma não absoluta o
uso dos recursos naturais13. É possível dizer que o desenvolvimento sustentável seria a dimensão
econômica da sustentabilidade.
O conceito de Sustentabilidade tem três vertentes principais; crescimento econômico,
equidade social e equilíbrio ecológico. Apregoa o “espírito de responsabilidade comum”, como
processo de mudança no qual a exploração de recursos materiais, as inversões financeiras e as
rotas de desenvolvimento tecnológico deverão adquirir, mundialmente, um sentido harmonioso
11

FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: Um novo paradigma para o direito.
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na construção de um futuro justo, seguro e próspero. O desenvolvimento tecnológico,
especialmente, deverá ser reorientado para metas de equilíbrio com a natureza e de incremento
da capacidade de inovação tecnológica de países em desenvolvimento.14
Antunes e Mafra15 lecionam:
[...] à medida que o crescimento econômico tomou proporções excessivas e cada vez mais
degradantes. Convictos da impossibilidade do retrocesso humano, firmes no sentido de manter a
busca do crescimento econômico, o qual é raiz do seio social vigente, o Desenvolvimento
Sustentável despontou como pressuposto ideal de crescer consciente, ou seja, com a preocupação
de se precaver e prevenir os impactos ambientais, diminuindo a degradação resultante das ações
humanas.

Dessa forma a sustentabilidade é muito mais do que um discurso ou uma teoria, é uma
necessidade para a perpetuação da espécie humana e para a vida com dignidade dos cidadãos.
Ferrer16 leciona que:
la presencia del hombre sobre la tierra, como la de cualquer outra espécie, supone
inexcusablemente su interacción con la naturaleza. Em directa relación com sus capacidades y com
el número de sus indivíduos, todas las especies alteran su entorno para atender a sus necessidades
vitales. La singularidad de hombre, en este aspecto, se constriñe a sus portentosas capacidades,
físicas e intelectuales, y a su exclusiva faculdad de generar nuevas necessidades que van mucho más
de las derivadas de su subsistencia.

Sendo assim, como compatibilizar as necessidades cada vez maiores, o desenvolvimento e
as intervenções do ser humano no meio natural com a necessidade preservacionista? A resposta
parece ser a sustentabilidade, mas esta resposta dá margem a outro questionamento: Como
efetivar a sustentabilidade?

4. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
As várias conferências sobre o meio ambiente, organizadas pelas Nações Unidas, têm
consolidado a sustentabilidade como um novo paradigma, mas esse reconhecimento não tem sido
suficiente para se obter resultados práticos, com uma verdadeira efetivação do desenvolvimento

14

BAUMGARTEN, Maíra. Conhecimento e sustentabilidade. Porto Alegre: Editora UFRGS/Sulina, 2008, p. 30.
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Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. Itajaí: UNIVALI, 2014. Livro eletrônico. Modo de acesso World
Wide Web: <http://www.univali.br/ppcj/ebook>. P.11/12.
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sustentável.
Sobre o tema lecionam Ferrer, Glasenapp e Cruz17:
A Conferência do Rio 92 caracterizou o marco teórico de uma sensível mudança de paradigma na
busca do desenvolvimento sustentável, que passaria a significar uma verdadeira política de ação
humana, na busca de alternativas para uma melhor qualidade de vida, levando em consideração a
necessidade de preservação do meio ambiente. Deste ponto de vista, a conferência contribui para
maior conscientização dos danos ambientais, e suas consequências para a vida no planeta. No
entanto, na esfera prática, a exemplo da Conferência de Estocolmo, a Cúpula da Terra pouco
contribui.

Parece certo que a implementação da sustentabilidade, a par de normatizações cada vez
mais constantes, passa impreterivelmente pela conscientização da população da necessidade do
pensar sustentável, com a sua participação ativa nas decisões e encaminhamentos a cerca das
questões que envolvam a produção, o desenvolvimento e qualquer outra atividade que possa
gerar impacto considerável ao meio ambiente.
No que se refere ao debate sobre a sustentabilidade, a população tem sido quando muito,
mera observadora, sem direito a decidir e até mesmo a opinar, como bem observaram Ferrer,
Glasenapp e Cruz ao destacarem que na Conferência Rio +20, ocorrida em 2012, a participação
popular ficou relegada apenas à observação.18
Ferrer19 inclui a “fase participativa” como uma das fases ao lado da repressiva e da
preventiva como uma das etapas na evolução do Direito Ambiental e alerta para a necessidade de
se reforçar os mecanismos de participação popular para que se evolua e se atinja o princípio da
corresponsabilidade e a consequente participação nas tomadas de decisão.
No entanto, dito autor alerta para a necessidade de se disponibilizar

informações

necessárias para a formação de opiniões e para que seja oferecido educação ambiental como
obrigação do poder público.
No que se refere ao Brasil, especificamente, a Constituição Cidadã de 1988, estabelece
normas que exigem a participação popular em diversas questões e em especial quanto aquelas
atividades que possam potencialmente afetar o meio ambiente, num lampejo de busca pelo

17
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exercício da democracia participativa, como se vê do art. 225, parágrafo primeiro, inciso IV:
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.
[...].
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;
[...].

É pacífico o entendimento que esta publicidade ao qual é feito referência na parte final do
inciso IV acima transcrito deve se dar por meio de audiências públicas com a participação popular,
existindo, inclusive, regulamentos para a realização de tal procedimento, dentre eles se destaca a
Resolução do CONAMA 20 N. 009/87 a qual estabelece que a reunião será dirigida pelo
representante do órgão licenciador que após exposição objetiva do projeto colocará em discussão
com os interessados presentes e de tudo será lavrado ata que servirá de base “juntamente com o
RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto.”21.
Neste aspecto, embora alguns entendam que a atual formatação das audiências públicas
atendam a exigência de participação popular, como saliente Assunção22 ao lecionar: “A par das
dificuldades de ordem prática, de aplicabilidade, o instituto da audiência pública vem se
confirmando como expressão singular do princípio democrático de participação popular. Essa
participação tende a ser ampliada a partir de uma maior afirmação do costume democrático.”, a
realidade é que além de escassos os casos relacionados a exigência de audiências públicas que se
limitam aos licenciamentos de obras potencialmente poluidoras ou a planos diretores, o fato é
que tais audiências não tem cunho deliberatório/vinculativo, ou seja, são formatadas para debater
a respeito da questão levada a consulta, mas não há poder de decisão.
É claro que aquilo que foi debatido, discutido e proposto pelos participantes da audiência
pública deverá ser analisado e levado em consideração no momento em que o órgão ambiental
afere sobre a conveniência e legalidade do empreendimento, o que é um avanço do ponto de vista
democrático, mas isso é pouco, pois a licença poderá ser concedida mesmo diante da oposição da

20

Conselho Nacional do Meio-Ambiente.

21

Art. 5º. Da Resuloução do CONAMA 09/87.
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população que se fez presente a audiência pública.
No “caput” do art. 225 da Constituição Cidadã, está claro que cabe a coletividade
juntamente com o Poder Público o dever de defender e preservar o meio-ambiente, sendo assim,
parece que o texto deseja que a participação popular vá além da mera participação em audiências
públicas e mesmo em relação a essas que sejam muito mais do que meras formalidades e
apresentação do que se pretende realizar.
Para que o desenvolvimento ocorra de forma sustentável é preciso que haja de fato a
participação popular com a concessão de poder aos cidadãos de decidirem diretamente, seja em
audiências públicas, seja em plebiscito ou por meio de qualquer outro instrumento democrático,
aquilo que entende melhor para si e para o meio-ambiente.
A crise representativa das democracias atuais, tem criado um descompasso entre a vontade
popular e as decisões dos representantes e esse vácuo também se nota em relação as questões de
cunho ambiental, com decisões que muitas vezes vão de encontro aos desejos e interesses do
desenvolvimento sustentável da população.
Parece que o exercício da democracia participativa seja uma forma de acomodar de fato os
interesses das pessoas em ver e usufruir de um desenvolvimento sustentável com o debate,
análise e deliberação relativo a necessidade, consequências e benefícios que determinada
intervenção pode acarretar.
A sustentabilidade como novo paradigma precisa e tem que ser de fato efetivada, é
questão de sobrevivência da raça humana, e ninguém melhor do que as próprias pessoas para
decidirem diretamente aquilo que de fato é bom ou ruim para si e para o meio-ambiente.
É claro que para decidir diretamente é preciso que os interessados estejam bem
informados, saibam de fato do que se está tratando, sobre esse tema Assunção23: “Quanto mais
informada a sociedade estiver melhores condições ela terá para participar, a clareza é o fator
chave para o controle da poluição. Deste modo, a publicidade é uma das formas de se manter a
sociedade informada, através dela é permitido a qualquer cidadão conhecer os atos praticados
pelos seus agentes públicos.”
Na obra La transparência informativa de las administrações púbicas, Miguel Angel Blanes
23
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Climent24, inclui a transparência na administração pública como um fator fundamental para uma
efetiva e consciente participação da população nas decisões governamentais, afirmando que a
informação não só deve estar disponível como também acessível.
É certo que a implementação do paradigma da sustentabilidade não é e não será fácil, uma
vez que depende de diversos aspectos, entre eles, a informação, porém com o interesse e a
efetiva participação da sociedade, por certo o objetivo de vermos um mundo mais sustentável
poderá ser alcançado e nisso a democracia participativa parece ser fundamental.

CONSIDERAÇOES FINAIS
O presente trabalho buscou analisar a democracia participativa como meio de
implementação da sustentabilidade. Neste sentido inicialmente buscou conceituar Democracia,
analisar suas três espécies, direta, representativa e participativa, a sustentabilidade como novo
paradigma do direito e a sua implementação por meio da democracia participativa.
Ao longo da pesquisa se viu que a participação popular é um caminho para a
implementação da sustentabilidade, mas essa participação deve ser mais abrangente do que se vê
hoje em dia, deve envolver, também o poder de decisão.
Por outro lado, se viu que para participar e decidir de forma consciente é preciso que haja
informação, ou seja, os interessados precisam conhecer sobre aquilo que se está colocado em
debate, desta forma a hipótese levantada no início deste trabalho foi confirmada.
Atualmente tem sido cada vez mais comum a necessidade de audiências públicas para a
aprovação de empreendimentos que de alguma forma possam influenciar no meio-ambiente,
porém tais audiências não são deliberativas e muitas vezes não passam de mera formalidade.
Por tudo que se viu ao longo desta pesquisa pode-se concluir que a democracia
participativa é um caminho que pode levar ao um mundo um pouco mais sustentável.
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SUSTENTABILIDADE GLOBAL: A FORÇA DA EMPATIA E DA SOLIDARIEDADE

Hildemar Meneguzzi de Carvalho1
Fernanda Carolina de França Barbosa Camara2

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como escopo geral analisar a sustentabilidade, e de que forma ela é
impulsionada pela empatia e solidariedade entre os indivíduos. Falar-se-á, ainda, sobre a
importância do

compartilhamento da

responsabilidade

pelos males globais, e que

responsabilidade também indica liberdade. Todavia, será indicado como nem todas as pessoas
estão preparadas para lidar com a autonomia e evitam, assim, assumir as consequências oriundas
das suas próprias transgressões.
Por meio do método de pesquisa indutivo, será mostrado como a solidariedade e a empatia
promovem condutas sustentáveis e como a mudança positiva do meio ambiente só é possível se
cada indivíduo conhecer a si mesmo e assumir a parcela de culpa que possui pelos fatores que lhe
causam insatisfação.
A sensibilidade solidária suscita um desejo que articula um novo horizonte de sentido às nossas
vidas, um horizonte utópico e de esperança. E este novo horizonte utópico dá sentido à sensibilidade
solidária e realimenta o nosso desejo de um mundo mais humano, acolhedor e solidário.3

Fazendo uma breve contextualização do tema, pode-se dizer que a expressão
‘sustentabilidade’ significa qualidade de vida em fatores amplos e subjetivos, demandando uma
análise sistêmica e holística do assunto. Por isso a problemática do artigo não repousará apenas na
crise do meio ambiente, mas no perfil individualista das novas gerações, que não vêm se
preocupando com as necessidades do outro (tanto no presente quanto no futuro).
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Essa afirmativa terá como fundamento o ser egoísta, que não considera os reflexos das
suas condutas no mundo externo e adota uma postura indiferente não condizente com a
existência sustentável. A frieza humana decorre de inúmeros elementos que interligam-se
intimamente. Tratam-se da crise econômica, da descrença com a política nacional, da
desagregação familiar, do aumento da criminalidade e da consequente diminuição da segurança,
das doenças originadas pela poluição ambiental e etc.
Será proposto um pensar sobre a era da empatia e da solidariedade.
Todos nós somos convocados a trilhar um novo caminho: o anterior era o do desprezo aos direitos
humanos; o novo será o do respeito universal aos direitos dos coirmãos de todas as línguas e cores,
aos direitos das atuais e futuras gerações. Em seguida, respeito aos direitos dos animais, vegetais,
minerais, ar, água e meio ambiente. Trata-se de uma ética da totalidade concreta, como a dos
estoicos, que abrange os humanos e a mãe terra. 4

Os clamos de socorro do planeta (aí sim, no que diz respeito às questões ambientais) visam
chamar a atenção dos seus habitantes, para que desenvolvam relações empáticas e compartilhem
da responsabilidade pelas crises enfrentadas, bem como para que pensem juntos nas possíveis
soluções. Eis o resultado proposto para o texto, para caminhar harmoniosamente rumo à
sustentabilidade global.

1. A CRISE DO MEIO AMBIENTE E DA SUSTENTABILIDADE
Comumente, a crise ambiental é associada ao capitalismo, à evolução desenfreada da
tecnologia e à própria crise da sustentabilidade, estando a sua essência nas relações sociais de
produção 5 : “a economia, essencialmente ligada às finanças, nos levou a um mundo de
mercados”6. Curioso, no entanto, que o planeta tenha o conhecimento e a tecnologia necessários
para identificar, controlar e reduzir os impactos ao meio ambiente7, razão pela qual afirma-se que
a questão ambiental emerge como uma crise da civilização8.
Guillermo Foladori atesta como a extração de recursos e a geração de dejetos têm sido

4PEGORARO,
5FOLADORI,
6KLABIN,

Olinto Antônio. Ética da solidariedade antropocósmica. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014, p. 38.

Guillermo. O capitalismo e a crise ambiental. Revista Raízes, ano XVIII, n. 19, mai.1999, p. 31.

Israel. A urgência do presente: biografia da crise ambiental. Rio de Janeiro: Livraria da Travessa, 2011, p. 140.

7PEGORARO,

Olinto Antônio. Ética da solidariedade antropocósmica, 2014, p. 38.

8SANTOS,

Francisco Alves dos. Ecologia humana: percepção e saberes ambientais dos quebradores de pedras do Rio do Sal. Paulo
Afonso/BA: Universidade do Estado da Bahia, 2010, p.22
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maior do que a capacidade de regeneração do meio ambiente9. O autor explica que o ecossistema
tem uma certa capacidade de carga de uma espécie, ou seja, “ele pode manter e reproduzir um
certo número de indivíduos. Quando a população cresce demais, rompendo o equilíbrio dinâmico
do sistema, se produz uma crise ambiental”10.
Para Francisco Alves dos Santos, uma crise ambiental é significativamente pior do que uma
crise econômica, considerando que a primeira abraça todas as esferas da vida, referindo-se à
sustentação da vida no planeta: “o homem faz parte da natureza, e não é um entendimento
simples de relação de causa e efeito, mas uma complexa relação que reúne o ente biológico, a
pessoa da sociedade e o ser da subjetividade”11.
Em estudo espanhol, Cristina Herrero Molino e Alberto Pardo Díaz, expõem suas
considerações acerca da crise:
En tanto que especie que transforma su medio, el modelo de desarrolo que el hombre ha seguido
enfrenta com límites de variada naturaleza: el agotamiento o deterioro de recursos básicos –
petróleo, tierras de cultivo, agua potable –, deterioros puntuales agudos – las diversas formas de
contaminación –, ruptura de los equilibrios generales – interferencias graves com la dinámica de la
atmósfera, del agua dolce, de los mares –. La ruptura de los equilibrios generales afecta también al
resto de las especies vivas, […].12

Porém, não é viável entender a crise ambiental apenas sob o ponto de vista da degradação
da natureza, embora seja óbvio que os riscos envolvem, na sua maioria, assuntos ambientais,
como a poluição nuclear, uso excessivo de pesticidas e inseticidas químicos, emissão de gases de
efeito estufa, e etc13. Observa-se, outrossim, como a crise está em diversos setores de vida: “esta
percepção não está necessariamente ligada à natureza, mas a intelegibilidade da relação dos
sujeitos consigo mesmo e com as outras pessoas”14. A percepção do ambiente é formada pelo
emocional, sensorial, vivencial e o racional, “num processo bidirecional realimentada pela
satisfação do interesse”15.
9FOLADORI,

Guillermo. O capitalismo e a crise ambiental,1999, p. 31.

10FOLADORI,
11SANTOS,
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Cristina Herrer; DÍAZ, Alberto Pardo. Respuesta educativa a la crisis ambiental. Madrid: Centro de Publicaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia, 1991, p. 38/39.

13 NASCIMENTO,
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No atual cenário econômico do país, vale dizer que a crise ambiental está, inclusive, no
desemprego:
Nunca na história da humanidade existiu uma sociedade geradora de desemprego de forma
estrutural. Muitos diagnósticos sobre a situação ambiental consideram a pobreza ou o crescimento
populacional como um problema ambiental. Esta não é senão uma forma discreta de tratar o
desemprego.16

Fala-se do desemprego tecnológico, decorrente da substituição do trabalho vivo pelas
máquinas, que, numa análise superficial, traz lucros e maior produtividade para as empresas. Não
obstante esse tipo de gerenciamento acarretar maior lucro a médio e curto prazo, o
gerenciamento da empatia acarreta benefícios a longo prazo, no que diz respeito à lealdade e
motivação de uma equipe17. A evasão de trabalhadores em virtude da tecnologia emana impactos
tão negativos, que motiva até mesmo a esfera política, dando causa à criação de seguros sociais “e
o compromisso histórico de cada governo manter a economia o mais próximo possível do pleno
emprego”18. Essa situação delimita o tipo de relação social de uma determinada sociedade, ou
seja, de pessoas que tem, ou não, acesso às oportunidades e recursos para desenvolvimento.
Mas associar a crise apenas ao desenvolvimento – que é inerente numa sociedade que
evolui de per si – também é limitar-se, pois os problemas ligados à sustentabilidade possuem
diversas origens: “la crisis ambiental no es solamente una crisis de recursos, es también una crisis
de procedimientos y compresión de los fenómenos”19.
A sustentabilidade “se refiere a los mecanismo económico-sociales que rigen las relaciones
entre naciones y grupos humanos”20. Todavia é cada dia mais palpável o desleixo do ser com o
ambiente onde vive. Há um desmazelo do ser nas relações que estabelece com o outro e com as
demais espécies vivas.
O excessivo crescimento tecnológico criou um meio ambiente no qual a vida se tornou física e
mentalmente doentia. Ar poluído, ruídos irritantes, congestionamento de tráfego, poluentes
químicos, riscos de radiação e muitas outras fontes de estresse físico e psicológico passaram a fazer
parte da vida cotidiana da maioria das pessoas.21

A crise da sustentabilidade inicia-se na própria família do indivíduo, com a ausência de
16FOLADORI,

Guillermo. O capitalismo e a crise ambiental,1999, p. 32.

17BERGMAN,
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20AGUIRRE,

Mariano. Globalización, crisis ambiental y educación, 2002, p. 33.

21CAPRA,

Fritjof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 228.

89

diálogo, de tolerância, de respeito e de compartilhamento de responsabilidades. E destaca-se que
a rede social de apoio do indivíduo – tão fundamental para o desenvolvimento da resiliência e de
um verdadeiro e autêntico sentido de si mesmo22 –, surge na família e se expande além dela;
neste caso quando o indivíduo contrai relações com outras pessoas: “[...] nos apercebemos de que
a tendência para a associação, para o estabelecimento de vínculos, para viver uns dentro de
outros e cooperar, é uma característica essencial dos organismos vivos”23.
Na obra italiana “Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia”, o autor comenta: “la
costituzionalizzazione della famiglia si incontra con la garanzia dei diritti inviolabili del soggetto libero di sviluppare la sua personalità”24. E assim como no direito comparado, o direito ao meio
ambiente equilibrado no Brasil é direito constitucional, possível com a colaboração do Estado, mas
também de toda a sociedade. Não é possível atribuir apenas ao Governo a responsabilidade pelo
status do ambiente, embora seja de sua promotoria as políticas públicas que visam ao bem estar
do meio ambiente onde o ser humano se desenvolve. Quer-se demonstrar neste artigo que, da
mesma forma, a população tem sua parcela de culpa no caos instaurado, concernente à
(in)sustentabilidade.
Esse compartilhamento de responsabilidades, pelas coisas que dão certo e errado no
processo de preservação do meio, remete ao conceito de colaboração; que, no pensar de Marilyn
Friend e Lynne Cook, significa uma interação entre parceiros equivalentes, comprometidos com
um processo conjunto de tomada de decisão, trabalhando em direção a um objetivo comum25.
[...] as condições necessárias para que ocorra colaboração são: a) existência de um objetivo comum;
b) equivalência entre participantes; c) participação de todos; d) compartilhamento de
responsabilidades; e) compartilhamento de recursos; e f) voluntarismo.26

Assim, é evidente que o tema não pode ser compreendido se estudado apenas de maneira
mecanicista, sem realizar a integralização das situações que, em conjunto, dão causa à crise
ambiental. Ademais: “para a cura é necessário conhecer a causa”27.
Por outro lado, mesmo com a péssima situação estampada, é perceptível a mudança de
22FADIMAN,
23CAPRA,
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consciência da população, na medida em que o desenvolvimento econômico-tecnológico e o
resguardo do meio ambiente passaram a ser realidades sinônimas, e não mais antagônicas. A crise
vem oportunizando que se pense globalmente, mas atue global e localmente28. É momento de
reorganizar o sistema econômico, tecnológico e até energético para bases mais sustentáveis29. No
mesmo sentido:
La crisi ambientale, pur nella sua estrema gravitá, può costituire un'occasione straordinaria per
riflettere dal punto di vista educativo ed etico su una questione tanto delicata quanto urgente, quale
è appunto il rispetto dell'ambiente, dal momento che l'umanità sta sempre più prendendo coscienza
dei gravissimi danni, talvolta irreversibili, che un'agire umano, sotteso da interessi puramente
economici, sta causando non solo alla specie homo, ma all'intera biosfera.30

Passa-se, pouco a pouco, a compreender como o ambiente é formado pela íntima relação
do meio abiótico com o resto dos seres vivos, por meio da empatia e da solidariedade, explicandose melhor a seguir.

2. SUSTENTABILIDADE NAS RELAÇÕES EMPÁTICAS E SOLIDÁRIAS DOS SERES VIVOS
Como visto acima, a crise da sustentabilidade não abraça somente problemáticas
envolvendo a natureza. Existe uma dimensão da sustentabilidade que envolve o meio onde o ser
humano está inserido como um todo. Por isso os estudos desenvolvidos sobre o assunto detêm
um viés sistêmico e holístico, ou seja: “[...] baseia-se na consciência do estado de inter-relação e
interdependência essencial de todos os fenômenos – físicos, biológicos, psicológicos, sociais e
culturais”31. Justamente, a crise tem como proposta “la interpretación del mundo bajo una nueva
perspectiva científica, metodológica y epistemológica”32.
E o objetivo deste trabalho é expor a crise ambiental não só como uma ruptura no
equilíbrio da natureza, mas como uma crise da sustentabilidade, da empatia e da solidariedade
entre os seres. A crise, aliás, se desenvolve na carência de pessoas empáticas e solidárias, ou da
forma não virtuosa com que elas empatizam-se ou solidarizam-se (com interesses escusos, por
exemplo).
28AGUIRRE,
29LUCON,

Mariano. Globalización, crisis ambiental y educación, 2002, p. 29, tradução livre.

Oswaldo; GOLDEMBERG, José. Crise financeira, energia e sustentabilidade no Brasil. Estudos Avançados, n. 23, 2009, p.

121.
30URICCHIO,

Antonio. L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo scientifico “Magna
Grecia”. Bari: Cacucci Editore, 2014, p. 509

31CAPRA,

Fritjof. O Ponto de Mutação, 2006, p. 259.

32AGUIRRE,

Mariano. Globalización, crisis ambiental y educación, 2002, p. 117.
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Uma pessoa empática é imparcial, compreensiva e tolerante33. Para conceituação da
expressão, utiliza-se o texto de Romam Krznaric, no qual o autor afirma que “a empatia é, de fato,
um ideal que tem o poder tanto de transformar nossas vidas quanto de promover profundas
mudanças sociais”34. Assim, acredita-se que um grupo de seres empáticos pode auxiliar no
desenvolvimento de práticas sustentáveis, que levem à superação da crise ambiental. Pois: “la
empatía nó solo ocorre entre seres humanos; el fenómeno de la empatía ocorre entre dos
energias, cualquiera que sea su manifestación física”35.
E o contrário também é verdadeiro, isto é, de que um grupo de pessoas pode ser
responsabilizado pelo insucesso do processo de superação. Nesse contexto: “nos últimos
trezentos anos, pensadores influentes, de Thomas Hobbes a Sigmund Freud, vêm nos dizendo que
somos criaturas egoístas por definição, [...], voltadas para seus próprios fins individualistas”36.
Esse, talvez, seja um grande mal a ser ultrapassado: a cultura individualista capitaneada
pelo sistema capitalista, ou ainda, “de uma juventude que dormita num individualismo
narcotizado” 37 . No mesmo sentido: “os estudantes estão mergulhados numa cultura de
individualismo competitivo e sendo recompensados muito mais por suas realizações pessoais que
por sua capacidade de cooperar com os outros”38.
O equilíbrio seria alcançado conciliando-se o individualismo com a moral social, e
vinculando-se a voluntariedade e a individualidade a uma existência para os outros39. Arrisca-se
afirmar que haveria equilíbrio, outrossim, se desenvolvida a seguinte consciência: “o que não é
saudável para o indivíduo tampouco é saudável, geralmente, para a sociedade e para o
ecossistema global”40. Roman Krznaric defende ser a empatia um antídoto para o individualismo41,
e que o fracasso da característica ocorre quando não há sincronia entre os tipos de
enfrentamento, estes que variam com a idade, o gênero, a personalidade e o papel

33BERGMAN,

Ronald. Condicionamento do equilíbrio emocional, 2001, p. 73.

34KRZNARIC,

Roman. O poder da empatia: a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. São Paulo: Zahar,
2015, p. 02.

35BRIBANY,

Gina. La empatía cuántica: la forma de crear éxito y felicidade. EUA: BalboaPress, 2012, p. 03.

36KRZNARIC,

Roman. O poder da empatia: a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, 2015, p. 06.

37BENJAMIN,
38KRZNARIC,
39BECK,

Walter. O capitalismo como religião. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013, p. 58.

Roman. O poder da empatia: a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, 2015, p. 06.

Ulrich; WILMS, Johannes. Liberdade ou capitalismo. São Paulo: Editora UNESP, 2003, p. 77.
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Fritjof. O Ponto de Mutação, 2006, p. 316.

41KRZNARIC,
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desempenhado por cada membro de uma determinada família42.
No tocante aos efeitos da empatia:
Quando você trata as pessoas com Empatia, a sensação de serem compreendidas lhes fortalece o
íntimo e as faz usar de Empatia com os outros também. Dessarte, quer com as pessoas de seu círculo
de relações, quer com as de seu país, quer mesmo com as de outro, você estará tornando o mundo
um lugar melhor com suas atitudes de Empatia desenvolvida.43

A sustentabilidade também prospera com a solidariedade, característica incutida em cada
indivíduo, que se reveste pelo ato de compartilhar sentimentos, dores, esperanças, etc.44: “[...] los
Diccionarios de la Lengua definen la palavra solidaridad como assumir la causa de otros como
própria”45.
Frans de Waal atesta que “a empatia, a solidariedade e o altruísmo são comuns entre as
espécies”46. Por isso acredita-se que a crise ambiental pode ser sobrelevada se o ser é solidário
com a própria vida, com os sofrimentos e as lutas dos pobres e oprimidos47. Transcreve-se um
exemplo de como a empatia e a solidariedade irrompem-se:
As organizações e os movimentos por trás da segunda onda descobriram que a possibilidade de criar
empatia de massa depende da presença de condições específicas que permitem às pessoas
converter envolvimento emocional em ação prática. Ajuda se houver coisas claras que possamos
empreender para fazer uma diferença, como foi o caso após o tsunami asiático em 2004, quando
bastava clicar o botão doar num website. 48

Assim como a felicidade, a solidariedade é um valor49 e um fato50: “precisamos entender
que mesmo que não empatizemos com estranhos distantes, suas vidas têm o mesmo valor que as
daqueles que amamos”51. Esse é o exercício promovido pela sensibilidade solidária. É desse modo
que se conhece o mundo, o qual nasce do encontro e do reconhecimento da dignidade humana
dos que estão “dentro-e-fora” do sistema social; um conhecimento marcado pela afetividade,

42CASELLATO,

Gabriela. O resgate da empatia: suporte psicológico ao luto não reconhecido. São Paulo: Summus Editorial, 2015, p.

05.
43BERGMAN,

Ronald. Condicionamento do equilíbrio emocional, 2001, p. 73.

44CASELLATO,
45VILLAR,

Gabriela. O resgate da empatia: suporte psicológico ao luto não reconhecido, 2015, p. 55.

Alicia; GARCÍA-BARÓ, Miguel. Pensar la solidaridad. Madrid: Univ Pontifica Comillas, 2004, p. 20.

46WAAL,

Frans de. Eras em transição: entre o individualismo e a solidariedade. Rev. Mediações, Londrina, v. 16, n.2, jul./dez. 2011,
p. 319.

47ALMEIDA,

João Carlos. Teleologia da solidariedade: uma nova abordagem da obra de Gustavo Gutiérrez. São Paulo: Edições
Loyola, 2005, p. 172.

48KRZNARIC,

Roman. O poder da empatia: a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, 2015, p. 26.
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Maria Christina de Oliveira. Albert Camus: para uma ética da solidariedade. Londrina: Editora UEL, 1998, p. 120.

50DESAULNIER,
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Julieta Beatriz Ramos. Saber-cuidar: de si, do outro, da natureza, 2006, p. 92.

Roman. O poder da empatia: a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, 2015, p. 26.
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empatia e compaixão52. Julieta Desaulnier faz uma interessante reflexão acerca da relação da
solidariedade com a sensibilidade, num viés espiritual que muito contribui para este trabalho:
Sensibilidade, no fundo, é uma só. É empatia (o sentir com), voltado em todas as direções. Essa
sensibilidade é uma síntese existencial de cunho espiritual. É espiritualidade vivenciada como
abertura acarinhadora para si mesmo e para todo o mundo natural e humano que nos envolve.
Vivenciar isto nos confere um imenso prazer interior, um estado de graça, gostoso e iluminante. Isso
faz um bem imenso a nós mesmos e aos que convivem conosco.53

Indo além, alguns estudiosos enxergam a solidariedade como atitude emanada da ética: “a
ética é um discurso filosófico que orienta e ordena os comportamentos humanos em relação a si,
aos outros, e a todo o âmbito da natureza que nos cerca”54. Por oportuno, Olinto Antônio
Pegoraro aprofundou o estudo da ética da solidariedade antropocósmica, que tem como objetivo
principal a promoção das formas de vida e a preservação da natureza55. Nesse cenário, o homem
precisa ser solidário, zelando pela vida, sua e do outro. Só assim a solidariedade estará
fomentando a sustentabilidade.
O mesmo autor ainda comenta: “hoje ganha força a tese segundo a qual a dignidade moral
não é exclusiva do homem: todos os seres, só pelo fato de existirem, são dignos de respeito
ético”56. Essa ideia remete à problemática do individualismo conferenciada acima. Observa-se,
então, como a expressão ‘solidariedade’ vai acolá do pensamento comum.
O próximo e último item do artigo irá consolidar essa ideia, de que por meio da empatia e
da solidariedade é possível compartilhar a responsabilidade pela crise enfrentada, defendendo-se
que essa é uma forma de sobrepujá-la.

3. O COMPARTILHAMENTO DAS RESPONSABILIDADES PELAS CRISES ENFRENTADAS
A corresponsabilidade implica na liberdade de escolha e na consequente responsabilização
diante da opção feita. Implica no desenvolvimento de interlocutores e participantes relevantes e
ativos, por meio de práticas educativas e diálogo informado57. O problema surge quando o
indivíduo, embora compreenda os riscos, não está preparado para o compartilhamento, fugindo
52DESAULNIER,

Julieta Beatriz Ramos. Saber-cuidar: de si, do outro, da natureza, 2006, p. 20.

53DESAULNIER,

Julieta Beatriz Ramos. Saber-cuidar: de si, do outro, da natureza, 2006, p. 10.
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Olinto Antônio. Ética da solidariedade antropocósmica, 2014, p. 38.

55PEGORARO,

Olinto Antônio. Ética da solidariedade antropocósmica, 2014, p. 42.

56PEGORARO,

Olinto Antônio. Ética da solidariedade antropocósmica, 2014, p. 42.

57JACOBI,

Pedro. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118, mar. 2003, p. 195.
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do compromisso que eventualmente assumiu58.
Edgar José Jorge Filho glosa a relação entre a liberdade e a responsabilidade: “o indivíduo
responderá perante si mesmo pelos bens ou males consequentes ao bom ou mau uso dessa
liberdade – os infortúnios decorrentes da negligência no exame são imputáveis a ele mesmo”59.
Esse compartilhar, emanado pela solidariedade e empatia, faz com que a preocupação pelo bem
estar social seja transgeracional, isto é, com os integrantes do tempo presente e do tempo
futuro60, considerando, principalmente, que pessoas saudáveis não conseguem viver sozinhas:
Todos nós somos pessoas, o que significa seres que necessitam de abertura, relacionamento e
comunicação com os outros e com o mundo. [...]. Esse estado de abertura só se torna possível na
medida em que agimos como seres responsáveis. [...]. A expressão maior de responsabilidade
chama-se “preocupação”. Basicamente sou responsável à medida que me preocupo comigo mesmo,
com os outros e com o meio ambiente, ou seja, com a vida da sociedade em sua totalidade. [...].
Responsabilidade significa preocupar-se não somente com as individuais vantagens, mas
principalmente com o bem comum, com a vantagem de todos.61

Um exemplo de corresponsabilidade está na promoção da redução do uso do automóvel,
informando a população sobre os perigos gerados pela poluição e estimulando a preservação do
meio ambiente. Busca-se incutir uma preocupação com a natureza: “Mas isso implica a
necessidade de romper com o estereótipo de que as responsabilidades urbanas dependem em
tudo da ação governamental, e os habitantes mantêm-se passivos e aceitam a tutela”62. Já
discorreu-se acima sobre isso, de que a sociedade deve chamar para si a responsabilidade que
sempre atribui ao governo, pelos fatos que lhe causam insatisfação.
Em “Moral e história em John Locke”, Edgar José Jorge Filho articula: “o motivo para mudar
é sempre alguma insatisfação [...]”63. O mesmo autor completa o raciocínio:
Com base na premissa de que todas as ações humanas almejam a felicidade, Locke apresenta a razão
pela qual é a insatisfação o imediato determinante da vontade. [...]. A insatisfação determinante da
vontade não é somente aquela acompanhada do desejo, entendido num sentido estrito. Pois
também as outras paixões, como a inveja, a cólera, a vergonha, o medo etc. caminham de par com a
insatisfação, e consequentemente influenciam a vontade. É raro, porém, alguma delas aparecer
isolada e na sua forma simples; geralmente se misturam e o desejo as acompanha, determinando a

58GLASER,
59JORGE

60JACOBI,
61BETO,
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vontade. Afinal, a felicidade é o que desejamos constantemente; e a insatisfação das paixões
corresponde ao que sentimos faltar de felicidade: esta carência move o desejo. 64

Vê-se como a insatisfação pode servir de combustível para mudanças de paradigmas e de
condutas, rumo à superação da crise e um planeta mais sustentável: “Quando reconhecemos
nosso próprio sofrimento, ou insatisfação, o Buda em nós irá observá-lo, descobrir o que
ocasionou e prescrever um curso de ação que possa transformá-lo em paz, alegria e libertação”65.
Porém é preciso que a análise de si reconheça a responsabilidade e exclua a culpa do outro por
todos os desprazimentos.
Como dizem os autores James Fadiman e Robert Frager: “entender a vontade é
comprometer-se realmente com o seu treinamento e assumir a responsabilidade por suas
próprias ações, percebendo que nenhuma outra pessoa pode fazer o seu treinamento por você”66.
Outro exemplo de como a responsabilidade é compartilhada, ainda que de forma
impositiva e associada à atividade econômica, é o princípio do poluidor-pagador (PPP). É com base
nele que o agente causador da degradação ambiental obriga-se ao pagamento de indenização, ou
outro meio adequado à reparação do dano. Trata-se de um mecanismo de alocação da
responsabilidade67.
O significado ético-social do princípio do poluidor-pagador busca uma justiça na distribuição dos
custos de conservação ambiental, impondo a internalização ao causador efetivamente, introduzindo
o Estado no seu papel social, procurando reconhecer o porte de cada poluidor ([...] para que a
conservação ambiental não se transforme num instrumento de aumento de diferenças sociais).68

O desenvolvimento de uma consciência ambiental sustentável visa fortalecer a fiscalização
e o controle do poder público, por meio do compartilhamento da responsabilidade com a
população. Numa análise perfunctória, todos ganham, já que a união em torno de objetivos
comuns e a transmissão de informações relevantes quebram o isolamento69, favorecendo o
compartilhar de problemas e o encontrar de soluções.
Esse processo, contudo, demanda diálogo, autoconhecimento, humildade e honestidade.
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Há quem afirme que “essas são as qualidades mais úteis e quase os únicos meios para enfrentar as
pressões da existência” 70 . É preciso, ainda, de curiosidade, inquietação, pró atividade e
reciprocidade: “quem é solidário possui o direito de contar com a solidariedade do outro”71. E
mais:
Há uma demanda atual para que a sociedade esteja mais motivada e mobilizada para assumir um
papel mais propositivo, bem como seja capaz de questionar, de forma concreta, a falta de iniciativa
do governo na implementação de políticas ditadas pelo binômio da sustentabilidade e do
desenvolvimento num contexto de crescente dificuldade na promoção da inclusão social.72

Por fim, a máquina planetária não para de evoluir, sobre isso não há que se discutir. Assim
como o homem, que precisa compreender o que pode adquirir e o que deve dar para isso73. O fim
da crise ambiental e início de uma era sustentável talvez reivindique doações, obrigações e
compromissos. Deve-se esgrimir, sem embargo, que a solidariedade e a empatia atuam como
trampolins na evolução saudável do planeta. Por terem dimensão material e afetiva, são
essencialmente universais e movimentam-se nas trilhas da justiça: nada e ninguém pode ser
excluído74. Esse é ponto de vista defendido aqui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como objetivo geral, o artigo falou da força da empatia e da solidariedade. O primeiro item
do texto tratou especificamente da crise e das suas causas. Foi dado como exemplo o capitalismo,
a evolução tecnológica e a insustentabilidade das relações sociais. Evidenciou-se, assim, o
rompimento do equilíbrio dinâmico e os riscos envolvendo todo o espaço de vida humana.
Em seguida, foi abordada a dimensão holística e sistêmica da sustentabilidade. Mencionouse que a crise oportuniza o pensamento global e local. Foram conceituadas as características da
empatia e da solidariedade, as quais foram categorizadas como antídoto do individualismo. Toda
problemática do egoísmo foi estudada em profundidade durante o texto.
O terceiro item buscou discorrer acerca da corresponsabilidade e da sua relação com a
liberdade. Indicou-se como o ônus pelos problemas globais deve ser dividido entre os indivíduos, e
70RACHELS,
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não só atribuído ao governo. O compartilhamento das responsabilidades foi enaltecido.
Arrematou-se que a insatisfação deve servir de combustível para superação da crise e que a
nova era da empatia e da solidariedade demanda doação, obrigação e compromisso.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE E SUAS
DIMENSÕES

Marcelo Volpato de Souza1
João Baptista Vieira Sell2

INTRODUÇÃO
O fomento de uma consciência ambiental desponta como um dos principais mecanismos
para superar os atuais desafios da humanidade na seara ambiental. Não há mais espaço para o
crescimento econômico perene, porquanto demonstrado que produzido com grandes
externalidades negativos ao meio ambiente.
O escopo do presente estudo é demonstrar que a educação ambiental tem o potencial de
criar condições para capacitar o indivíduo para o exercício de uma cidadania plena. O pressuposto
é que a educação será transformadora quando o cidadão for dotado de informação adequada e de
valores éticos para estabelecer suas próprias reflexões e conclusões frente aos problemas
ambientais que vivenciamos.
O trabalho é desenvolvimento em três momentos. No primeiro aborda-se a evolução da
educação ambiental nos tratados internacionais e na legislação brasileira. Segue o estudo com a
análise do alcance do conteúdo da educação ambiental e os fundamentos que identificam o
avanço para um ensino mais amplo e voltado para a sustentabilidade. Por fim, são descritas as
contribuições que a educação pode proporcionar às dimensões social, ambiental e econômica da
sustentabilidade.
Busca-se demonstrar que a educação ambiental possui conteúdo maior do que o
inicialmente concebido. Não se trata unicamente de ensinar aspectos de ecologia ou informar a
população sobre o uso dos recursos naturais. A função primordial é formar uma consciência crítica
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no cidadão e chamar a atenção para sua responsabilidade diante dos desafios impostos pela
mudança do paradigma da sustentabilidade.
O método aplicado é o indutivo. Cada capítulo inicia a partir de conceitos amplos, segue
com o relato da pesquisa e a análise dos aspectos específicos para, no fim, trazer as conclusões
dos autores.

1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVOLUÇÃO HISTÓRICA
Educação ambiental, por definição, é uma diretriz pedagógica voltada para a construção de
uma consciência sobre o caráter global do meio ambiente e o modo de se avaliar os impactos da
ação humana. A necessidade de fomentar uma educação com essa diretriz decorre do delicado
momento histórico que vivenciamos. A globalização é responsável pelo incremento exponencial
das riquezas. Entretanto, foram produzidas a partir do desenfreado uso dos recursos naturais, sem
que se tomasse em consideração que são esgotáveis. Além disso, a distribuição da riqueza não é
equitativa, o que gera desigualdades sociais e conflitos crescentes. São sobre esses novos desafios
que a educação ambiental deve estar direcionada. Villaverde apresenta o seguinte enfoque:
Educar es, antes que nada, ayudar a comprender el mundo y a comprenderse con él. Por ello, la
educación no se da, no se outorga. como el verdadero desarrollo, crece en el corazón de quienes
aprenden, a lo largo de toda la vida. Educar es la más noble tarea de quienes saben que, haciéndo-la,
se educan a sí mismos, al tiempo que comparten las búsquedas y allanan las dificuldades de los
otros. Educar es favorecer el progreso humano, pero el de toda la humanidade. Así entendida, la
tarea bien merece la pena. La educación el siglo XXI tiene que tomar en cuenta, sin duda, dos retos
esenciales: el reto ecológico, con la formación y capacitación de las personas para reconducir sus
ideas y comportamientos hacia una relación armónica con la naturealeza; el reto social, que nos
impele a transformar radicalmente las estructuras de gestión y redistribución de los recursos de la
Tierra, en areas de la equidade. ambos retos están en el corazón de la problemática de un desarrollo
sostenible3.

Fiorillo ensina que a educação ambiental decorre do princípio da participação na tutela do
meio ambiente, permitindo a participação do povo na salvaguarda desse direito:
Educação ambiental significa: a) reduzir os custos ambientais, à medida que a população atuará
como guardiã do meio ambiente; b) efetivar o princípio da prevenção; c) fixar a ideia de consciência
ecológica, que buscará sempre a utilização de tecnologias limpas; d) incentivar a realização do
princípio da solidariedade, no exato sentido que perceberá que o meio ambiente é único, indivisível
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e de titulares indetermináveis, devendo ser justa e distributivamente acessível a todos; e) efetivar o
princípio da participação, entre outras finalidades4.

O que se propõe com ações orientadas pela educação ambiental é ter em consideração,
minimamente, dois objetivos. Aumentar o nível de consciência e conhecimento sobre o meio
ambiente e agir para solucionar os problemas atuais e prevenir os futuros5.
A educação ambiental é indissociável de qualquer ação em prol da sustentabilidade. Tem o
potencial de transformar a sociedade na medida em que conscientiza a população dos perigos
ambientais por nós mesmos criados e propõe iniciativas para reverter esse quadro. Esse é o
entendimento de Pelicioni e Philippi Jr.:
No entanto, sabe-se que a consciência ecológica não garante uma ação transformadora. Para que a
educação ambiental seja efetiva, é preciso que conhecimentos e habilidades incorporados e,
principalmente, atitudes sejam formadas a partir de valores éticos e de justiça social, pois são essas
atitudes que predispõem à ação6.

Antes de aprofundar a análise sobre seu alcance, apresentamos sua trajetória e evolução
história no plano internacional e no ordenamento brasileiro para auxiliar na compreensão desse
movimento.
De início, a educação ambiental possuía uma abordagem reducionista. Seu conceito estava
relacionado com o ensino da ecologia, que nada mais é do que a análise dos ecossistemas.
Contudo, não estabelecia uma relação entre o meio ambiente natural e os seres vivos com o
sistema socioeconômico em que inseridos. O resultado das ações do homem era conhecido e
havia preocupação com os efeitos, mas não se estudavam suas causas ou eram montadas
estratégias para mudança7.
Em 1948 foi fundada a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais (UICN) com o objetivo de preservar o patrimônio ambiental. Historiadores apontam que
o termo educação ambiental surgiu de um dos encontros promovidos por esta organização. Mas
apenas anos depois, na Keele Conference on Education and Countryside em 1965, que o termo
educação ambiental passou a aparecer no meio científico.
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A Conferência de Estocolmo, em 1972, lançou as bases para uma legislação internacional
voltada à proteção do meio ambiente e criou o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA). O programa tem como objetivo coordenar políticas e fornecer conhecimento
para que as pessoas e os países possam efetivar ações relacionadas à gestão ambiental e
participação consciente na busca de um desenvolvimento sustentável. Dentre essas medidas se
inserem a educação, o treinamento de pessoas e o acesso a informação.
Nessa Conferência foi estabelecida uma série de princípios e recomendações, dos quais
destacamos o princípio nº 19:
É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, dirigido, seja às gerações jovens,
seja aos adultos, o qual dê a devida atenção aos setores menos privilegiados da população, a fim de
favorecer a formação de uma opinião pública bem informada e uma conduta dos indivíduos, das
empresas e das coletividades, inspiradas no sentido no sentido de sua responsabilidade com a
proteção e melhoria do meio, em toda a sua dimensão humana8.

A partir desse princípio e da recomendação nº 96 surge, em 1975, o Programa Internacional
de Educação Ambiental (PIEA). Foram desenvolvidas atividades entre as nações para debater
técnicas nos sistemas de educação formal e não-formal para incluir a dimensão ambiental nos
bancos escolares.
No mesmo ano, durante o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, foi lançada a
Carta de Belgrado, em que os seguintes objetivos em prol da educação ambiental foram
estabelecidos: (i) conscientização em relação ao meio ambiente e os problemas associados; (ii)
construção de conhecimentos básicos de meio ambiente e o papel da humanidade nesse
contexto; (iii) promoção de atitudes positivas para a proteção e melhora do meio ambiente, com a
formação de valores sociais e senso de responsabilidade; (iv) participação da população na
resolução dos problemas ambientais; (v) capacitação para avaliação dos programas educativos
quanto a fatores ecológicos, políticos, econômicos, sociais, estéticos e educacionais9. A educação
ambiental passa a ser entendida como vital para a construção de um modelo de desenvolvimento
sustentável a partir da participação dos cidadãos.
No ano de 1977, na cidade de Tbilisi, Geórgia (antiga URSS), foi promovida a Conferência
Intergovernamental sobre Educação Ambiental. No ato foram reforçados e ampliados os princípios
8
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e objetivos da Carta de Belgrado, bem como apresentadas estratégias para implementação da
educação ambiental.
Na sua primeira recomendação ficou expresso que a educação ambiental é o resultado de
uma análise multidisciplinar para que haja a percepção integrada do meio ambiente. O objetivo
fundamental é fazer com que a coletividade entenda a complexidade do meio ambiente e de suas
interações com o ser humano dentro de aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e
culturais. Seu propósito é desenvolver a noção de responsabilidade e de solidariedade entre os
países ante uma nova ordem internacional que garanta a conservação e a melhoria do meio
ambiente.
Para tanto, foram explicitadas as seguintes categorias e seus escopos:
Consciência: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem consciência do meio ambiente
global e ajudar-lhes a sensibilizarem-se por essas questões;
Conhecimento: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem diversidade de experiências e
compreensão fundamental do meio ambiente e dos problemas anexos;
Comportamento: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a comprometerem-se com uma série de
valores, e a sentirem interesse e preocupação pelo meio ambiente, motivando-os de tal modo que
possam participar ativamente da melhoria e da proteção do meio ambiente;
Habilidades: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem as habilidades necessárias para
determinar e resolver os problemas ambientais;
Participação: proporcionar aos grupos sociais e aos indivíduos a possibilidade de participarem
ativamente nas tarefas que têm por objetivo resolver os problemas ambientais10.

A declaração produzida em Tbilisi serviu para conscientizar os indivíduos das externalidades
produzidas pelo crescimento econômico. Proporcionou à sociedade instrumentos para conhecer
essa realidade e agir positivamente para reverter esse quadro insustentável.
Seguiram-se diversos encontros sobre o tema e, dez anos após, realizou-se o Congresso
Internacional sobre Educação e Formação Ambiental, em Moscou. Foi enaltecida a importância da
educação ambiental e sua inclusão nos currículos em todos os níveis. Deu-se destaque para a
necessidade de ampliar o acesso à informação e discutida uma estratégia internacional de ações
voltadas à educação e formação ambiental.
Em 1990 a UNESCO promulgou a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, na
cidade de Jomtien, Tailândia. Reflete um ideal de universalizar o acesso à educação e, com isso,
10
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promover maior equidade. Seu enfoque compreende uma maior atenção na aprendizagem, a
ampliação do raio de ação da educação básica e proporcionar um ambiente adequado à
aprendizagem. A educação é reconhecida como instrumento para diminuir as desigualdades
sociais, importante aspecto da dimensão social da sustentabilidade.
A Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no
ano de 1992, é outro grande marco na proteção ao meio ambiente. Dentro da temática do
presente artigo se destaca o princípio 10 que propõe a participação dos cidadãos, nos mais
variados níveis, como o melhor modo de tratar as questões ambientais. A todos deve ser
conferido o acesso à informação, bem como oportunizado participar dos processos e decisões nas
questões ambientais. A educação ambiental, nada mais é, do que corolário desse princípio,
porquanto informa o cidadão, produz um senso crítico e ensina práticas sustentáveis.
A Agenda 21, produzida durante a Rio-92, se traduziu como um programa de ações e
recomendações para todos os países colocarem em prática. A de número 36 versa sobre a
orientação na promoção do ensino da sustentabilidade, no aumento da conscientização pública
das relações entre a atividade humana e o meio ambiente e no treinamento de profissionais que
possam difundir esses ideais e práticas amigáveis aos ecossistemas.
Paralelamente a esse evento foi realizado um fórum global das organizações nãogovernamentais em que produzidos trinta e dois tratados, entre eles o Tratado de Educação
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Reconheceram os
participantes o papel transformador da educação ambiental e apresentaram uma carta com
dezesseis princípios que compõe o entendimento sobre o tema.
Em 1997 foi realizada na cidade de Tessalônica, Grécia, a Conferência Internacional
Ambiente e Sociedade: Educação e Sensibilização para a Sustentabilidade. No evento se propôs
uma nova abordagem da educação ambiental. O conceito deveria abranger não somente a
questão ambiental, mas também os problemas relacionados a pobreza, a habitação, a saúde, a
segurança alimentar, a democracia, os direitos humanos e a paz, compondo-se num norte moral e
ético para o qual o conhecimento tradicional deve ser orientado. Tanto a educação como a
formação de uma consciência pública e a capacitação do indivíduo para o exercício da cidadania
foram reconhecidas como pilares da sustentabilidade11. A importância do evento é ressaltada por
11
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Pelicioni:
A Conferência de Tessalônica, como ficou conhecida, reafirmou a pertinência das deliberações
definidas nas diversas conferências promovidas anteriormente pela ONU e chamou a atenção para
questões críticas, relativas ao desenvolvimento da educação ambiental, como a necessidade de
investir na formação de educações, a carência de materiais didáticos, a falta de políticas nacionais e
estratégias claras para a implementação da educação ambiental, a falta de avaliação nas ações
executadas, as dificuldades em promover mudanças de valores por meio de práticas educativas,
entre outras12.

A evolução do tema seguiu com a publicação da Convenção de Aarhus, em 1998, que
expressa competir a cada Estado Parte promover a educação do público e respeitar o acesso à
informação, à participação na tomada de decisões e acesso à justiça em matérias do ambiente.
No ano de 2000 foi ratificada pelas Nações Unidas a Carta da Terra, documento que serve
como um alerta dos perigos que enfrentamos com o crescimento desenfreado e a degradação do
meio ambiente. Dita o seu princípio n. 14:
Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e
habilidades necessárias para um modo de vida sustentável.
a. Oferecer a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas que lhes permitam
contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável.
b. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na educação para
sustentabilidade.
c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de aumentar a sensibilização
para os desafios ecológicos e sociais.
d. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência sustentável13.

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo, em 2002, ratificou
os compromissos assumidos dez anos antes. Com isso, a partir de 2003 passou a ser realizado de
forma periódica o Congresso Mundial de Educação Ambiental, cada um deles como uma temática
específica.
Durante a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecida pela
ONU de 2005-2014, realizou-se na cidade de Ahmedabad, Índia, a solenidade conhecida como
Conferência Tbilisi+30. A declaração ali desenvolvida estabelece que pela educação se pode
chegar a uma integridade ecológica e econômica, a uma justiça social e a um método sustentável
12
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de vida. É uma chamada para os problemas produzidos pela ação destrutiva do homem sobre a
natureza. O aumento da desigualdade entre ricos e pobres, as mudanças climáticas, a perda da
biodiversidade, o aumento dos riscos à saúde e a pobreza são todos indicadores de que nosso
estilo de vida não é mais sustentável. Devemos reconsiderar nosso método de abordagem sobre
as questões políticas e econômicas. A educação para a sustentabilidade encoraja a uma mudança
na visão da educação para que seja um mecanismo inclusivo, holístico e de consciência em longo
prazo14.
Na conferência Rio+20, no ano de 2012, a educação de qualidade foi debatida como
essencial para o desenvolvimento sustentável. A educação tem o potencial de servir como vetor
de inclusão e ascensão social. No grupo de trabalho específico do tema o relatório abordou qual a
educação que precisamos para o mundo que queremos viver.
No Brasil, com o incremento das convenções internacionais sobre a temática ambiental, foi
promulgada a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Dentre seus princípios está a
“educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade,
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente” (art. 2º, X, da Lei
6.938/81).
Além disso, a PNMA tem como um de seus objetivos “a divulgação de dados e informações
ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei 6.938/81). Mais adiante, dentre
os instrumentos da PNMA está listada a garantia de prestação de informação relativa ao meio
ambiente (art. 9º, XI, da Lei 6.938/81), o que é intimamente atrelado ao dever de promover a
educação ambiental.
Com o advento da Constituição Federal de 1988 a proteção ao meio ambiente adquiriu
maior relevância. Foi alçada ao Título VII da Ordem Social e recebeu um Capítulo a parte. O art.
225 da CF estabelece que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o
que simboliza seu reconhecimento como um valor. Caravita esclarece o significado dessa
categoria:
Considerare l´ambiente come un valore significa che esse non solo può formare oggetto di un diritto
o di un principio per dirigere l´interpretazione delle leggi o dei trattati, ma che esse costituisce,
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proprio in quanto valore, uno degli elementi fondamentali che caratterizzano una società in un dato
periodo della storia e sul quale una società fonda la sua legittimazione15.

Dentre os instrumentos para assegurar a efetividade desse direito está a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente. A previsão expressa da educação ambiental no texto constitucional demonstra a
relevância do assunto. Estabelece a obrigação do Poder Público em implementar políticas que
reforcem a educação ambiental em todos os níveis. Reveste-se, também, de ferramenta para o
cidadão buscar a efetivação desse direito em face da omissão Estatal. Destacamos passagem de
Galli:
O Brasil formará uma consciência pública livre e capacitada a realizar críticas construtivas em relação
ao meio ambiente quando houver um bom nível de conhecimento sobre o que se pretende discutir.
Assim, a preservação da qualidade ambiental, o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento econômico
e social serão atingidos com o auxílio da educação ambiental fundada em princípios da ética
ambiental, o que garantirá no futuro a necessária qualidade de vida do planeta16.

A legislação que representa o marco legal específico da educação ambiental é a Lei
9.795/99, que estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental. De início traz a definição de
educação ambiental como o processo pelo qual se constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências destinadas à conservação do meio ambiente e sua
sustentabilidade. Insere a educação ambiental como componente permanente da educação
nacional, que deve estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo.
Reforça que o meio ambiente equilibrado é indispensável à sadia qualidade de vida e deve
ser defendido e preservado pelo Poder Público e pela coletividade17. Com isso, fixa que é parte de
um processo educativo mais amplo e chama a responsabilidade não somente o Estado, mas a
todos os segmentos da sociedade, em especial às instituições de ensino, aos meios de
comunicação de massa e outros entes privados como as empresas e as organizações nãogovernamentais.
Os objetivos fundamentais estão expressos no art. 5º da Lei 9.795/99 e são a base para o
desenvolvimento de políticas de educação ambiental. Estão relacionados com a formação de uma
compreensão integrada do meio ambiente, acesso às informações ambientais, fomento de uma
consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, incentivo à participação popular,
15
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cooperação entre as diferentes regiões para construir uma sociedade sustentável, fortalecimento
da integração entre a ciência e a tecnologia e o incentivo à cidadania e à solidariedade como
fundamento para o futuro da humanidade.
Duas são as frentes de promoção da educação ambiental. Na educação formal será
implementada nas instituições de ensino, em todos os níveis, mas não como uma disciplina
específica. Isso significa que a educação se fará presente a todo momento, cabendo ao educador
relacionar cada disciplina com suas implicações ambientais. Mais do que isso, a sustentabilidade
irá permear as discussões das demais ciências na busca de um ponto de equilíbrio com a matéria
lecionada e as dimensões sociais, econômicas e ambientais da sustentabilidade.
Por outro lado, a educação não-formal está relacionada com as práticas educativas
destinadas a sensibilizar a coletividade sobre as questões ambientais e incentivar a participação na
defesa do meio ambiente. A aquisição de conhecimento não ocorre pela fixação de conteúdo, mas
sim pelo exercício de habilidades que levam a uma aprendizagem colateral. Entre as formas está a
divulgação de campanhas educativas, a conscientização das populações tradicionais e dos
agricultores, bem como o incentivo ao ecoturismo.

2. EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
Enfrentamos uma crise na nossa forma de pensar. O desenvolvimento da humanidade
sempre esteve atrelado ao acúmulo de bens. O aumento da população mundial e o consumo
desenfreado, entretanto, impõe a transformação da mente.
Não é possível manter os mesmos padrões atuais, menos ainda os aumentar, pela absoluta
impossibilidade de o planeta suportar as agressões ao meio ambiente. Deve ser restabelecido o
equilíbrio dinâmico da Terra para que possa, naturalmente, recompor a degradação que sofreu.
Caso isso não seja feito, corremos o risco de causar prejuízos irreversíveis e sermos os
responsáveis por nossa própria extinção. Alerta Sirvinskas:
O modelo atual de desenvolvimento produz a exclusão social e a miséria, pois o mercado de
consumo conduz ao desperdício. As políticas públicas, de um modo geral, levam ao aumento
crescente da produção e ao consumo exagerado de produtos supérfluos. A produção e o consumo
proporcionam maior arrecadação de tributos e aumento de emprego. Maior consumo significa maior
pressão sobre os recursos naturais. Com isso vem a degradação ambiental e a diminuição da
qualidade de vida. Todos consomem de tudo sem se preocupar com o futuro. Isso incentiva a
competição, exacerba o materialismo, a ganância, o egoísmo e, essencialmente, a falta de ética. É
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preciso incentivar as práticas ecologicamente corretas no nosso dia a dia, buscando um novo estilo
de vida, calcado na ética e no humanismo, em resgatar e criar novos valores e repensar nossos
hábitos de consumo. Criar, enfim, uma sociedade sustentável tendo como base a educação
ambiental18.

É diante desse alarde que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. De início, foi
descrito como um desenvolvimento que atenda às necessidades das gerações atuais sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades e
aspirações.
Essa abordagem logo se tornou insuficiente para abranger a complexidade do tema por
haver uma contradição em seus termos. O desenvolvimento sugere uma relação dinâmica e de
evolução ao passo que a sustentabilidade demanda a manutenção das condições hoje vivenciadas.
De modo a equacionar essa aparente incompatibilidade foi adotada a teoria do triple
bottom line. O desenvolvimento sustentável passou a ser relacionado pelo equilíbrio entre os
fatores econômicos, sociais e ambientais envolvidos na atividade exercida.
Agora, o tema indica a evolução para um novo estágio. A noção de desenvolvimento é
deixada de lado para abrigar apenas a sustentabilidade. É a superação da visão antropocêntrica e
patrimonialista sobre o meio ambiente rumo ao estabelecimento de um novo paradigma
civilizatório. Trazemos o confeito de Boff:
Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físicoquímicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida
humana, visando a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da geração presente e das
futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de
regeneração, reprodução, e coevolução19.

Percebe-se que essa nova abordagem rompe com o enfoque econômico que permeava as
discussões. Apesar de o fator econômico ser indissociável de nossas relações, não lhe cabe mais o
protagonismo ante a constatação do esgotamento do capitalismo.
A sustentabilidade aparece não apenas como um princípio que norteia o Direito, mas um
verdadeiro paradigma que passa a ditar o rumo da humanidade e influencia as demais ciências.
Souza traz o seguinte enfoque:
Sustenta-se que o Direito ganha novo impulso e força a partir de um novo paradigma para
influenciar positivamente os destinos da vida comunitária e os destinos da humanidade. Sabe-se que
18
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a Sustentabilidade pode se consolidar como o novo paradigma indutor do Direito na pósmodernidade, pois funciona atualmente como uma espécie de meta princípio, com vocação de
aplicabilidade em escala global20.

A sustentabilidade nada mais é do que a busca pela capacidade dos seres humanos se
organizarem em uma sociedade que tenha um futuro viável e possa perpetuar-se indefinidamente
no tempo. Compondo a base dessa definição está a promoção da educação.
O entendimento sobre a sustentabilidade demanda um conhecimento complexo. Não se
trata, apenas, de ações voltadas ao meio ambiente. A educação é plena quando prepara as
pessoas para uma análise reflexiva e tomada de decisões sobre todos os aspectos da vida em
sociedade.
Constitui-se em um processo contínuo em que a comunidade toma consciência das
questões ambientais e angariam conhecimentos, valores, habilidades e experiências que
possibilite ações individuais e coletivas. É uma aprendizagem na qual se estabelece a relação entre
os sistemas culturais e ecológicos, alerta para o consumo responsável, a solidariedade
intergeracional e o uso racional dos recursos naturais21.
A educação para a sustentabilidade é uma ferramenta para a difusão de conhecimentos
sobre a realidade ambiental. A consciência ambiental daí gerada, por sua vez, é uma evolução no
comportamento social que resulta em um novo paradigma ético da humanidade22.
O fortalecimento de uma ética socioambiental é um projeto de cidadania. A proposta é
formar cidadãos que assumam seus direitos e responsabilidades sociais e que atuem de forma
ativa e crítica nas decisões que afetem a comunidade23. Galli apresenta a seguinte opinião:
Nessa conjuntura, a educação ambiental pode ser capaz de realizar o resgate de valores éticos
precípuos que sirvam de base para a formação de pessoas mais conscientes da sua condição de
parte integrante do meio, cujas atitudes se reflitam positivamente no meio ambiente, que é
indivisível; pessoas que, em decorrência disso, têm direitos e responsabilidades para a natureza e
todos os seus ecossistemas, os quais lhes permitem a existência24.
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A educação e a cidadania são indissociáveis. O estímulo provocado pela educação permite
ao indivíduo reivindicar justiça social e ética nas relações entre a sociedade e a natureza. Essa
postura crítica resulta numa tomada de decisão mais qualificada e transformadora dos rumos da
sociedade. Destacamos interessante passagem de Villaverde:
Así contemplada, desde una amplia diversidade de propuestas, la educación para la ciudadanía
diviene un eficaz instrumento para la transformación social, estimula la extensión efectiva de los
derechos humanos, los posicionamientos críticos y creativos para el cambio, y la materialización de
los principios de justicia y equidade entre grupos humanos y países. Esta potencialidade hace que
sus contribuciones contrarresten los efectos negativos que está teniendo para las gentes el domínio,
cada vez mayor, del mercado en sus vidas. Por esta vía, la educación se actualiza como proceso
liberador, emancipador, que ayuda a la construcción libre de valores como la solidariedade y la
equidade, y afianza las capacidades de las personas para afrontar los riesgos y avantares de un
mundo inseguro y desigual como el que nos ha tocado vivir25.

Passo importante da educação para a sustentabilidade é a noção de que somos todos
responsáveis pelo nosso destino. Educar para essa responsabilidade implica estimular as reflexões
sobre a incerteza das possíveis perspectivas. É também refutar as soluções fáceis que reduzam as
discussões ao senso comum26. Milaré assim define esse processo:
A partir da tutela constitucional, o processo educativo relacionado com o meio ambiente adquire
uma dimensão transcendental, visto que ele se associa às finalidades do Estado enquanto
representação da própria sociedade como decorrência de um pacto social. Isso corresponde ao
imperativo de repensar profundamente a vida nacional de acordo com o dinamismo e as carências
peculiares a essa mesma sociedade. Vale dizer, a Educação Ambiental, como preceito constitucional,
é uma exigência nacional que engloba dois aspectos distintos, contudo complementares: trata-se de
exigência social e natural – duas faces da mesma moeda. Em decorrência dessas considerações,
percebemos as novas feições que deve assumir a Educação Ambiental como exercício da cidadania27.

Todos podem atuar na construção de um novo paradigma ético ambiental para se atingir a
sustentabilidade. Para tanto, parte-se da premissa de que é fundamental repassar informações
ambientais aos indivíduos para desenvolver uma consciência ambiental crítica e possibilitar a
participação efetiva28.
Não se pode esperar pela ação do Poder Público. Compete à sociedade agir em conjunto e
reconhecer que tem um papel a cumprir na busca de um modo de vida sustentável. É o que ensina
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Martínez:
Obviamente las administraciones tienen y deven asumir sus responsabilidades, pelo la tarea es de
todos. La responsabilidad en temas ambientales y en el logro de mejores niveles de sostenibilidad se
alcanza si además cada persona es responsable de aquello que puede ser responsable. Sólo a través
del ejercicio de una ciudadanía activa y responsable es posible profundizar en estilos de vida
democráticos y comprometidos con el logro de mejores niveles de sostenibilidad29.

No atual estágio compete à sociedade resgatar o protagonismo das ações em prol do
desenvolvimento sustentável. Não somos meros expectadores das mutações que o meio ambiente
sofre. As ações de cada um voltadas para a preservação ambiental refletem um componente
moral importante, ao passo que os atos de degradação transcendem a esfera do indivíduo e
autorizam sua imputação e responsabilização perante os demais30.
A educação com viés da sustentabilidade é interdisciplinar. Seu caráter geral atenta para
que os interesses envolvidos se entrelacem e não duelem entre si. Uma convergência entre as
demais disciplinas e a educação ambiental aperfeiçoa o desenvolvimento da humanidade. Castro
e Canhedo Jr. fazem a seguinte relação:
Cabe à educação ambiental, como processo político e pedagógico, formar para o exercício da
cidadania, desenvolvendo conhecimento interdisciplinar baseado em uma visão integrada de
mundo. Tal formação permite que cada indivíduo investigue, reflita e aja sobre efeitos e causas dos
problemas ambientais que afetam a qualidade de vida e a saúde da população. A
interdisciplinariedade visa à superação da fragmentação dos diferentes campos do conhecimento,
buscando pontos de convergência e propiciando a relação entre os vários saberes31.

Alguns princípios básicos e conceitos mais relevantes podem ser construídos a partir da
visão interdisciplinar. Detém a educação ambiental um fundamento ético, como uma educação
baseada em valores; seu conteúdo é conceitual em torno de uma visão sistêmica do mundo e seus
problemas; é implantada em todo o currículo, tanto nas questões que envolvam o meio físico com
o social; abrange os processos de educação formal e não-formal de crianças, jovens e adultos32.
Sirvinskas esclarece que a crise mundial não é econômica ou ambiental, mas sim ética.
Entre as causas da degradação ambiental está a visão econômica sobre os recursos naturais, tidos
29
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como bens que podem ser quantificados monetariamente e, por conta disso, permanecem em
poder de parcela minoritária da sociedade. A compreensão dos problemas socioeconômicos e
político-culturais passa por um efetivo exercício da cidadania que pode ser resolvido, ao menos
em parte, pela ética transmitida com a educação ambiental. Assim conclui:
A educação ambiental deve estar fundamentada na ética ambiental. Entende-se por ética ambiental
o estudo dos juízes de valores da conduta humana em relação ao meio ambiente. É, em outras
palavras, a compreensão que o homem tem da necessidade de preservar ou conservar os recursos
naturais essenciais à perpetuação de todas as espécies de vida existentes no planeta Terra. Essa
compreensão está relacionada com a modificação das condições físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, ocasionada pela intervenção de atividades comunitárias e industriais, que pode
colocar em risco todas as formas de vida do planeta. O risco da extinção de todas as formas deve ser
uma das preocupações do estudo da ética ambiental33.

Para Freitas existem quatro premissas para uma educação ambiental exitosa. A visão de
causalidade de longo prazo, entendida como a percepção de que todas as condutas repercutam de
modo positivo ou negativo além do tempo limitado de nossas existências corpóreas. A visão da
pluridimensionalidade do desenvolvimento que englobe as dimensões ética, social, econômica,
ambiental e jurídica. A visão da sustentabilidade como causa poderosa, por ter a educação força
de mobilizar o indivíduo e internalizar em sua mente esse novo valor constitucional. A visão da
sustentabilidade como fonte de homeostase, o que impõe a obrigação de propiciarmos à natureza
recuperar seu equilíbrio dinâmico e proporcionar o bem-estar duradouro34.
Isso indica que a educação para a sustentabilidade detém um componente ético
fundamental. Serve para agregar conhecimentos e valores que possibilitem ao cidadão agir
criticamente. Esse processo de aprendizagem forma a moral do sujeito a fim de que se perceba
como integrante de uma sociedade com capacidade para atingir maiores níveis de
desenvolvimento moral e ético. Torna o indivíduo apto a estabelecer uma relação de causa e
consequência dos problemas ambientais, sociais e econômicos, a discutir a interação entre essas
dimensões, estabelecer prioridades e a partir daí tomar uma decisão na procura do
desenvolvimento sustentável35. A ética ambiental é enfatizada por Castro e Canhedo Jr.:
A educação ambiental, na proposta ecodesenvolvimentista, colabora para a compreensão da relação
e da interação do homem com o ambiente e promove a ética ambiental, o respeito ao equilíbrio
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ecológico e a qualidade de vida, desperta nos indivíduos e nos grupos sociais o desejo de participar
na construção da cidadania36.

Nesse processo de construção da personalidade não se desenvolve apenas o pensamento
racional, mas também componentes afetivos que estimulem a solidariedade e o respeito às
diferenças. O verdadeiro desenvolvimento é para todos, não entendido apenas de modo
econômico, senão como um avanço na consciência e na solidariedade que contraste com a
destruição ambiental e a desigualdade que agora experimentamos37.
A educação não deve se restringir a passar conteúdo informativo. Ao se considerar a
educação ambiental como fundamental para a participação efetiva do cidadão grande parte de
seu objeto deve ser voltado no trabalho sobre ações. O processo de democratizar o
conhecimento: “requiere diferenciar entre el apredizaje de la democracia como contenido
curricular y este mismo aprendizaje como proceso experiencial”38.
O caráter difuso e emancipatório da educação ambiental é estabelecido por Ahmed:
Educar e moldar desde a mais tenra idade, forjar valores, qualificar; quanto maior o repertório do
indivíduo, mais apto estará para enfrentar os desafios do mundo. É por isso que a educação
ambiental há de ser ampla, não deve ficar confinada a espaços institucionais. [...] A consistência se
dará na medida em que conseguir fortalecer o indivíduo com raciocínio e com elementos aptos a lhe
permitir se inserir em atividade produtiva em sociedade. Mas isso o processo educacional não se
limita. Ele deve ir além, deve ser capaz de emancipar o indivíduo, proporcionando-lhe elementos
para refletir39.

Castro e Canhedo Jr. estabelecem essa correlação: “A educação ambiental é compreendida
como práxis: ação associada a processo constante de reflexão crítica e as oficinas participativas
preparam a comunidade para identificar problemas socioambientais e buscas soluções”40.
Para atender a esse objetivo é necessário contar com profissionais habilitados na formação
de políticas, planos, programas e projetos que possuam conhecimento teórico necessário sobre
saúde, educação e meio ambiente, os interligando a práticas multiprofissionais envolvendo os
36
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mais variados setores e instituições41. Luzzi comenta o papel desses educadores:
Os educadores ambientais devem integrar-se aos movimentos políticos e sociais que lutam por uma
vida melhor para todos, contribuindo humildemente nesse processo de diálogo permanente,
tentando gerar as bases de uma educação que objetive a busca do outro, para a construção de uma
pluralidade que fundamente o sentido ético da vida humana, e a presença constante da utopia e da
esperança42.

O que se propõe com a educação para a sustentabilidade é estabelecer as bases para um
novo comportamento na sociedade. Desenvolver uma forma alternativa de se pensar e mudar o
destino da humanidade, a direcionando para o caminho da sustentabilidade em todas as suas
dimensões. O percurso é definido por Boff:
A sustentabilidade não acontece mecanicamente. Ela é fruto de um processo de educação pela qual
o ser humano define o feixe de relações que entretém com o universo, com a Terra, com a natureza,
com a sociedade e consigo mesmo dentro dos critérios assinalados de equilíbrio ecológico, de
respeito e amor à Terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as gerações futuras e da
construção de uma democracia socioecológica43.

Quando esses valores de uma democracia socioambiental são incorporados se confere à
sociedade a oportunidade de tomar decisões com responsabilidade. A própria eficácia da
legislação ambiental depende do protagonismo da sociedade civil44.
Consiste a educação em criar condições que possibilitem ao educando ter como ideal um
conjunto de valores, saber definir quais são os pensamentos antagônicos e construir sua própria
conclusão guiado por princípios de justiça e equidade 45 . Daí a importância em inserir a
sustentabilidade como fator preponderante das práticas educativas.
Sem embargo, não é suficiente apenas deter a informação. Possui conhecimento eficaz
aquele que sabe o que fazer com essa informação e tem condições de agir. Esse é o destaque de
Villaverde:
Pero para que estas situaciones se produzcan es preciso tener en cuenta al menos dos condiciones:
los actores (educadores y educandos) tienen que estar en condiciones de poder construir esos
contextos deliberativos y tinen que querer hacerlo. Y la primeira condición puede ser exclyente de la
41
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segunda, porque si la institución educativa no crea las condiciones vivenciales, afectivas, interactivas
para la consrución de un contexto deliberativo, los significados que se producen en ellas exclyen, de
heco, la posibilidad de una opción voluntaria de los actoes para vivir la democracia en ese
contexto46.

A educação para a sustentabilidade é instrumento de prática democrática. Prepara para o
exercício da cidadania por meio de uma participação ativa, levando em conta os processos
socioeconômicos, políticos e culturais da sociedade47. Isso se atinge com a intervenção da
sociedade na criação de leis ambientais (v.g., iniciativa popular), na fiscalização de atividades (v.g.,
audiências públicas) e na no acesso à justiça (v.g., mandado de segurança coletivo).
Lanfredi conclui que para se atingir efetividade nessa nova postura participativa e
responsável é preciso que a educação ambiental seja incorporada como parte essencial do
aprendizado, em todos os níveis, com permanente conscientização da comunidade; que
proporcione o ensino uma nova visão da natureza e de valores éticos que estimulem a
participação; que sirva para educar a criança de hoje para não ser necessário punir o adulto de
amanhã; que os governantes compreendam a importância da difusão da educação ambiental e
dotem de melhores condições todas as escolas e capacite os professores48.

3. EDUCAÇÃO E AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE
Estabelecida a educação para a sustentabilidade como ação transformadora, compete
agora destacar os entraves para sua aplicação e a inserir dentro das três dimensões da
sustentabilidade.
Sempre que surge a necessidade de ruptura de paradigmas as barreiras iniciais parecem
instransponíveis. No mais das vezes são postas por aqueles que possuem interesse na manutenção
do status quo apenas para garantir vantagens individuais.
Dentro da temática aqui desenvolvida, Hansen descreve em artigo publicado cinco
dificuldades para se atingir uma educação ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável.
Destaca o autor:
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A questão ambiental virou pauta constante dos meios de comunicação de massa e, diante do
conjunto de informações trazidas a respeito, poderíamos supor que as pessoas se voltassem natural
e espontaneamente para mudarem as suas atitudes e se redefinirem no sentido de adotar práticas
ecossutentáveis nas instituições e esferas onde atuam. Todavia, isso não é efetivamente o que
ocorre, porque em que pese às informações disseminadas, grande parte das pessoas continua a
atuar nos moldes anteriores, reproduzindo condutas agudizam os problemas ambientais e não os
tornam menos presentes49.

Na sequência, ele descreve que o primeiro desafio é o desconhecimento ou a
desinformação. A quantidade e a qualidade da informação não são adequadas para atingir a
grande massa da população. Mesmo com avanços, a tecnologia ainda não atinge a todos. Além
disso, se a informação não for simples e direta ou o destinatário não dispuser sequer de educação
básica, não conseguirá captar o conteúdo da mensagem.
Outro obstáculo é o apego a concepções éticas baseadas na tradição, o que reflete haver
certos valores enraizados na população, que por sua vez não apresentam interesse na mudança.
Como regra, menciona o escritor, essas pessoas buscam depreciar o discurso científico sobre o
estado da natureza com base em práticas tradicionais ou convicções religiosas, sem realmente
refutar as novas descobertas com argumentos técnicos.
Na sequência, descreve que o modismo sobre as questões ambientais criou apenas mais
um produto do mesmo modelo de desenvolvimento. Bens têm o valor agregado sob uma pretensa
perspectiva de ecológicos e as pessoas o utilizam para se autopromoverem. Contudo,
intimamente, não são capazes de mudar seus hábitos para produzir verdadeiras mudanças no seu
modo de agir e pensar, o que produziria resultados reais.
Como quarto item o doutrinador relaciona a prevalência dos direitos e interesses privados
sobre os coletivos. A noção de felicidade está muito ligada às conquistas pessoais relacionadas
com sucesso financeiro e individual. Grande parte das pessoas não está disposta a renunciar a
determinados padrões ou fazer sacrifícios pessoais em benefício do meio ambiente. Por significar
uma melhoria muito abstrata, optam por se satisfazer apenas na esfera individual.
Por fim, relaciona Hansen que por prevalecer uma concepção utilitarista do mundo o
conceito de desenvolvimento e de progresso está em descompasso com aquilo que o planeta
pode suportar. O lucro é tido como o único elemento para identificar o desempenho de uma
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atividade, das instituições e até mesmo de uma nação. Levar em consideração a preservação
ambiental é entendido, nessa ótica, apenas como um custo adicional. Enquanto os parâmetros de
avaliação dos processos de produção não incluírem o fator ambiental como um de seus
componentes, as práticas de sustentabilidade serão tímidas ou até mesmo mera propaganda.
Apresentadas algumas das dificuldades em estabelecer novos caminhos, passamos a
relacionar práticas educacionais voltadas para desenvolver as dimensões da sustentabilidade.
Na esfera ambiental a educação deve ser voltada para construir no educando uma visão
ecocêntrica. Supera-se o modelo anterior para colocar o homem como um ser dependente da
natureza e inserido na comunidade da vida. Sua posição não é de dominação, mas sim de mais um
elemento a compor a complexidade da biodiversidade. Enaltece Villaverde:
Este cambio tan importante es posible precisamente porque la educación ambiental se constituyó en
el marco de un nuevo paradigma integrador que pretende superar el modelo de dominación propio
del mundo moderno, al contemplar a los seres humanos <en> la naturaleza (como parte de ella) y no
<frente a> la naturaleza (como sus <dueños>)50.

Não se limita a educação a ensinar destaques de ecologia. Tem a função de abordar os
grandes desafios da humanidade, como as mudanças climáticas e a urbanização maciça. Serve
para ensinar o uso racional dos recursos naturais e orientar para a mitigação de catástrofes.
Dentro do aspecto econômico a educação tem como foco reverter a lógica de que o
progresso econômico é atingido com o aumento da produção. A dificuldade está em derruir o
pensamento dominante de que a qualidade de vida está atrelada ao acúmulo de riquezas.
Essa perspectiva não se trata de defender o abandono aos métodos de produção. Apenas
progredir para afastar o conceito de felicidade de uma máxima quantitativa e o trazer para um
prisma qualitativo.
Nosso planeta já suplantou sua capacidade de atender a todas as demandas. Nos países de
maior desenvolvimento a pegada ecológica é alarmante, o que demonstra um declínio no capital
natural. Ainda mais grave é o fato de que isso se constrói em prejuízo das nações de baixa
prosperidade. Lieber e Romano-Lieber descrevem:
O sistema econômico apresenta-se sustentável, se a capacidade de receber os diferentes fluxos de
demanda de matéria e energia no sistema natural se apresentarem como não declinates. [...] Por
capital natural entende-se a capacidade de promover tanto os fluxos de recursos naturais como de
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atender às demandas de recepção dos desejos. Se o capital natural for inteiramente preservado,
entende-se que há sustentabilidade forte, em distinção à sustentabilidade fraca, na qual se mantém
constante a soma do capital natural e o produzido pelo homem51.

As gerações pretéritas nos deixaram um legado em termos ambientais e conhecimentos
que nos capacitam para aumentar esse legado sem que para isso seja necessário restringir as
possibilidades do futuro. Isso não implica em deixar de usar os recursos naturais no presente. O
compromisso na exploração do capital natural é que disso seja gerado um valor para a
posteridade52.
As grandes corporações exercem influência global e o mercado promove o controle do
mercado econômico. O próprio conceito de soberania está em xeque porque os poderes não
conseguem mais responder aos problemas de sua própria nação. Como a economia é interligada,
as soluções locais não são mais suficientes para contornas as crises. Essas interações determinam
mudanças tanto no tempo para a tomada de uma decisão como na sua dimensão.
Podemos tomar como exemplo as agências de valoração de risco. São entidades privadas,
mas cujas avaliações dentro de uma econômica global produzem severas consequências. Podem
ser responsáveis tanto pela fortuna de um Estado como por sua bancarrota. Questionam-se,
entretanto, os critérios de suas análises, quem fiscaliza suas decisões e quais interesses as
motivam.
A educação ambiental desponta, para a atividade empresarial, como elemento para
formação de uma ética corporativa. Para que possa ser tida como socialmente responsável, a
empresa não pode ter o lucro como único fim de sua atividade. Necessita agregar elementos como
a gestão de qualidade, a saúde de seus funcionários e dos consumidores de seus produtos, a
segurança do trabalho, a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social. Também se
insere nessa categoria o monitoramento periódico dos impactos gerados por sua produção e a
valorização do trabalhador.
O lucro não é o único valor que compõe um produto ou serviço. A empresa que esteja
orientada para a perenidade e para resultados em longo prazo somente conseguirá cativar o
cliente se transmitir confiança. Isso não se atinge apenas com um bom produto, mas sim quando
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incorporar os valores acima descritos em seu processo produtivo. Colacionamos trecho de Candil e
Candil que reforça essa ideia:
Embora as decisões empresariais envolvam custos e receitas que são incertos e distribuídos ao longo
do tempo e os acionistas queiram assegurar o valor de seus investimentos, que sem sombra de
dúvida constitui variável importante na decisão dos proprietários, é o valor de mercado da empresa,
estas precisam também assumir uma postura ética. As cobranças delimitadas pela ética exigem que
as empresas assumam compromissos sérios e efetivos com geração de emprego e renda, diminuição
de poluentes e tantos outros considerados prioritários para uma postura socialmente ética da
empresa, e isso não pode estar limitado ao que estipula a lei, pois se assim o fosse seria
obrigatoriedade53.

Ainda dentro da seara econômica, uma educação voltada para a sustentabilidade pode
assumir um papel didático e punitivo quando uma atividade empresarial produz danos ambientais.
A natureza possui um valor intrínseco que não pode ser expressado monetariamente. Portanto, a
compensação econômica não é suficiente para reprimir as ações danosas contra o meio ambiente.
A reparação deve ser feita com a recuperação da área degradada.
Não destoa o entendimento de Ayala e Mamed:
Portanto, a consideração dos direitos socioambientais deve voltar-se à visão integrada da natureza
em face do ser humano, abrangendo, portanto, os elementos naturais e todos os recursos bióticos,
abióticos, além da faceta cultura. Do ponto de vista dos direitos socioambientais, a educação voltada
para o meio ambiente deve articular todos esses elementos, especialmente a consideração de que
medidas econômicas de compensação a danos ambientais não podem ser utilizadas em detrimento
dos esforços para a restauração do bem ambiente afetado54.

O protagonismo para que essa nova postura passe a ser adotada depende, especialmente,
do Ministério Público e do Poder Judiciário. O Parquet pode exigir a recuperação do dano tanto
por termos de ajustamento de conduta como via ação civil pública. O Judiciário, por seu turno,
tem nas suas decisões a possibilidade de firmar uma jurisprudência que reforce um caráter
pedagógico.
Na sua dimensão social a educação para a sustentabilidade tem como compromisso
promover o ensino dos direitos humanos, enaltecer a paz e a segurança humana, difundir a
igualdade entre os sexos, expor a diversidade cultura e o entendimento intercultural, doutrinar em
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práticas de governança e de saúde, entre outros. Seu principal escopo, entretanto, é contribuir
para a redução da pobreza.
Embora a economia de mercado gere tecnologias e riquezas, sua distribuição é desigual.
Nessa perspectiva, constata-se que a pobreza não é a causa do esgotamento dos recursos
naturais, senão uma de suas consequências. As condições de degradação ambiental nos países
mais pobres ocorrem pela absoluta ausência de liberdade de agir de outra maneira.
Exemplificando, quando um país adquire crédito de carbono de outro, se está legitimando
o aumento da desigualdade. Ao invés de criar condições de desenvolvimento para a nação mais
pobre, é atribuído um valor ao meio ambiente e aquele que detém o capital tem a prerrogativa de
manter suas indústrias e assim assegurar seu progresso econômico. A importância da igualdade
social é destacada por Hansen:
Nesse prisma, falar em educação ambiental voltada ao desenvolvimento econômico sustentável
implica a adoção de metodologias e conteúdos através dos quais se resgate a voz e a face dos
invisíveis, dos excluídos, dos anônimos, tornando-os efetivos atores e, enquanto tal, partícipes da
construção de um modo novo de relacionamento da espécie humana entre si e com as demais
espécies, numa interação onde o ambiente não seja visto apenas instrumentalmente, enquanto
manancial de recursos a serem explorados predatoriamente, nossa morada cósmica, a nossa
identidade enquanto seres terrestres, formados de húmus (terra fértil), e por isso “humanos”55.

O desenvolvimento somente é justo quando atinge a todos. A educação para a
sustentabilidade, quando plena e inserida em todos os níveis de ensino, é libertadora. O cidadão
bem informado adquire consciência crítica e se revela mais solidário, condições estas que
contratam com a desigualdade social que experimentamos. Para arrematar, avalia Luzzi:
O problema ambiental requer então, como já foi dito, uma resposta integral que vai muito mais além
da gestão sustentável dos recursos naturais e do controle da poluição; requer uma nova ordem
econômica internacional, uma redistribuição de recursos, uma revisão profunda das dívidas
externas, dos padrões de intercâmbio econômico, das patentes internacionais; enfim, uma mudança
nas regras do jogo56.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação ativa do cidadão é uma das alternativas para superar a crise ambiental. Para
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se atingir essa meta, o direito de acesso à informação e a educação ambiental precisam ser
estimulados.
De um lado, somente o indivíduo bem informado poderá atuar de modo qualificado. Por
outro, a educação é essencial para a conscientização da população sobre os problemas da
sociedade contemporânea.
Na esfera ambiental o desafio é construir uma nova relação do homem com a natureza. O
uso predatório dos recursos naturais e o progresso exigido pelo sistema econômico vigente não
contemplam os problemas sociais e ambientais deles decorrentes. São claros os sinais de
esgotamento da atual estrutura do capital. Um dos fatores é a falta de conhecimento sobre a
realidade ambiental.
O processo educativo com esse viés transcende o cunho meramente informativo. O ensino
multidisciplinar da sustentabilidade detém orientação ética e contribui para uma visão crítica da
realidade. Prepara para o exercício da cidadania plena porque incute valores e possibilita ao
indivíduo formar suas próprias convicções dirigidas por ideais de equidade. Objetiva, assim, o
desenvolvimento de aptidões e a propensão para atuar na defesa do meio ambiente.
O aspecto transformador da educação está na capacidade de mudar o comportamento das
pessoas. A ética ambiental implica no respeito ao próximo e à natureza, o que não se atinge sem
um processo educacional de base.
Nesse cenário, a educação para a sustentabilidade desponta como um instrumento da
democracia participativa para uma transformação no modo de pensar. Adotar a sustentabilidade
como norte significa mudar o paradigma civilizatório na busca de uma sociedade perene. Isso
demonstra a importância em se fomentar, cada vez mais, o ensino da sustentabilidade.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA E A SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA:
PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Wilber Carlos dos Santos Coimbra1
Benedito Antônio Alves2

INTRODUÇÃO
Entre as diversas atribuições conferidas aos Tribunais de Contas do Brasil pela legislação
pátria, merece destaque, neste artigo científico, a função implícita de orientar e capacitar os seus
jurisdicionados para a adequada e satisfatória gestão dos recursos públicos, ou seja, sua função
pedagógica.
A função pedagógica do controle externo consiste em compartilhar o conhecimento
jurídico, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, produzido e desenvolvido
no âmbito das Cortes de Contas, aos seus jurisdicionados, bem como à sociedade, destinatária das
ações do Estado e responsável, nos regimes democráticos, pelo controle social, e única
mantenedora da máquina estatal.
Elegendo o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia como locus empírico do trabalho em
destaque, trilharemos descortinar se o referido Tribunal, conforme o regramento legal a que se
submete, possui função pedagógica, consubstanciada na perspectiva de sustentabilidade na
Administração Pública, tendo em mira a boa governança como fator-baliza de sua atuação
institucional, mediante a qualificação profissional dos agentes públicos por sua Escola Superior de
Contas – ESCon, na probabilidade de promover a sustentabilidade na direção dos negócios
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públicos, no âmbito da jurisdição deste Órgão de Controle Externo.
Nessa expectativa, o vertente trabalho foi explorado, sob o pálio da literatura específica,
por intermédio de metodologia indutiva, perseguida por pesquisa exploratória e documental de
raiz descritiva-exploratória, sob abordagem qualitativa e quantitativa, com viés interdisciplinar,
tendo, portanto, por predominância o aspecto jurídico, orientado pelo princípio de envergadura
constitucional plasmado na sustentabilidade como vetor de atuação da Administração Pública.
Far-se-á, doravante, breve exposição da origem histórica do Tribunal de Contas
rondoniense, analisando os fundamentos jurídicos, sociais e econômicos que lhe autorizam
protagonismo para além de Órgão fiscalizador, ou seja, em alargada interpretação hermenêutica
das suas atribuições constitucionais, quais elementos fático-jurídicos, permitem às Cortes de
Contas atuarem pedagogicamente, e, ainda, de que forma a sustentabilidade permeia essa
atuação.

2. DA ORIGEM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Criado em 1983, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia3 - como as demais Cortes de
Contas do Brasil - por expressa disposição de normas constitucionais estaduais, consubstanciadas
nos arts. 59 a 61, bem como do que contém o art. 1º da Lei Orgânica da mencionada Corte4,
possui competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e das entidades da
administração indireta, incluídas as fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelos
poderes públicos estadual e municipais, e as contas daquelas que derem causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte dano ao Estado.
Compete ao Tribunal de Contas Rondoniense, sob a égide da mesma norma legal, alhures
mencionada, proceder, por iniciativa própria ou por solicitação da Assembleia Legislativa e das
Câmaras Municipais ou das respectivas comissões, à fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e

3

RONDÔNIA. Constituição (1983). Constituição do Estado de Rondônia, de 6 de outubro de 1983. Disponível
em:http://www.al.ro.leg.br/arquivos-historico/primeira-constituicao-estadual-1983-texto-original digitalizado.pdf/view. Acesso
em: 15 de outubro de 2015.

4

RONDÔNIA. Lei Complementar n. 154, de 26 de julho de 1996. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Lei-154-96compilada-ate-LC-812-15.pdf. Acesso em 15 de outubro de 2015.
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das demais entidades que recebam recursos do Poder Público.
Incumbe, ainda, nos termos da lei, apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais, bem como acompanhar a arrecadação da
receita a cargo do Estado, dos Municípios, mediante inspeções, auditorias e demais instrumentos
previstos em direito.
Para plena concretude da atividade previdenciária do Estado, compete também ao Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia, o que também é comum aos demais Tribunais de Contas,
apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelos poderes
estaduais e municipais, bem como a das concessões de aposentadoria, reserva remunerada,
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do
ato concessório, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão.
Além de julgar as Contas dos administradores públicos estaduais e municipais, entre outras,
cabe ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia emitir, nos termos da Constituição Federal,
parecer prévio sobre as contas apresentadas anualmente pelos Prefeitos Municipais e pelo
Governador, sendo que o julgamento meritório das contas prestadas cabe ao respectivo
Parlamento.
Sob o pálio da teoria da norma jurídica, com seu viés de característica da norma abstrata,
por força da cogência posta na regra legal, o Tribunal de Contas, para garantir a autoridade de
suas decisões, possui competência para sancionar pecuniariamente seus jurisdicionados, em caso
de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, a fim de prestar sua jurisdição.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS, QUE AUTORIZAM A ATUAÇÃO
PEDAGÓGICA DO TCE/RO
A instituição do Tribunal de Contas, no ordenamento jurídico brasileiro, concebido em
norma constitucional originária, no Século XIX, e reafirmado pelo constitucionalismo
contemporâneo, encontra-se topograficamente posto entre as instituições brasileiras, que firmam
a base republicana da forma de Estado adotada.
O Tribunal de Contas é órgão independente, incumbido do mister de realizar a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da
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administração direta e indireta, fundacional, dos Órgãos e Poderes

da União, Estados-

membros, Distrito Federal e Municípios, por simetria legislativa repercutida nas Leis
Fundamentais de cada unidade federada e sempre com foco na legitimidade, moralidade,
legalidade e economicidade de todos os atos administrativos que envolvam o emprego do
dinheiro público, com atribuições constitucionais previstas no art. 71 da CRFB/88.5
Com este cenário jurídico, revela-se, o Tribunal de Contas como instituição da mais
elevada relevância social, detentora de forte mecanismo de consolidação da democracia na
medida em que, potencialmente, é capaz de promover e fomentar a participação social, seja
disponibilizando à sociedade, por meio da publicidade, as principais ações dos governantes e
gestores públicos, seja abrindo suas portas ao diálogo com o cidadão que pode, a qualquer
tempo, denunciar irregularidades ou ilegalidades6 ao Tribunal competente, figurando, portanto,
como indispensável agente participativo no processo sindicante dos atos da Administração
Pública.
Guerra, analisando as funções constitucionais dos Tribunais de Contas, traçou quatro
classificações, a saber:
1ª Opinativa, consultiva ou informadora: art. 71, I, da CF, em que se apreciam as contas do Chefe do
Poder Executivo, emitindo parecer prévio, estando laborando em prol do Legislativo, visto ser este o
titular do julgamento político das contas anuais. Esta função também é desenvolvida nos Tribunais
de Contas de Portugal, Itália, Alemanha e França.
2ª Jurisdicional ou contenciosa: art. 71, II, da CF, julga e liquida as contas dos administradores
públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, além das contas daqueles que
deram causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
3ª Corretiva: art. 71, VIII, da CF, possibilita a aplicação, quando for constatada ilegalidade de despesa
ou irregularidade das contas as sanções previstas em lei, podendo fixar multa proporcional ao dano
causado, além de outras cominações, visando à recomposição do erário.
4ª Fiscalizadora: art. 71, IV, V e VI, da CF, possibilita ampla atuação, seja na área contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, quando serão verificados os aspectos da legalidade,
legitimidade e economicidade dos atos administrativos. 7

Dentro dessa conjuntura, cabe ponderar que uma quinta classificação às funções das Cortes
de Contas, emerge do texto constitucional, em análise hermenêutica dos princípios que lhe
5

BRASIL.
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
de
1988.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 de julho de 2015.

6

Art. 74, §2º da CRFB/88: qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

7

GUERRA, Evandro Martins. Os controles externo e interno da Administração Pública. 2. ed. rev. e ampl., 2 tiragem. Belo
Horizonte: Fórum, 2007, p. 64.
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Disponível

em:

conferem existência, qual seja, a dimensão pedagógica específica, que irradia das suas políticas
educacionais, em especial as afetas às Escolas Superiores de Contas, grande responsável, inclusive,
pela mediação e aproximação dos interesses da sociedade e seus jurisdicionados, substanciando,
sensivelmente, a democracia brasileira.
A abertura democrática à participação social, legada aos Tribunais de Contas pelo legislador
originário, é avanço necessário e conducente a alterar a rota de comodismo a que se sujeita o
cidadão brasileiro, nas lições de Santos:
A apressada identificação da cultura política brasileira contemporânea à cultura do recolhimento
individualista, ao apoliticismo, à recusa das instituições democráticas e, enfim, à alienação existente
nas democracias ricas alija de modo irrecuperável a perspectiva histórica em que os problemas
adquirem clareza.8

Evidencia-se, em linhas gerais, que o controle, aqui entendido como o “poder-dever de
vigilância, orientação e correção que a própria administração, ou outro poder, diretamente ou por
meio de órgãos especializados, exerce sobre sua atuação administrativa” 9 , do qual está
precipuamente investido os Tribunais de Contas brasileiro, é otimizado cada vez que a sociedade
decide atuar mais efetivamente, enlaçando verdadeira parceria republicana entre o controle social
e o controle externo institucionalizado.
A Administração Pública, por consecução epistemológica, possui como meta-fim a atividade
de gerir os bens da coletividade, postos, por delegação social, aos administradores e agentes
públicos, ocupantes dos cargos criados por regras jurídicas formais, nessa estruturação, atrai,
prontamente, o controle de seus atos administrativos e consequentemente, a atuação das Cortes
de Contas.
Roborando sobre o tema, Farias10 assevera que os Tribunais de Contas, órgãos autônomos,
podem ser definidos “como a consciência financeira da função pública. Sua finalidade institucional
ou, em última instância, sua razão de existir é garantir o maior valor possível ao dinheiro do
contribuinte (value for money)”, com tal ambulação, faz-se oportuno a reflexão legada por
Madison, Hamilton e Jay11 “mas o que é o próprio governo, senão a maior das críticas à natureza
8

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. O paradoxo de Rousseau: uma interpretação democrática da vontade geral. Rio de Janeiro:
Rocco, 2007, p. 31.

9

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo. 13 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 524.
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FARIAS, Márcia. Tendências do controle externo nos Estados Unidos. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
Belo Horizonte, v. 67, n. 2, p. 24-35, abr./jun. 2008.

11

MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os Artigos Federalistas. Apresentação: Isaac Kramnick; tradução de Maria
Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, art. 51, p.350.
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humana? Se os homens fossem anjos, não seria necessário governo algum. Se os homens fossem
governados por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos”, daí por que
as Cortes de Contas figuram como órgão vital, materializador do controle externo.
Esquadrinhando a dimensão do controle exercido pelos Tribunais de Contas, exsurge que
irradiam, da sua atuação, atos específicos – no exercício essencial de sua competência -, para
solidificar, sob o prisma da sustentabilidade12, os direitos sociais e econômicos pensados pela
Constituição Federal, como reafirmação histórica de uma das dimensões dos direitos
fundamentais.
Nesse sentido, verifica-se que os Tribunais de Contas de quase todo o Brasil vêm, cada vez
mais, desenvolvendo práticas que evidenciam uma atuação mais comprometida com a prevenção
e precaução, de caráter eminentemente pedagógico, com escopo, entre outros, de convidar e
cooptar a sociedade a auxiliar no prélio pela fiscalização da correta e proba aplicação dos recursos
públicos, e também, capacitar, com o auxílio das Escolas de Contas, seus jurisdicionados, ante a
flagrante constatação de que os recursos materiais e naturais que, subsidiam a promoção das
políticas públicas são inexoravelmente finitos.
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, pontualmente, não está alheio ao viés,
alhures discorrido, e vem desenvolvendo planos e projetos que atestam o propósito de garantir a
proteção do erário, por meio de boas práticas preventivas.
No adestramento de suas competências, com vistas a oferecer concretude ao princípio
constitucional da eficiência, no ano de 2004, por intermédio da Lei Complementar Estadual n.
307/200413, anunciado em seu artigo 5º, foi criada a Escola Superior de Contas - ESCon, cujas
atribuições foram alteradas por normas supervenientes.
Cabe à Escola Superior de Contas, portanto, viabilizar a formação, o aperfeiçoamento, a
qualificação e a especialização dos quadros de servidores da Administração Pública direta e
indireta e fundacional com a finalidade de alcançar o desenvolvimento de programas de
capacitação voltados para o aprimoramento das atividades profissionais, comportamentais,

12

Tal qual materializada na Carta Constitucional de 1988 que dedicou capítulo específico ao meio ambiente, grafado no art. 225,
conferindo-lhe - para além da positivação do vasto leque de direitos fundamentais expressos em seu texto – status de direito
fundamental de 3ª geração, impondo o princípio da sustentabilidade como sustentáculo pilar, a ser observado pelo Poder
Público e pela coletividade, estas com o dever maior de protegê-los (preservar e defender) para as presentes e futuras gerações.

13

RONDÔNIA. Lei Complementar n. 307, de 1º de outubro de 2004. Art. 5º da LC n. 307 de 2004. Disponível em:
http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/LeiComp-307-2004.pdf. Acesso em: 28 de outubro de 2015.
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competências e técnicas dos agentes que manejam os recursos públicos.
É importante gizar, nessa linha, que os Tribunais de Contas exercem função jurisdicional
específica; mencionadas cortes exercem atos típicos da função jurisdicional em sentido material,
uma vez que julga as contas dos administradores e responsáveis com todos os requisitos materiais
da jurisdição.
Tem-se, assim, que a incidência dos princípios da independência, da imparcialidade, da
igualdade processual, do dever de produção de provas e o direito ao recurso por parte do vencido
ou terceiro interessado, qualificam-se como a concretude da atuação jurisdicional, como o
espaçamento jurídico de dizer o direito em cada caso específico.
Demonstrados em linhas gerais os fundamentos jurídicos, sociais e econômicos que
autorizam a atuação pedagógica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, passa-se, adiante,
a concentrar esforços na função pedagógica promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, no desiderato de demonstrar, pontualmente, o panorama das atividades desenvolvidas
por sua Escola Superior de Contas e dimensionar a estatura da função pedagógica na perspectiva
de sustentabilidade na Administração Pública.

4. DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON
Como objeto da atuação pedagógica do Tribunal de Contas rondoniense, por seu órgão
especializado, com arrimo no art. 3º da Lei Complementar n. 659 de 201214 e no art. 7º da Lei
Complementar n. 194 de 199715, compete à Escola Superior de Contas - ESCon organizar e
administrar a realização de cursos de curta, média e longa duração; aplicar cursos de
aperfeiçoamento, de atualização, de extensão, sequenciais nas modalidades presenciais,
semipresenciais e a distância.

14

RONDÔNIA. Lei Complementar n. 659, de 13 de abril de 2012, publicada no DOE n. 1.956, de 16 de abril de 2012, que Cria a
Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa – ESCON, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia. Disponível em: http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/LeiComp-659-2012.pdf. Acesso em: 05 de
outubro de 2015.

15

RONDÔNIA. Lei Complementar nº 194, de 01 de dezembro de 1997, que Cria o Fundo de Desenvolvimento Institucional do
Tribunal de Contas, o Instituto de Estudos e Pesquisas, altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 154/96, e dá
outras providências. Disponível em: http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/LeiComp-1997-194.pdf. Acesso em 05
de outubro de 2015.
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Para ver concretizada a eficiência administrativa e o protagonismo do princípio da
sustentabilidade, com vista a tornar efetiva a boa governança, como transformação útil no mundo
da vida, o Tribunal de Contas rondoniense ministra, por intermédio de convênios, cursos de pósgraduação lato sensu e stricto sensu, diretamente ou via Instituição de Ensino devidamente
autorizada pelo Ministério da Educação.
É importante destacar, com o intento de verticalizar e compreender um pouco mais a
conjuntura estrutural do objeto de pesquisa do presente trabalho científico, a dimensão
pedagógica das práticas educacionais trilhadas pela ESCon, nesse contexto, após estudo e análise
de documentos (legislação especial, planos e projetos de desenvolvimento e implantação de
políticas educacionais) coletados na própria Escola, extraiu-se que, a instituição tem primado por
firmar uma relação entre sociedade e jurisdicionados pautados sob o farol da pedagogia
transformadora.
Não obstante a pluralidade e complexidade dos métodos pedagógicos disponibilizados
pelos teóricos da educação, restou evidenciado que as práticas da ESCon, ainda que pautadas na
interdisciplinaridade, privilegiam processos permanentes de reflexão que levam a resultados
transformadores dos capacitandos envolvidos, primando por alicerçar consciências criativas,
desenvolver e otimizar uma conscientização capaz de trazer reflexos positivos para toda a
Administração Pública e por consectário lógico para toda a sociedade contribuinte,
transformadora do contexto social.
Referida metodologia é reflexo das contribuições de Freire16, defensor de que a educação
deve transformar a visão de mundo de cada indivíduo, para ele “a leitura da palavra deve ser
inserida na compreensão da transformação do mundo”, o autor não separa educação de política e
sustenta que cada vez que um educador leva o educando a ler o mundo, mudanças políticas e
sociais são gestadas e isso é um ato político.
É, sobretudo, sob a égide da pedagogia freireana, entre outras, que as práticas pedagógicas
da ESCon - firme na assertiva de que os recursos públicos são parcos e precisam ser usados de
forma eficiente, eficaz, efetivo e sustentável – vêm perseguindo introjetar conscientemente em
seus servidores, jurisdicionados e sociedade, conhecimentos que possam despertar práticas
sustentáveis, com olhos fitados na boa governança, sentimentos de coletividade, adequada visão

16

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 43.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006, p. 65.
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do trato com a coisa pública. Em consonância com o escólio de Libâneo ao asserir que:
a educação, enquanto atividade intencionalizada, é uma prática cunhada como influência do meio
social sobre o desenvolvimento dos indivíduos na sua relação ativa com o meio natural e social,
tendo em vista, precisamente, potencializar essa atividade humana para torná-la mais rica, mais
produtiva, mais eficaz, diante das tarefas da práxis social postas num dado sistema de relações
sociais.17

A ESCon, revelou estratégias que demonstram preocupação em capacitar seus
jurisdicionados a tal ponto que a atividade preventiva das Cortes de Contas supere
significativamente sua atividade sancionatória, para tanto, vem proporcionando ações que para
além do imprescindível conhecimento técnico, também se contribua com a indispensável
transformação dos agentes sociais envolvidos.
No desiderato de imprimir competências aos agente públicos, no passado, o que estava em
relevo era a obtenção de habilidades exclusivamente técnicas, mas ocorreram profundas
transformações no discurso e na prática, o que interferiu de forma significativa e positiva nas
transformações dos agentes públicos, pois a partir dessa quadra evidenciam a valorização da
criatividade, habilidade, competência, subjetividade, o trabalho em equipe e capacidade de
comunicar-se nas instituições, como assevera ÁVILA:
Se antes a lógica predominante era a especialização, centralização e autocracia, agora transferem a
formação global, descentralização e democracia. Se antes, a formação deveria levar o profissional a
“aprender a fazer” e “aprender a aprender”, agora, o importante passa a ser o “aprender a pensar”,
pois uma mente pensante é capaz de aprender e também fazer. Desta forma vai se modelando a
construção do novo discurso pedagógico. 18

Dessarte, a capacitação e avaliação sistêmica dos atores da Administração Pública é um
mecanismo de um todo. Inicia-se pelas competências técnicas visto que o indivíduo é admitido
pela habilidade técnica, e em seguida, passa a fazer parte de um processo contínuo de capacitação
e avaliação com a finalidade de perceber seu potencial para desenvolver novas habilidades, sejam
técnicas ou comportamentais, para a consecução da teoria clássica do Estado, qual seja, a
realização do bem comum, orientada pela transformação útil no mundo da vida, sob a perspectiva
da sustentabilidade, objetivando a efetividade de toda a atuação estatal. Segundo Chiavenato a
avaliação do desempenho é:

17
18

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, para quê. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 82.
ÁVILA, Rebeca Contrera. Pedagogia Empresarial no Brasil: Uma Reflexão Sobre os Condicionantes Históricos. Revista Symposium.
Faculdades Integradas Adventistas, Minas Gerais, 2º semestre 2004, Vol. 2 n. 2, p. 48.
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uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela
desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. A
avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as
qualidades de uma pessoa e, sobretudo, a sua contribuição para o negócio da organização.19

Buscando enriquecer a pesquisa, após minudente levantamento documental, extraído do
banco de dados e arquivos da ESCon, empreendeu-se levantamento quantitativo envolvendo as
atividades pedagógicas oferecidas pela referida Escola, tendo como parâmetro os exercícios de
2002 até 2015.
Colheu-se que no período de janeiro de 2002 a setembro de 2015 a Corte de Contas do
Estado de Rondônia, por meio de sua Escola e sua antecessora, vinculada ao Instituto de Estudos e
Pesquisas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa, foram desenvolvidas 534 (quinhentas e trinta
e quatro) ações educacionais, destinadas ao aperfeiçoamento profissional de servidores do
Tribunal de Contas e Jurisdicionados em geral, assim como aos cidadãos rondonienses e à
efetividade do controle social, estabelecido e garantido pela Constituição Federal de 1988, por
meio do exercício responsável da participação social na concepção e no monitoramento da
concretude de ações governamentais sustentáveis. O gráfico 1, a seguir disposto, demonstra a
evolução anual das ações educacionais processadas pela ESCon, no interstício de 2002 a 2015; o
gráfico 2, quantifica, em percentuais, o público alvo, destinatário das capacitações empreendidas
pela ESCon.
Gráfico 1 – Evolução Anual das ações educacionais no período de 2002-2015
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Fonte: Relatórios Anuais da ESCon/TCE-RO do período de 2002 a 2015.20
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CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Ed. Compus, 21. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 1999, p. 189.
Até o término do terceiro trimestre, setembro, de 2015.
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Gráfico 2 – Participantes das Ações Educacionais - 2002-2015
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Fonte: Relatórios Anuais da ESCon/TCE-RO, do período de 2002 a 2015
Registre-se que, não obstante o Gráfico 1, no exercício de 2015, revelar aparente
diminuição da quantidade de eventos e cursos ofertados, houve ampliação do número de
horas/aula das atividades voltadas aos seus jurisdicionados e a valorização dos seus servidores,
consubstanciada na oferta de especializações em áreas do conhecimento afins às suas atribuições,
tudo isso em prol do realinhamento estratégico da Corte de Contas do Estado de Rondônia,
materializado, nos exercícios de 2014 e 2015, que tem como meta a busca pela qualificação e
efetividade na formação de capital humano, focada, entre outros, em princípios sustentáveis,
hábeis a formar uma massa crítica de agentes públicos na condução dos negócios públicos.
Gráfico 3 – Evolução Anual de Horas-aula - 2002-2015
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Fonte: Relatórios Anuais da ESCon/TCE-RO, do período de 2002 a 2015
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Posta assim a questão, é de se dizer que, por conseguinte, o tempo dispendido pelos
servidores, agentes públicos e cidadãos, nas ações educacionais do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia, foi ampliado da média anual de 18 (dezoito) horas/aula para 31 (trinta e uma)
horas/aula, permitindo, dessarte, seleção mais criteriosa das temáticas apresentadas e maior
densidade dos cursos ou eventos que, planejados com carga horária mais expressiva admitem que
seu público-alvo tenha qualificação mais substancial, rica e proveitosa, como se infere do Gráfico 4
que parametriza a evolução da média anual de horas/aula, dispostas por ação educacional.
Gráfico 4 – Evolução da Média Anual de Horas/aula por ação educacional - 2002-2015
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Fonte: Relatórios Anuais da ESCon/TCE-RO, do período de 2002 a 2015.
Em consonância com o exposto, faz-se necessário destacar que as principais temáticas,
referenciadas pelas ações empreendidas por meio da Escola Superior de Contas do TCER, mantêm
relação inequívoca com o compromisso da sustentabilidade e da boa governança, demonstrados
adiante, na tabela 1 e gráfico 5, o quantitativo de ações educacionais, selecionadas por temas
(naturezas), números de cursos e eventos ofertados, quantidade de horas/aulas de cada temática,
número de participações em ações educacionais, bem com a média das aludidas ações
pedagógicas, extraídas dos exercícios de 2002 a 2015.
Tabela 1 – Quantitativo de Ações Educacionais por Natureza, Participações e Horas/aula Totais e
Média por Ação Educacional - 2002-2015
Temáticas
Licitações e Contratos
Cidadania e Controle Social
Controle e Auditoria
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Ações
43
36
26

Gestão Fiscal
Planejamento Público
Transporte Público
Gestão Pública
Educação Pública
Gestão de Pessoas
Outras (74) Temáticas

23
19
18
18
18
16
213

Fonte: Relatórios Anuais da ESCon/TCE-RO, do período de 2002 a 2015
Gráfico 5 – Participação das Temáticas em ações educacionais no período de 2002-2015
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Fonte: Relatórios Anuais da ESCon/TCE-RO, do período de 2002 a 2015
As temáticas selecionadas pela ESCon - após mapeamento do perfil dos seus
jurisdicionados e servidores; análise dos temas mais relevantes e prioritários à Administração
Pública, privilegiando aqueles mais hábeis a impingir expertise técnica aos participantes - são
agrupadas em programas que são planejados de acordo com os objetivos de cada público-alvo,
todos eles, sempre, imbrincados no compromisso de efetivar uma Administração Pública gerencial
e sustentável.
Os programas, acima citados, são fracionados em Programas de Desenvolvimento de
Competências Técnicas, de Apoio ao Jurisdicionado, de Incentivo à Cidadania e ao Controle Social
e de Desenvolvimento de Competências Comportamentais, cujo percentual de participação e
horas/aulas das ações educacionais por temáticas (natureza) estão demonstradas nos Gráficos 6 e
7, e ainda, no Gráfico 8, faz-se exposição da média das horas/aula aferidas, com o intuído de
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esquematizar e valorar, após o cruzamento das informações descortinadas, a tônica da atuação
pedagógica da ESCon, conforme adiante esquematizados.
Gráfico 6 – Participação das Ações Educacionais por Natureza - 2002-2015
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Fonte: Relatórios Anuais da ESCon/TCE-RO, do período de 2002 a 2015
Gráfico 7 – Horas/aula por Natureza das Ações Educacionais - 2002-2015
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Gráfico 8 – Média de Horas/aula por Natureza das Ações Educacionais - 2002-2015
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Não é só. A Escola Superior de Contas do Estado de Rondônia, com a aquiescência do
Tribunal a que se vincula, pode e vem incentivando a produção científica em matérias de interesse
da Administração Pública e as pertinentes à missão institucional do Tribunal de Contas; fomenta e
agencia a criação, a publicação, a divulgação e a organização de trabalhos produzidos por
membros e servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas; para tornar pública as
produções científicas, viabiliza conferências, simpósios, seminários, fóruns, oficinas, e eventos
acadêmicos, todos afetos às boas práticas na gestão dos negócios públicos.
Resta patente, cruzando-se os dados extraídos do corpo documental da Escola Superior de
Contas, que o planejamento prévio de suas ações e políticas empreendidas ambicionam uma
perspectiva de Administração Pública sustentável, e esta, é potencializadora da boa governança,
cumprindo a ESCon alvissareira função pedagógica, alinhando-se à concepção habermasiana, que
sustenta que despreza o papel do cidadão, de forma isolada, para asseverar que a autonomia
plena só se materializa quando o indivíduo percebe que não é mero destinatário das ações do
Estado, mas componente ativo de uma comunidade jurídica:
Segundo o princípio da igualdade de chances para o exercício das liberdades jurídicas, este fim se
justifica por dois caminhos: criticamente, em relação a um modelo social rejeitado (fracasso do
mercado) e, construtivamente, em relação a um novo modelo, que é o do Estado do bem-estar
social. Essa nova compreensão, que serve de pano de fundo, engloba dois aspectos: de um lado,
surge a imagem de uma sociedade cada vez mais complexa, composta de esferas de ação funcionais,
as quais forçam os atores individuais a assumir a posição marginal de “clientes”, entregando-os às
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contingências de operações sistêmicas independentes; de outro lado, existe a expectativa de que
essas contingências venham a ser controladas normativamente através das operações reguladoras
de um Estado social que intervém de modo preventivo ou reativo.21

Em virtude dessas considerações, constata-se que a ESCon, é veículo importante no
cumprimento dessa interação democrática entre o Estado e a sociedade, nos limites das suas
atribuições constitucionais, e relevante agente promotor de educação sobre a forma de gerir ou
tratar a coisa pública, compelindo a sociedade a participar, com sentimento de coletividade e
pertencimento, e instrumentalizando, dessa forma, seus jurisdicionados com o conhecimento
técnico, competência, habilidade e atitude necessários à feitura dos atos públicos.
Em última análise, buscando, desse limiar, empregar maior robustez à pesquisa, ora
empreendida, o tópico seguinte faz pontual imersão no universo da sustentabilidade na
Administração Pública.

5. DA SUSTENTABILIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA DIREÇÃO DOS
NEGÓCIOS PÚBLICOS RONDONIENSE
A atuação pedagógica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia se estrutura na
moderna concepção nominada como Administração Pública Gerencial, com vistas à
sustentabilidade nas ações do Estado e a boa governança, que não mais se conforma com
prestação de serviços sem a obtenção de resultados úteis ao corpo social, ao contrário, na visão
geral da coisa pública os gestores devem buscar, incessantemente, o atingimento de resultados
sociais com profissionalismo, razão de ser da atuação do Estado-Administração, que não admite
mais o amadorismo no trato da coisa pública.
O Estado Gerencial, no Brasil, originou-se com a Emenda Constitucional n. 19 de 198822,
que consignou significativa importância à participação de entidades não- governamentais na
feitura de políticas públicas, retirando do Estado a exclusividade da prestação de serviços e
firmando parcerias relevantes com o Terceiro Setor, a Administração Pública, nessa compreensão,
passa, destarte, a ser gerencial, permeável, como ensina Di Pietro:
21

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume II. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 142.

22

BRASIL. Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1988. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do
Distrito
Federal,
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm. Acesso em 13 de outubro de 2015.
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Os teóricos da Reforma do Estado incluem essas entidades no que denominam de terceiro
setor, assim entendido aquele que é composto por entidades da sociedade civil de fins públicos e
não lucrativos; esse terceiro setor coexiste com primeiro setor, que é o Estado, e o segundo
setor, que é o mercado. Na realidade, ele caracteriza-se por prestar atividade de interesse público,
por iniciativa privada, sem fins lucrativos; precisamente pelo interesse público da atividade, recebe
em muitos casos ajuda por parte do Estado, dentro da atividade de fomento; para receber essa
ajuda, tem que atender a determinados requisitos impostos por lei que variam de um caso para
outro; uma vez preenchidos os requisitos, a entidade recebe um título, como o de utilidade
pública, o certificado de fins filantrópicos, a qualificação de organização social. [...] Normalmente,
celebram convênio com o poder público, para formalizar a parceira. 23

Resta claro, que a Administração Pública Gerencial persegue, com essa nova roupagem,
alcançar suas metas calcando-as no princípio da máxima eficiência possível, com ênfase no
controle de resultados, que guarda estreita interligação com o princípio da legalidade, assim, “não
pode ser concebido senão na intimidade do princípio da legalidade, porquanto a busca da
eficiência jamais seria justificada pela postergação daquele que é o dever administrativo por
excelência”24
Faz-se necessário, ainda, antes de verticalizar a temática tratada neste tópico, esmiuçar,
mesmo que sinteticamente, alguns olhares, ao largo da literatura especializada, pelos quais a
categoria ‘desenvolvimento sustentável’ e ‘sustentabilidade’, vem sendo construída, para só então
compreendermos o imperativo que recai para a Administração Pública Gerencial de observar o
princípio da sustentabilidade na programação de seus atos gerenciais.
O Relatório de Brundtland 25 cunhou significativo destaque ao tema desenvolvimento
sustentável quando o definiu “como um processo que satisfaz as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”, já em
Milaré26, a sustentabilidade é “um atributo necessário a ser respeitado no tratamento dos
recursos ambientais, em especial dos recursos naturais”.
Mencionado conceito, a par de possuir nítida abrangência transgeracional foi criticado por
especialistas no tema, ao argumento de que o desenvolvimento das presentes gerações não

23

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 413/414.

24

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 110.

25

O Relatório de Brundtland, também chamado de ‘documento do Nosso Futuro Comum (Our Common Future)’, publicado em
1987 é o resultado dos debates, promovidas em audiências em todo o mundo, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento, referida Comissão originou-se de Assembleia Geral da ONU, em discussão e análise dos dez anos pós
Conferência de Estocolmo.

26

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5. ed. ref. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. p. 68.
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poderia ser visto como obstáculo das gerações futuras. Para Boff27 a “sustentabilidade é um modo
de ser e de viver que exige alinhar as práticas humanas às potencialidades limitadas de cada bioma
e às necessidades das presentes e das futuras gerações”.
Aprofundando a temática, o professor Freitas elaborou novo conceito para a compreensão
da sustentabilidade na atuação do Poder Público:
Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a
responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material
e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e
eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e
no futuro, o direito ao bem-estar.28

Contribuindo um pouco mais com a questão, Altenfelder desposa que:
Quando se menciona desenvolvimento sustentável, uma vez que muitos utilizam o termo para
designar a expectativa de que o país entre numa fase de crescimento que se mantenha ao longo do
tempo, faz com que tal forma de desenvolvimento pressuponha a expansão econômica permanente,
gerando melhoria nos indicadores sociais, além da preservação ambiental.29

Pode-se, porém, ampliar o conceito de sustentabilidade, em se tratando de uma sociedade
plural e sustentável, que não coloca em risco os recursos naturais como o ar, a água, o solo e a
vida vegetal e animal dos quais a vida (da sociedade) depende. Nada obstante apresentarem
similaridades, torna-se comum relacionar desenvolvimento sustentável às políticas públicas e
demais ações.
A partir dessa explanação inicial, pontua-se que, o pano de fundo eleito para talhar o
presente artigo - em um panorama multidimensional a que se encontra mergulhada a
sustentabilidade - é a sustentabilidade no âmbito da atuação da atividade administrativa do
Estado, pois relaciona o termo com as empresas e organizações com vistas a atender aos fins a
que se destinam; na área alusiva à prestação de serviços públicos, por particulares contratados
pelo Estado, para consecução de seus fins, ou por atos operacionais executados diretamente pelo
Poder Público, com a preocupação de que a sustentabilidade norteia todas as fases da prestação
dos serviços públicos e demais ações potencialmente lesivas ao meio ambiente.
A sustentabilidade, além de disciplinar a política ambiental nacional, deve vincular-se como
elemento do desenvolvimento educacional, da saúde pública, agrária, urbanística, entre outras,
27
28
29

BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p. 16.
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2ª. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 41.
ALTENFELDER, Ruy. Desenvolvimento sustentável. Gazeta Mercantil. 06 maio 2004.
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praticadas pelo Estado; também se deve admitir o princípio da sustentabilidade no Sistema de
Políticas Criminais, quer seja no espaço preventivo ou repressivo, e, de igual modo, na seguridade
social, na gestão de pessoal, para as carreiras e atividades do capital humano seja sustentável,
além de tantas outras áreas de atuação estatal.
Cai a lanço notar que, se é verdadeira a nova conceituação de sustentabilidade - que a
categoriza como um princípio constitucional de eficácia direta e imediata, tal como preconizado
por Freitas - mais crível ainda é inferir que digitada constatação não deve se restringir somente ao
meio ambiente silvestre, e sim, inclinar-se para todas as áreas da atuação do Estado, visto que não
seria ético e nem socialmente inclusiva, e não seria durável e nem equânime, a gestão pública que
não tiver por meta-fim o bem-estar das presentes e das futuras gerações, em todas as atuações do
Estado.
Pertinente é a visão de Häberle 30 quando menciona “que é tempo de considerar a
sustentabilidade como elemento estrutural típico do Estado que hoje designamos Estado
Constitucional” empregando à sustentabilidade dimensão jurídico-política e valor constitucional.
É sob essa perspectiva que se assenta a visão pedagógica do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia, qual seja, ministrar e difundir conhecimento sustentável e efetivo aos
jurisdicionados, para que estes possam prestar serviços públicos, dotados de resultados úteis
socialmente perceptíveis, por seus destinatários.
Desse modo, na elaboração da política orçamentária, aí envoltos, o Plano Plurianual-PPA, a
Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO e a Lei Orçamentária Anual-LOA, os entes públicos políticos
fazem inserir nas peças de orçamentos as políticas públicas, planos e programas de governo.
Os planos de governo constante do plano plurianual devem, sempre, estabelecer, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada na
execução de serviços públicos ou de utilidade pública.
Com efeito, em virtude da lei de diretrizes orçamentárias compreender as metas e as
prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, e que deverá orientar a elaboração da lei orçamentária anual, não se pode negar a

30

HÄBERLE, Peter. Nachhaltigkeit und Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, in WOLFGANG KAHL (org.), _achhaltigkeit als
Verbundbegriff, Tübingen, 2008, p. 200.
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incidência, em tais hipóteses, do princípio da sustentabilidade administrativa, tomado como
empréstimo, do direito ambiental, que deve ser elemento bussolar dos gerentes dos recursos
públicos, postos a sua reponsabilidade, nessa perspectiva, Meirelles chama a atenção que:
o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e
rendimento funcional, é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta
em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membros. Esse dever de eficiência
corresponde ao dever de boa administração da doutrina italiana, o que já se acha consagrado, entre
nós, pela Reforma Administrativa Federal do Decreto-lei 200/67, quando submete toda atividade do
Executivo ao controle de resultado (art. 13 e 25, V), fortalece o sistema de mérito (art. 25, VII),
sujeita a Administração indireta a supervisão ministerial quanto à eficiência administrativa (art. 26,
III) e recomenda a demissão ou dispensa do servidor comprovadamente ineficiente ou desidioso (art.
100).31

Nessa construção, a atividade pedagógica, concretizada no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, por intermédio da Escola Superior de Contas, tem buscado,
paulatinamente, a boa governança pública; para do Valle, o desafio a ser vivenciado pela
governança pública é o de manter íntegro o ideal democrático:
A par disso, a perspectiva da governança - diferentemente do que se deu em outras propostas da
administração pública enquanto disciplina autônoma – propõe uma reflexão direcionada
prioritariamente ao modo de estabelecer-se um relacionamento com o Estado, e não aos terrenos
quando

menos

mais

familiares

da

estrutura

organizacional,

ou

dos

limites

da

delegação/centralização. Observe-se que a expressão relacionamento não foi utilizada ao acaso, mas
para explicar que no contexto de governança há posições ativas a serem assumidas por todos os
agentes – seja o estado, sejam os sistemas sociais. [...] Evidentemente, se governança envolve um
novo de relacionamento entre Estado e sistemas sociais, as aplicações desse mesmo ideal guardarão
significativas variações tendo em contas as especificações de cada importação de modelos – o que já
permite antecipar os perigos de uma mera importação de modelos, despreocupada com as
indispensáveis adaptações à historicidade e características culturais da sociedade brasileira. 32

Decorre da conceituação de governança pública que a atuação pedagógica do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia, nos moldes como se apresenta, preenche os elementos
dogmáticos da função institucional dos Tribunais de Contas Brasileiros, uma vez que a
instrumentalização de que se muniu, via regramentos legais, deram concretude ao atingimento do
tema augurado.
E ainda, que as reiteradas políticas, de índole pedagógica, promovidas pela Escola Superior
de Contas – sejam as práticas voltadas à aproximação da sociedade como parceira do munus de
31

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 90-91.

32

Valle, Vanice Regina Lírio do. Direito fundamental à boa administração. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 101.
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fiscalizar das Corte de Contes, sejam as capacitações ofertadas aos gestores públicos com o intuito
de, preventivamente, afastar possíveis atos administrativos lesivos ao erário – perseguem e
abarcam o princípio da sustentabilidade, na medida em que se revestem em ações,
potencialmente, capazes de informar e conscientizar, por meio da educação, tanto o cidadão
como os jurisdicionados, fomentando, assim, e consequentemente, maiores perspectivas para
uma boa governança pública, ante a natureza finita dos recursos materiais e naturais postos à
concreção das políticas públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na atuação pedagógica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio da ESCon,
no desiderato da permanente capacitação e qualificação profissional dos gestores públicos e
agentes públicos, constatou-se que, para se alcançar seus propósitos, suas habilidades
pedagógicas são utilizadas para a feitura dos conteúdos a serem abordados de acordo com o
público alvo que pretende atingir; valendo-se, para tanto, de linguagem técnica acessível,
amealhada nas vicissitudes observadas na dinâmica da Administração Pública para facilitar sua
interação com os capacitandos, desse modo, estimula a comunicação na promoção de uma troca
de conhecimentos, objetivando a formação de um valor público no bojo das atividades
administrativas do Estado, de índole transgeracional.
Desse modo, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com esteio nos atos normativos
que lhe dão razão de ser, possui instrumentos hábeis e dotados de força vívida, cujo propósito se
assenta na prestação paulatina de atividade jurídico-pedagógica encetando a permanente
qualificação dos agentes públicos - gestores e servidores - pela Escola Superior de Contas do
TCE/RO, com o intento de fornecer informação e, consequente, transformação de referido
patrimônio cognoscível, em efetivo conhecimento técnico-funcional, destarte, possibilitando,
potencialmente, a entrega de serviços e produtos sustentáveis à sociedade rondoniense, como
resultado da atividade diretiva dos negócios públicos, no mundo fenomênico, materializado pelos
administradores públicos.
Infere-se, portanto, que a função pedagógica consolidada pelo Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia, por meio da Escola Superior de Contas, possibilita a formação de uma massa
crítica de dirigentes públicos, levada a efeito por contingente humano capaz de, em tese, pautar a
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Administração Pública no princípio jurídico-constitucional da sustentabilidade, colimando, assim, a
perspectiva de sustentabilidade na direção dos negócios públicos rondoniense.
Conclui-se que o TCE/RO, em usufrutuo de sua atuação pedagógica, consubstancia-se,
deste modo, em um dos atores estatais, potencialmente, conducente à concretude da direção dos
negócios públicos, pautada pelo princípio constitucional da sustentabilidade, focando a boa
governança pública como elemento nuclear, capaz de irradiar as diretrizes necessárias aos fins
colimados pelo Direito.
Em remate, restou evidenciado que o Tribunal de Conta de Rondônia, lança para o
pretérito a estreita visão de órgão meramente fiscalizador e apropria-se, cada vez mais, de ações,
práticas e políticas de meta-fim pedagógica que evidenciam, inclusive, a concretude da
sustentabilidade por meio da qualificação da sociedade e consequentemente ampliação do
controle social, como indutor do processo.
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DIREITO AO SANEAMENTO BÁSICO: GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Sonia Aparecida de Carvalho1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O artigo tem por objetivo pesquisar o direito ao saneamento básico como uma garantia do
mínimo existencial e vital das presentes e futuras gerações, e de sustentabilidade ambiental, social
e econômica. A questão do artigo é importante em razão que a falta de saneamento ambiental ou
básico causa violação de direitos humanos e fundamentais, ocasionando a violação da dignidade
da pessoa humana. Nessa perspectiva, o artigo propõe questionar se o saneamento ambiental ou
básico é um direito humano e fundamental, com o objetivo de garantir o mínimo existencial e
vital, como também, assegurar a sustentabilidade ambiental, social e econômica.
Inicialmente, na primeira etapa do artigo, considerar o saneamento como um direito
humano, fundamental e constitucional, com a finalidade de garantir a dignidade da pessoa
humana e proteger o meio ambiente. Posteriormente, na segunda etapa, analisar o serviço
público de saneamento básico como mínimo existencial e mínimo vital, e um direito social
essencial e dever do Estado.
Finalmente, na terceira etapa, examinar o serviço de saneamento básico como um
indicador de sustentabilidade ambiental, social e econômica e um referente do Índice do
Desenvolvimento Humano (IDH). A sustentabilidade social, econômica e ambiental, é um direito
constitucional, de valor supremo, de eficácia direita e imediata e de efeito vinculante.
O procedimento de pesquisa utilizado foi de pesquisa bibliográfica nas fontes citadas no
decorrer do texto, para o que se utilizou abordagem qualitativa de análise das informações. Na
investigação do artigo, adotou-se o método indutivo, instrumentalizado com as técnicas do
referente, da categoria, do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica.
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1. O SANEAMENTO BÁSICO COMO UM DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL
O direito à proteção do meio ambiente é reconhecido no artigo 225 da Constituição Federal
de 1988, o qual estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.2 O
direito ao meio ambiente saudável e equilibado consiste a satisfação de interesses individuais e
coletivos, assim como, o direito da pessoa humana. Nesse sentido, é inerente ao ser humano o
direito ao saneamento básico ou ambiental adequado e à água potável.3
Nesse sentido, Sarlet e Fensterseifer4 salientam que os direitos fundamentais sociais têm
função eficaz na realização da dignidade da pessoa humana, da justiça social e da igualdade formal
e material, com o objetivo de erradicar a pobreza e promover o bem-estar social e ambiental de
todos os cidadãos. A população, sem acesso as condições existenciais básicas assinala um conjunto
de desigualdades sociais, econômicas e ambientais, assim como a privação de acesso à água e ao
saneamento básico afeta à dignidade do ser humano e o meio ambiente ou meio natural.
O direito ao mínimo existencial visa a justiça social e ambiental, visando garantir uma
redistribuição igualitária de bens sociais básicos e ambientais. Desse modo, a água e o
saneamento básico devem ser reconhecidos como elementos integrantes da dignidade da pessoa
humana, sendo fundamental ao desenvolvimento do ser humano e ao bem-estar existencial.
A saúde humana depende dos serviços públicos de saneamento básico como fatores
determinantes nas relações entre o meio ambiente e a saúde. As doenças causadas pelos
problemas da falta de serviços de abastecimento de água potável e de fornecimento de
saneamento básico atingem especialmente, a população carente.
O saneamento básico é fundamental para o desenvolvimento humano, porquanto o ser
humano precisa ser considerado em todos seus aspectos e precisa ter a oportunidade de se
desenvolver com plenitude em todos eles, sendo imprescindível, o mínimo de infraestrutura

2
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sanitária e ambiental adequada e o mínimo vital.5
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2010, reconheceu “o
direito à água potável e ao saneamento como um direito humano essencial para o pleno desfrute
da vida e de todos os direitos humanos”. Há uma relação entre o saneamento básico e o direito
constitucional econômico e ambiental, pois ausência de abastecimento de água potável e
tratamento de esgoto viola a norma constitucional fundamental, que dispõe sobre o direito a viver
em ambiente saudável, equilibrado e seguro, previsto no artigo 225 da Constituição Federal de
1988.6
Conforme alegam Sarlet e Fensterseifer7 a Assembleia Geral da ONU, em 2010, declarou o
reconhecimento do “direito à água potável e o saneamento como um direito humano essencial
para o pleno desfrute à vida e de todos os direitos humanos”. Consequentemente, o direito ao
saneamento básico como um direito humano essencial.
Nesse sentido, há vinculação entre o saneamento básico e a proteção do ambiente, pois a
ausência de tratamento de esgoto viola “o direito à água potável e ao saneamento básico do
indivíduo e da comunidade como um todo”. Também, viola “o direito de viver em um ambiente
sadio, equilibrado e seguro, devido à poluição ambiental”, à destruição ambiental e à omissão do
Estado e da sociedade.8
A Assembleia Geral da ONU, em 2010, declarou o reconhecimento do direito à água potável e ao
saneamento como um direito humano essencial para o pleno desfrute da vida e de todos os direitos
humanos. [...] Assim, o direito humano e fundamental à água potável e ao saneamento básico
cumpre papel elementar não apenas para o resguardo do seu próprio âmbito de proteção e
conteúdo, mas também para o gozo e o desfrute dos demais direitos humanos: liberais, sociais e
ecológicos. Nesse sentido, a relação entre saneamento básico e proteção do ambiente resulta
evidenciada, pois a ausência de redes de tratamento de esgoto resulta não apenas em violação ao
direito a água potável e ao saneamento básico do indivíduo e da comunidade como um todo, mas
também reflete de forma direta no direito a viver em um ambiente sadio, equilibrado e seguro.9

5
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Acesso em: 10 fev. 2016. DEMOLINER, Karine Silva. Água e saneamento básico: regimes jurídicos e marcos regulatórios no
ordenamento brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 137.
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Deste modo, o saneamento básico é um direito humano, um direito fundamental e
constitui o mínimo vital, pois é essencial à própria sobrevivência do ser humano, e integra junto
com outros elementos o mínimo existencial, caracterizando o binômio vida e dignidade, isto é,
qualidade de vida ou vida saudável ligada à dignidade humana.10 O saneamento básico como um
direito fundamental apresenta tanto um direito social quanto um direito ambiental ou ecológico.
Conforme alega Baracho 11 “os serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário podem ser vinculados direta ou indiretamente aos seguintes direitos
fundamentais: direito à vida, à dignidade da pessoa humana; à moradia e à saúde”; e aos novos
direitos: direito à água, ao saneamento ambiental e ao meio ambiente.
Portanto, é fundamental reconhecer o direito ao saneamento básico e integrá-lo ao rol dos
direitos fundamentais sociais, disposto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que compõe
a garantia do mínimo existencial, como elemento integrante da dignidade da pessoa humana.
Ainda, o saneamento básico assegura a promoção do bem-estar humano, que inclui, além da
proteção dos direitos individuais e coletivos, tais como o direito fundamental ao acesso a água
potável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, condições materiais mínimas de
existência.

2. O SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO COMO MÍNIMO EXISTENCIAL E MÍNIMO VITAL
Com o aumento do crescimento populacional e o enorme volume de resíduos gerados pela
população, surgiu à necessidade de implantar sistemas de tratamento de esgoto, ou seja, de
implantar serviço público de saneamento básico. Os principais problemas que afetam a
humanidade estão relacionados com as garantias dos direitos fundamentais sociais e a proteção
do meio ambiente. A falta de acesso aos direitos sociais básicos aponta um conjunto de
desigualdade social, por parte expressiva da população brasileira e mundial, caracterizando uma
injustiça social e ambiental.
mínimo existencial social e ambiental. Revista Brasileira de Direito, IMED-Passo Fundo-RS, v. 8, p. 6-37, 2012, p. 9-10. Disponível
em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/issue/view/31. Acesso em: 10 fev. 2016.
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Os serviços de saneamento básico como rede de serviços públicos destinados à efetivação
de direitos sociais têm por objetivo promover a melhoria das condições de saúde e a qualidade de
vida da população. Embora o saneamento básico, não esteja expressamente previsto na
Constituição Federal de 1988, como um direito social, pode-se considerar que integra o conjunto
de serviços públicos indispensáveis à efetivação dos direitos sociais. A prestação do serviço de
saneamento básico integra a garantia do mínimo existencial, o núcleo mínimo de prestações
sociais a serem exigidas pelo Estado para a concretização da dignidade humana.
Entretanto, há o problema de garantir o mínimo existencial e de quais direitos podem ser
caracterizados como fundamentais dentre o rol que compõem os direitos sociais na Constituição
Federal de 1988. Também, há a necessidade de reconhecimento de certos direitos subjetivos a
prestações ligados aos recursos materiais mínimos para a existência de qualquer indivíduo. O
problema em garantir o mínimo existencial, tem relação com a limitação dos direitos sociais que
compõem o núcleo de forma equitativa a todos os cidadãos. Consequentemente, há a necessidade
de garantia de certos direitos subjetivos a prestações ligados aos recursos materiais mínimos para
a existência de qualquer indivíduo. A existência humana digna está estreitamente ligada à
prestação de recursos materiais essenciais.12
O mínimo existencial baseia-se no núcleo dos direitos sociais, de natureza prestacional. De
acordo com Fensterseifer 13 “o mínimo existencial está diretamente relacionado à dimensão
existencial humana, conferindo a todo cidadão a garantia constitucional de acesso a um conjunto
mínimo de prestações sociais”. A garantia do mínimo existencial representa um patamar mínimo
para a existência humana.
Segundo explicam Sarlet e Fensterseifer14 o saneamento básico atua entre a garantia do
mínimo existencial social, como a moradia adequada, à saúde, a melhoria de todos os aspectos de
higiene, e a proteção ambiental. O saneamento básico caracteriza-se como um direito e dever
fundamental do indivíduo e da coletividade, além de serviço público essencial, portanto, constitui
dever do Estado e direito do cidadão ou da sociedade.
Assim, o saneamento básico atua entre o mínimo existencial social e a proteção ambiental,
12
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pois há um vínculo entre os direitos fundamentais sociais, especialmente saúde, água potável e
moradia adequada, e o direito fundamental ao ambiente. Segundo afirma Fensterseifer15 “o
saneamento básico diz respeito ao serviço de água e saneamento prestado pelo Estado ou
empresa concessionária do serviço público”, prestado à população ou a sociedade.
O saneamento básico consiste em um processo complexo que se inicia com a captação ou derivação
da água, seu tratamento em estações apropriadas, adução e distribuição, incluindo o transporte da
água, desde o local da retirada até o de consumo final, culminando com o esgotamento sanitário,
isto é, o procedimento de coleta e purificação nas estações de tratamento de esgotos. Também
integram o saneamento básico a coleta de lixo e drenagem urbana, o manejo de águas pluviais.16

No Brasil, a Lei Federal n. 11.445 de 2007, no artigo 3º, inciso I, define o saneamento básico
ou saneamento ambiental como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais
de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento publico de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado aos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do
lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; d) drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.17

Nesse sentido, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o saneamento não
se restringe ao abastecimento de água potável e à coleta e tratamento do esgoto sanitário. O
saneamento é um conjunto de ações que também, inclui a coleta de lixo e a limpeza das vias
públicas, proporcionando, um ambiente saudável para a população.18
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Desse modo, Demoliner 19 afirma que “o saneamento básico constitui um direito
fundamental ligado à dignidade humana, pois a água é o próprio mínimo vital”. O direito ao
saneamento básico é essencial à dignidade humana, além disso, o saneamento admite a intrínseca
vinculação ao mínimo vital ou mínimo existencial. O mínimo vital está incluído os direitos
indispensáveis à sobrevivência do ser humano, inclusive o saneamento básico; e o mínimo
existencial está outros direitos essenciais ao desenvolvimento da personalidade dos indivíduos.
Assim, “enquanto o mínimo vital garante a sobrevivência, o mínimo existencial vai além da
sobrevida, garantindo o desenvolvimento do ser humano em diversos aspectos de sua
personalidade”.20 O conteúdo do mínimo existencial não tem o mesmo conteúdo do mínimo vital
ou mínimo de sobrevivência; porque o primeiro garante a vida humana, sem necessariamente
abranger as condições para uma sobrevivência física em condições dignas e com qualidade de
vida, já o segundo assegura a vida humana, mas não é o suficiente para garantir uma existência
digna com qualidade de vida. Consequentemente, são indispensáveis determinadas condições
materiais para assegurar adequados níveis de bem estar social, como saúde, moradia e
saneamento, para o pleno desenvolvimento da personalidade humana.21
O serviço de saneamento básico em relação a sua natureza deve ser considerado um
serviço público e uma atividade econômica. Desse modo, o serviço de saneamento básico consiste
“como um direito fundamental, serviço público e essencial. É dever de o Estado prestá-lo, seja
diretamente ou indiretamente, por intermédio de terceiros, garantindo a sua universalização,
sendo indispensável o acesso do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”.22
O saneamento básico como dever e direito, além de serviço público essencial, atua entre o
mínimo existencial social e a proteção ambiental. A caracterização dos direitos fundamentais
socioambientais, como a saúde, a água potável, a moradia adequada e o ambiente
ecologicamente equilibrado, integra um conjunto de direitos para a realização de uma vida
Disponível em: http://www.pensamentoverde.com.br. Acesso em: 29 jan. 2016.
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humana digna e saudável.23
O reconhecimento da proteção do meio ambiente como valor fundamental estabelece
proteger não apenas a vida humana, mas a preservação de todos os recursos naturais, incluindo
todas as formas de vida existentes no planeta. A exigência da vida humana com dignidade aponta
para o reconhecimento da dimensão ecológica ou ambiental da dignidade da pessoa humana.24
Nesse sentido, Fensterseifer25 afirma que “o conteúdo da dignidade humana não se limita
ao direito à vida em sentido estrito, o mínimo existencial não pode ser limitado ao direito à mera
sobrevivência na dimensão natural ou biológica”. Entretanto, o mínimo existencial na dimensão
natural ou biológica deve ser fundamentado de forma ampla, considerando a proteção do meio
ambiente, a qualidade ambiental e a qualidade de vida. Da mesma forma:
O conteúdo do mínimo existencial não pode ser confundido com o mínimo vital ou mínimo de
sobrevivência, na medida em que este último diz respeito à garantia da vida humana, sem
necessariamente abranger as condições para uma sobrevivência física em condições dignas, de uma
vida com certa qualidade.26

O mínimo existencial na dimensão ambiental ou ecológica baseia-se na vida com qualidade
ambiental, na sobrevivência humana e, portanto, o mínimo vital, dimensão que se está ameaçada
pela degradação ou poluição ambiental. Conforme explica Fensterseifer27 “a dignidade da pessoa
humana somente estará assegurada, em termos de condições básicas a serem garantidas pelo
Estado e pela sociedade”, se garantida uma vida saudável a todos, pela equidade e qualidade do
ambiente onde a vida humana habita e se desenvolve.
Também, Fensterseifer28 alega que “com base na dimensão ambiental ou ecológica do
mínimo existencial, a garantia da existência de uma vida digna, de um direito por parte da
sociedade”, será garantida na obtenção de prestações públicas de condições mínimas de
subsistência na questão ambiental. Há um vínculo entre a degradação ou poluição ambiental e os
23
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direitos sociais, fundamentado na garantia do mínimo existencial ecológico para assegurar uma
existência humana digna e saudável a todos.
Portanto, o saneamento básico pode ser definido como o conjunto de procedimentos, com
o escopo de propiciar as condições de higiene adequada, de abastecimento de água potável,
esgoto e limpeza urbana. O saneamento básico ou saneamento ambiental evita a contaminação e
a disseminação de doenças, como também, a preservação do ambiente e a garantia do mínimo
existencial e mínimo vital. Portanto, o saneamento básico ou ambiental e a sustentabilidade
ambiental, social e econômica são essenciais à saúde humana, o resguardo e desenvolvimento da
vida do ser humano e à proteção do meio ambiente.

3. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO: INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E
ECONÔMICA
O crescimento da população e o desenvolvimento desordenado da ocupação urbana
acarretam vários problemas ambientais e sociais, como a poluição do meio ambiente, a ocupação
irregular do solo, a destinação inadequada dos resíduos sólidos e a falta de saneamento básico.
Diante do aumento dos problemas socioambientais “la ONU afirma que más de 2.400 millones de
personas viven ahora sin saneamientos, un considerable aumento respecto a la década anterior;
1.200 millones carecen de agua potable segura; un número parecido carece de viviendas y
servicios sanitarios y educativos adecuados”.29
Atualmente, mais de 2,5 bilhões de pessoas ainda não têm acesso ao saneamento básico
adequado em todo o mundo. A Organização das Nações Unidas (ONU) indica que os problemas
causados pela falta de saneamento básico são enfrentados por mais de 2,5 bilhões de pessoas em
todo o mundo. A ONU reconhece o saneamento básico como um direito humano separado do
direito fundamental à água potável. A falta de estruturas sanitárias adequadas prejudica e viola
outros direitos humanos, como o direito à saúde, à vida, à educação e o desenvolvimento do ser
humano. A Organização das Nações Unidas (ONU) assinala que problemas ligados à falta de
saneamento e água influencia diretamente nos índices de mortalidade infantil, como favorece a
transmissão de doenças infecciosas e contagiosas.30
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Deste modo, “mais de um bilhão de habitantes na Terra não têm acesso à habitação segura
e a serviços básicos, embora todo o ser humano tenha direito a uma vida saudável e produtiva, em
harmonia com a natureza” e o desenvolvimento humano.31 Assim, “mais de um bilhão dos
habitantes da Terra não têm acesso à habitação segura e serviços básicos de saneamento como:
abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário e coleta de lixo”.32 A falta de todos esses
serviços públicos essenciais são fatores que contribuem para a degradação ou poluição do meio
ambiente e que acarretam riscos à saúde humana.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de todos os
fatores do meio físico, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico,
mental e social. O saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por
objetivo alcançar a salubridade ou qualidade ambiental e a sustentabilidade ambiental. Também,
o saneamento ambiental é “o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar a
salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária
de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo e
drenagem urbana”. 33 O conceito de saneamento ambiental está vinculado à salubridade
ambiental, o que significa que a população e o Poder Público devem agir para evitar ou minorar
problemas no meio ambiente.
O saneamento básico é essencial para o desenvolvimento humano, pois o ser humano só
poderá se desenvolver com plenitude, física e social, se tiver saúde e acesso à água limpa e ao
saneamento adequado. O ser humano que não tem moradia e vive em meio ao lixo, exposto ao
esgoto e às substancias tóxicas, além de vetores transmissores de doenças, tem poucas chances
de se desenvolver com plenitude.34 Contudo, há uma injustiça na distribuição de serviços públicos,
tanto na distribuição dos bens sociais, quanto no acesso dos recursos naturais, de modo que a
população necessitada tem seus direitos sociais e ecológicos violados. A falta de acesso aos
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recursos sociais e ambientais, como a promoção ao serviço de saneamento básico, compromete o
respeito pela vida e a dignidade da população carente.35
O saneamento básico é um indicador principal para o desenvolvimento humano, pois o
saneamento básico influencia na medida do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esta
medida é utilizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para avaliar
os países em suas dimensões social e cultural.36 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é
usado para avaliar a qualidade de vida de das pessoas, baseado no saneamento que é um
indicador de qualidade ambiental. O IDH é uma medida geral do desenvolvimento que considera a
condição da vida humana em cada País.
Estima-se que existam atualmente no Brasil aproximadamente 40 milhões de pessoas vivendo
abaixo da linha da pobreza. E sem dinheiro para se alimentar, sem teto para se proteger, o indivíduo
acaba sendo marginalizado, excluído, impedido de se desenvolver física e psiquicamente.37

Nesse sentido, considera-se o saneamento básico como um instrumento de garantia de
direitos fundamentais socioambientais e um indicador de sustentabilidade, pois “grande parte da
humanidade não goza de sustentabilidade: vive abaixo da linha da pobreza, sem água tratada, sem
esgoto, sem luz e com má nutrição. Desafio para todos os governos é garantir a sustentabilidade
mínima de seus cidadãos [...].” Desafio é o humanitarismo básico que cada governo ou Estado
deve sustentavelmente garantir para todos os cidadãos.38 Deste modo, cabe o governo e Estado
implementar as condições mínimas e adequadas para uma vida digna aos cidadãos, devendo
preservar o direito fundamental do meio ambiente físico e biológico, ecologicamente equilibrado
como elemento coletivo do direito à vida digna e saudável.
O saneamento básico tem por objetivo promover a melhoria das condições de saúde e a
qualidade de vida da população. Os serviços de saneamento básico se propõem na provisão de
bens públicos e no fornecimento de serviços públicos destinados à efetivação de direitos sociais,
baseado na Lei 11. 445 de 2007, Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). A Lei Federal 11. 445
de 2007 define saneamento básico, também denominado saneamento ambiental “como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água
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potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e manejo das águas
pluviais e drenagem urbanas”.39
O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) é baseado no Decreto 8.141 de 2013,
como é um instrumento fundamental de implementação da Política Federal de Saneamento
Básico baseado na Lei 11. 445 de 2007. O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)
consiste no planejamento integrado do saneamento básico, incluindo o abastecimento de água
potável, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais
urbanas. Ainda, o PLANSAB deve definir os objetivos e metas nacionais e regionais, de gestão dos
serviços de saneamento básico e de sustentabilidade, determinar objetivos e metas visando à
qualidade de vida e a inclusão social do saneamento básico.
O PLANSAB deverá buscar o desenvolvimento de mecanismos de gestão dos serviços e incentivar o
desenvolvimento de modelos alternativos de gestão que permitam alcançar níveis crescentes de
eficiência e eficácia e a sustentabilidade social, ambiental, econômica e financeira do saneamento
básico.40

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) deve definir programas, políticas e
ações visando à promoção das dimensões da sustentabilidade ambiental, social e econômica,
como deve incorporar de forma integrada as dimensões da sustentabilidade. A dimensão
ambiental “pressupõe a manutenção da integridade e da capacidade de suporte dos
ecossistemas”; a dimensão social “consiste no empoderamento da população com participação
nas tomadas de decisão e no desenvolvimento institucional”; e a dimensão econômica “expressa
pela equidade e eficiência” na utilização dos recursos naturais.41
A sustentabilidade é multidimensional porque condiciona o desenvolvimento e o bem estar
das presentes gerações sem comprometer a produção do bem estar e a qualidade de vida das
futuras gerações. “A sustentabilidade é multidimensional, jurídica-política, ética, social, econômica
e ambiental, pois as dimensões da sustentabilidade devem ser tratadas em sincronias, com
transparência ativa e passiva”. 42 Também, conforme afirma Freitas 43 a sustentabilidade
39
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“determina promover o desenvolvimento social, econômico, ambiental, ético e jurídico- político,
no intuito de assegurar as condições favoráveis para o bem estar das gerações presentes e
futuras” e no desígnio de garantir a dignidade humana e a qualidade de vida.
A sustentabilidade determina, com eficácia direita e imediata, a responsabilidade do Estado e da
sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente
inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de
assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao
bem estar.44

A sustentabilidade representa o equilíbrio dinâmico, à cooperação e à evolução, e implica a
interdependência de todos com todos, garantindo a inclusão de todos os seres vivos. A
sustentabilidade consiste em todas as ações destinadas à manutenção das condições físicas,
químicas e biológicas que sustentam os seres vivos, os seres humanos e, especialmente a Terra.
A sustentabilidade são todas as ações destinadas a manter as condições energéticas, informacionais,
físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a
vida humana, visando sua continuidade e ainda atender as necessidades das gerações presentes e
das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de
regeneração, reprodução e coevolução.45

A sustentabilidade está “vinculada à proteção do ambiente, e o equilíbrio ambiental implica
o uso racional e harmônico dos recursos naturais, de modo a por meio de sua degradação também
não esgotá-los, de modo a assegurar a sobrevivência e qualidade de vida das futuras gerações”.46
A sustentabilidade constitui o dever de proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos
do Planeta Terra.
A sustentabilidade significa o desenvolvimento equlibrado do ser humano com a natureza,
a satisfação das necessidades básicas com a qualidade de vida, igualmente, a disponibilidade e
utilização do meio ambiente com a preservação e/ou proteção dos recursos naturais. As
dimensões da sustentabilidade social, econômica e ambiental, servem como medida de avaliação
e indicação de definição ampla de sustentabilidade, como a sustentação de todas as condições
necessárias para a evolução e manutenção dos seres vivos, especialmente a vida humana.
A dimensão social da sustentabilidade protege os direitos fundamentais sociais que
requerem programas e políticas públicas com eficiência e eficácia. A dimensão social da
44
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sustentabilidade ampara os desprovidos e desfavorecidos mediante ações positivas e
compensações à pobreza diante das questões ambientais, como admite o modelo de
desenvolvimento includente, justo e igual.47
A pobreza e a miséria geralmente andam acompanhadas pela degradação ambiental, tornando
aqueles cidadãos mais prejudicados pela falta de acesso aos seus direitos sociais básicos, como
também [...] aos seus direitos ambientais. [...] As demandas sociais devem ser pautadas de forma
ordenada e conjunta, a fim de contemplar uma tutela integral e efetiva da dignidade humana a
todos os integrantes da comunidade estatal.48

Do mesmo modo, a proteção da dignidade humana e do meio ambiente é um dos
elementos vitais e básicos para uma existência humana digna e saudável, pois destaca a
interdependência de todas as dimensões de direitos fundamentais sociais e ambientais ou
ecológicos. Fensterseifer49 alega que “as condições existenciais mínimas necessárias ao pleno
desenvolvimento” da dignidade humana se baseiam na qualidade do ambiente ou no meio
ambiente natural “em que a vida humana se desenvolve, caracterizando uma ligação vital entre a
proteção do meio ambiente e o direito da dignidade humana”. Entretanto, “as necessidades
existenciais para uma tutela integral da dignidade humana”, precisam ampliar a proteção da
dignidade humana na perspectiva dos direitos ambientais ou ecológicos e dos direitos
fundamentais sociais.
A dimensão ética da sustentabilidade consiste no agir e no modo da produção do bem estar
duradouro e na interação do ser humano com a natureza. 50 A dimensão ambiental da
sustentabilidade “garante o direito das gerações atuais, sem prejuízo das futuras gerações, ao
ambiente limpo” e ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado.51
A dimensão econômica da sustentabilidade “consiste no equilíbrio entre eficiência e
equidade, o sopesamento fundamentado em todos os empreendimentos, privados e públicos, dos
benefícios e dos custos diretos e indiretos”.52 A dimensão jurídica- política define “a eficácia dos
direitos fundamentais de todas as dimensões, [...] em função de seu caráter normativo, toda e
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qualquer omissão causadora de injustos danos intrageracionais e intergeracionais”.53
A dimensão jurídica- política da sustentabilidade determina, com eficácia direta e imediata,
independentemente de regulamentação, a tutela jurídica do direito ao futuro e, assim, apresenta-se
como dever constitucional de proteger a liberdade de cada cidadão (titular de cidadania ambiental
ou ecológica). [...] no processo de estipulação intersubjetiva do conteúdo intertemporal dos direitos
e deveres fundamentais das gerações presentes e futuras sempre que viável diretamente.54

Deste modo, as dimensões da sustentabilidade social, econômica, ambiental, ética e
jurídica-política reclamam uma compreensão integrada do direito à vida, do direito à dignidade
humana, o bem estar material e imaterial e do direito ao futuro das presentes e futuras gerações.
O saneamento básico garante o direito à sustentabilidade, como um direito humano e
fundamental, que gera obrigações e determina a salvaguarda do direito ao futuro das gerações. O
direito à sustentabilidade social, econômica e ambiental têm eficácia direita e imediata e efeito
vinculante, no cumprimento da função socioambiental de bens e serviços.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dessa perspectiva, evidencia no artigo que o saneamento básico é um direito
humano e fundamental, um direito social e constitucional, que visa garantir a dignidade da pessoa
humana. O artigo comprova que o serviço público de saneamento básico é mínimo existencial e
vital, pois é um dever do Estado e um direito da sociedade, como integra os direitos sociais e
ambientais. A questão proposta no artigo confirma que a falta de um saneamento básico
adequado reflete diretamente no amparo da saúde humana, na garantia da dignidade da pessoa
humana, na qualidade de vida, no bem estar e na proteção do meio ambiente.
A pesquisa demonstra que o serviço público de saneamento básico constitui um referente
de sustentabilidade social, econômica e ambiental, como é um indicador do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que
aponta proteger o meio ambiente e o ser humano.
Portanto, a investigação evidencia que o reconhecimento do direito ao saneamento básico
para uma existência digna e sadia, e por consequência, a vinculação ao mínimo existencial e vital
reconhece a ligação do serviço público de saneamento ambiental ou básico ao direito à
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sustentabilidade social, econômica e ambiental.
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OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E SUSTENTABILIDADE: SOBRE A IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DA USUCAPIÃO INDIVIDUAL DERIVADA DE LOTEAMENTO CLANDESTINO

João Luiz de Carvalho Botega1
Rodrigo Andrade Viviani2

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo examinar a (im)possibilidade jurídica – não como
categoria do direito processual civil, mas a partir do paradigma da sustentabilidade – do manejo
de ação de usucapião individual nos casos em que a posse foi adquirida em imóvel proveniente de
parcelamento irregular do solo urbano.
O problema que se coloca, então, é, a partir da verificação da insistente desordenação na
ocupação do solo urbano no país, que assola desde os maiores até os menores municípios do
Brasil, saber de qual ou quais maneiras se pode enfrentar juridicamente esse problema,
problematizando-a(s) a partir do paradigma da sustentabilidade.
Para tanto, depois de discorrer brevemente sobre o paradigma da sustentabilidade,
abordar-se-á os problemas advindos de tal forma de “regularizar” loteamentos clandestinos, e a
hipótese lançada no texto é de que a usucapião não pode servir como substitutivo ao correto
procedimento de regularização fundiária, em obediência às normas ambientais e urbanísticas.
Nesse sentido, será enfocado o julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário n. 422.349,
pontuando-se que a tese fixada pela Suprema Corte em tal caso não se aplica às situações em que
o imóvel usucapiendo advém de loteamento irregular.
Registra-se, por derradeiro, que, quanto à metodologia, o relato dos resultados será
composto na base lógica Indutiva3
1
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1. ALGUMAS NOTAS SOBRE O PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE
Diante dos graves e cada vez mais frequentes riscos4 causados, pela intervenção humana,
na natureza, colocando em perigo a própria preservação da espécie humana e da vida em geral no
planeta, a sustentabilidade surge, neste momento histórico, como novo paradigma axiológico
transnacional5 para a humanidade e sua relação com a Terra.
Esse novo paradigma é “transnacional” porque deve ser pensado sempre em uma
perspectiva global, já que os danos ambientais não conhecem fronteiras geográficas. Assim, de
nada adiantaria que um determinado país um uma determinada região desenvolvesse práticas
sustentáveis se tais práticas não se espraiarem por todo o mundo. Segundo Leonardo Boff6,
A sustentabilidade deve ser pensada numa perspectiva global, envolvendo todo o planeta, com
equidade, fazendo que o bem de uma parte não faça à custa do prejuízo da outra. Os custos e os
benefícios devem ser proporcional e solidariamente repartidos. Não é possível garantir a
sustentabilidade de uma porção do planeta deixando de elevar, na medida do possível, as outras
partes ao mesmo nível ou próximo a ele.

Além disso, a compreensão desse novo paradigma pressupõe o reconhecimento da
gravidade da atual crise da civilização humana: diferentemente daquelas vivenciadas pela
civilização antiga, a crise da sociedade contemporânea não se restringe a indivíduos, governos ou
instituições sociais: pela primeira vez, ela atinge dimensões planetárias.
Daí que, para se compreender a importância do paradigma da sustentabilidade na garantia
do próprio futuro da humanidade, é imprescindível romper com as visões de mundo até agora
hegemônicas, que se mostraram insuficientes e até mesmo prejudiciais para a conservação da vida
(sobretudo a humana) na Terra.
De acordo com Juarez Freitas7, os dramas da civilização contemporânea, sobretudo aqueles
socioambientais (pobreza extrema, desigualdade social, aquecimento global, insegurança
alimentar, exaurimento dos recursos naturais etc.), não podem ser entendidos e enfrentados de
maneira isolada (por apenas um grupo de pessoas ou por uma parte do conhecimento humano)
nem estática (como se não estivesse em constante transformação), mas sim receber uma
4
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abordagem sistemática, empírica e integrada, que combine elementos sociais, ambientais,
econômicos e jurídico-políticos. Desse modo, a sustentabilidade deve emergir como uma
“racionalidade dialógica, interdisciplinar, criativa, antecipatória, mediadora de consequências e
aberta”8.
Diante desse cenário, inicialmente é preciso desenvolver um senso de urgência a respeito
da grave crise socioambiental atualmente existente, chamando à responsabilidade conjunta e
solidária o Estado e cada um dos cidadãos. Não obstante uma visão a longo prazo seja
fundamental, não há mais como aguardar que uma nova geração (mais bem-educada para o meio
ambiente) vá surgir para salvar o planeta, pois os problemas ocorrem aqui e agora e cabe a esta
geração o desafio de superá-los com suas próprias forças.
Da mesma forma, a visão de mundo holística9 constitui um novo imperativo ético10 para a
humanidade, baseada em critérios de solidariedade “sincrônica com a geração atual, diacrônica
com as futuras gerações e em sintonia com a natureza”11, e deve implicar um novo arranjo cultural
para a sociedade contemporânea, que represente significativas mudanças em estruturas sociais e
instituições político-jurídicas construídas em outras épocas.
A sustentabilidade como novo paradigma aparece como critério normativo para a reconstrução da
ordem econômica (um novo sistema econômico mais justo, equilibrado e sustentável) da
organização social (modificando a estrutura social e a organização da sociedade – equidade e justiça
social) do meio ambiente (possibilitando a sobrevivência do homem em condições sustentáveis e
digna – respeito ao meio ambiente)12.

Tendo em vista a insuficiência de apenas um setor isolado do conhecimento humano para
dar conta dos novos desafios enfrentados pela humanidade, a sustentabilidade, para representar
uma verdadeira mudança de mentalidade13 do ser humano, não pode ser estudada apenas sob o
influxo de sua dimensão ambiental ou ecológica, ganhando relevo as dimensões social e
econômica do novo paradigma.

8
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Não há dúvida, hoje, que os problemas ambientais estão quase sempre ligados a problemas
de ordem social, de modo que somente se pode pensar em melhorar as condições ambientais do
planeta quando tais melhorias vierem acompanhadas da elevação da condição de vida de boa
parte da população humana, hoje extremamente marginalizada.
À vista desse quadro, também o direito é (ou deve ser) afetado pelo paradigma da
sustentabilidade, não só no momento da elaboração de novas leis, mas também com a adequação
e adaptação de conceitos e instituições jurídicas já existentes às novas categorias14.
A sustentabilidade, assim, transformar-se-ia em um princípio constitucional de aplicação
direta e imediata, quase que um “valor supremo”, o qual estabeleceria a responsabilidade
solidária do Estado, da sociedade e de cada ser humano pela realização e efetivação de um
desenvolvimento socialmente inclusivo, ambientalmente limpo, ético e eficiente15.
Para que isso se concretize, além de investimentos e incentivos à educação ambiental e
sustentável, mostra-se premente também aperfeiçoar os mecanismos de prevenção dos danos e
riscos ambientais, superando o velho enfoque meramente repressivista que vigorou por algum
tempo no direito ambiental. Assim, a sustentabilidade exigirá do Poder Público ações mais efetivas
de orientação e fiscalização de empreendimentos potencialmente poluidores, sob pena de o
Estado se tornar corresponsável pelos danos eventualmente causados.
E o alcance desse objetivo exige primeiramente que o Estado brasileiro livre-se de seus
antigos vícios, como bem denuncia Juarez Freitas16, superando os autoritarismos, coronelismos,
patrimonialismos e omissivismos políticos, tão presentes no contexto político nacional, de norte a
sul do país. A separação daquilo que é público (e, portanto, de todos) do que é privado, sem que
um interfira na esfera decisória do outro, é o primeiro passo que deve ser dado na construção de
um Estado efetivamente sustentável.
Desse modo, a sustentabilidade, enquanto nova ética humana, deve ser fomentada e
estimulada para que a sociedade de risco contemporânea não dê o passo adiante no precipício em
14
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que a humanidade se colocou.

2. USUCAPIÃO INDIVIDUAL COMO FORMA DE “REGULARIZAÇÃO” DE LOTEAMENTOS
CLANDESTINOS: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
É bastante comum, para aqueles que labutam no dia a dia dos fóruns e tribunais brasileiros,
deparar-se com a seguinte situação: determinada pessoa, proprietária de um imóvel urbano de
maior extensão, resolve vender partes desse terreno para terceiros. A forma legal e correta de
realizar tal negócio jurídico é por meio do procedimento de parcelamento do solo, regido pela Lei
n. 6.766/79, que prevê as hipóteses de desmembramento ou loteamento dos imóveis, com a
criação de novas matrículas.
Ocorre que esse procedimento de parcelamento do solo, justamente por necessitar da
elaboração de um projeto técnico específico que garanta o cumprimento das normas ambientais e
urbanísticas, além da aprovação pelo Cartório de Registro de Imóveis depois de manifestação
conclusiva do Ministério Público, acaba por se tornar financeiramente mais custoso e, via de regra,
de aprovação mais burocrática e demorada. Desse modo, muitos proprietários, burlando a
legislação de regência, simplesmente vendem certa metragem do terreno maior para terceiros por
meio de contrato de promessa de compra e venda, contrato esse que não é levado a registro,
embora tenha efeitos jurídicos e fáticos, pois os compradores acabam se imitindo na posse da
gleba.
Depois de anos exercendo a posse da pequena fração do imóvel adquirido, o comprador
ingressa em Juízo com uma ação de usucapião para adquirir a propriedade da parte do terreno
que ocupa, alegando ter preenchido todos os requisitos para a procedência do pedido, já que tem
a posse mansa, pacífica e contínua da gleba pelo prazo estipulado em lei (a depender da
modalidade da usucapião) e é portador de justo título (o compromisso de compra e venda) e de
boa-fé.
Referidas ações de usucapião – e há milhares delas em andamento e muitas já julgadas
definitivamente pelos tribunais – muito raramente são contestadas, pois calham de ser citados
para compor o polo passivo da lide o próprio proprietário do imóvel de onde se “desmembrou” a
gleba usucapienda e os confrontantes deste terreno, os quais geralmente estão em situação
idêntica ao autor da ação.
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É fato que a imensa maioria dos casos que agora se noticia cuidam de famílias de baixa
renda que buscam o Judiciário como forma de obter a propriedade dos imóveis em que residem,
com a criação de nova matrícula, o que permitirá inclusive a contratação de empréstimos
bancários a menor custo nos programas estatais de habitação.
Por conta disso, parte considerável da jurisprudência tem se posicionado no sentido de
que, à luz do princípio da função social da propriedade, eventual burla às normas atinentes ao
parcelamento do solo urbano não pode colocar óbice ao pedido de usucapião17, chancelando,
dessa forma, que o imóvel seja ocupado sem qualquer tipo de planejamento, aprovação ou
acompanhamento do Poder Público.
Ocorre, todavia, que as graves consequências trazidas pela ocupação desordenada do solo,
cujo fato gerador são os parcelamentos irregulares do solo, são inúmeras e conhecidas de todos.
Com efeito, a mesma Constituição Federal que garante o direito à propriedade e consagra
sua função social e o direito a usucapião estatui, em seu artigo 18218 que o parcelamento do solo
urbano deve atender as exigências do plano diretor, tendo em vista a ordenação da cidade, como
política de desenvolvimento e de expansão urbana, bem como que a propriedade urbana cumpre
sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no
mesmo plano diretor.
O arcabouço normativo a respeito da garantia do equilíbrio socioambiental no
desenvolvimento das cidades é complementado, quanto ao procedimento para parcelamento do
solo, pelas regras inseridas na Lei Federal n. 6.766/79, as quais estão em sintonia com as diretrizes
da política constitucional de desenvolvimento urbano e, também, com as demais disposições
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Cita-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA USUCAPIENDA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL N.
6.766/79, TAMPOUCO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ACERCA DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. IRRELEVÂNCIA. FATOS QUE
NÃO INVIABILIZAM A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE
PREENCHIDOS. PREVALÊNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Presentes os
requisitos da usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição originária da propriedade, independentemente de
eventual irregularidade referente às normas sobre o parcelamento de solo urbano, tendo em vista a boa-fé do pretendente, o
interesse social do provimento almejado e a função social da propriedade urbana." (Ap. Cív. n. 2012.075806-7, de Camboriú, rel.
Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 6.12.12.) BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 2012.080500-5, de
Camboriú, rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 08-10-2015. Disponível em www.tjsc.jus.br. Acesso em 26-11-2015.
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em
lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor. […]
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constantes do Estatuto das Cidades.
Aliás, o artigo 2º do mencionado Estatuto (Lei Federal 10.257/01) estabelece que dentre as
diretrizes gerais que objetivam “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
da propriedade urbana” estão a garantia do direito a cidades sustentáveis, “entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”
(inciso I), o planejamento do desenvolvimento das cidades, “de modo a evitar e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente” (inciso IV) e a
“oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos
interesses e necessidades da população e às características locais” (inciso V).
Vale lembrar, ainda, que no Estado de Santa Catarina, por exemplo, a Lei Estadual n.
6.063/82 prevê a exigência, para todos os projetos de loteamento, de pelo menos 35% da gleba a
ser destinada aos sistemas de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário e
espaços livres e de uso público.
Assim, considerando que o parcelamento clandestino não tem a aprovação do Poder
Público, tampouco o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, em evidente
prejuízo à sustentabilidade e ordenação do uso e ocupação do solo urbano, torna-se claro o
malferimento das disposições contidas na Constituição Federal (artigo 182) e, mais
especificamente, no Estatuto das Cidades – leis da mesma hierarquia daquelas que garantem o
direito a usucapião, vale o registro.
Com efeito, não se pode admitir usucapião de modo contrário ao regramento do
parcelamento do solo, previsto na própria Constituição, na lei federal que regula o tema e na lei
municipal que estabelece as regras para o parcelamento do solo (Plano Diretor). Pensar de modo
contrário, em verdadeiro retrocesso socioambiental, seria fazer ouvidos moucos para todo o
processo administrativo imprescindível a salutar organização e ocupação do solo, instrumento
jurídico no qual se assegura que todo parcelamento resguardará a ordem urbanística, o
planejamento e desenvolvimento de cidades sustentáveis, com a oferta de equipamentos urbanos
e comunitários, além de serviços públicos adequados às necessidades da população.
É por conta de situações como esta e como muitas outras que abarrotam os escaninhos do
Judiciário, em que se privilegia o interesse privado do possuidor de determinado lote em
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detrimento do interesse público e de toda a coletividade, que se verifica, cotidianamente, o
inexorável crescimento do processo de favelização (mesmo que ainda não tão evidente em
cidades interioranas e de pequeno porte, mas que, de uma forma ou de outra, mesmo nas
metrópoles, iniciou exatamente com esse tipo de ocupação desordenada do solo urbano) e,
depois, sobrevém a inevitável constatação da falta de prestação de serviços públicos básicos,
como creches, escolas, postos de saúde etc., sobretudo às populações mais vulneráveis, causada
justamente pela impossibilidade de se planejar a cidade de maneira sustentável e democrática.
Os impactos desse proceder irregular também são sentidos – num exemplo talvez mais
próximo – no trânsito e na mobilidade urbana, na ausência de ruas que respeitem os gabaritos
mínimos e que comportem o fluxo de veículos, na impossibilidade de se implantar um transporte
público de qualidade, na perda de tempo exagerada em deslocamentos simples, entre outros
problemas que afetam o dia a dia de todo cidadão que reside em área urbana.
A ocupação irregular do solo também causa impactos ambientais relevantes, sobretudo em
regiões cortadas por rios e córregos, que ano após ano se veem taladas por enchentes e
deslizamentos de terra cada vez mais frequentes e intensos, causando mortes, desalojamentos e
enormes prejuízos financeiros.
Para Marcelo Lopes de Souza19,
À pobreza urbana e à segregação residencial podem ser acrescentados outros problemas, não raro
intimamente associados com elas duas. Um deles é a degradação ambiental, em relação à qual, aliás,
se percebe, em cidades como as brasileiras, numa interação entre problemas sociais e impactos
ambientais de tal maneira que vários problemas ambientais, que irão causar tragédias sociais (como
desmoronamentos e deslizamentos de encostas, enchentes e poluição atmosférica), têm origem em
problemas sociais ou são, pelo menos, agravos por eles.

A questão que se coloca, portanto, é antecedente à discussão acerca do exercício da posse,
pois sendo a área usucapienda fruto de parcelamento ilegal e clandestino, o meio adequado para
a aquisição do direito real é o de exigir a regularização da área por meio de procedimento
administrativo de parcelamento do solo para, somente então, haver a posterior outorga da
manifestação de vontade sonegada em ação de adjudicação compulsória.
Ademais, tecnicamente, havendo contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não
se pode falar em aquisição originária da propriedade – suscetível de usucapião – mas sim de
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SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. p. 84.
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aquisição derivada, como bem explica Arnaldo Rizzardo20:
Duas são as formas de aquisição, quanto à origem: a originária e a derivada.
Na primeira a aquisição nasce sem qualquer vinculação com o passado. Não se constata uma relação
jurídica entre o adquirente e o antecessor sujeito titular da propriedade. Inexiste a transmissão do
bem por uma pessoa a outra. O adquirente torna sua a coisa, passando a exercer o domínio sobre
ela sem que de outra pessoa tenha havido transmissão.
Conhecem-se os seguintes modos originários de aquisição: o usucapião, a ocupação, e a acessão
natural, embora imperem divergências sobre o assunto, defendendo alguns que apenas a ocupação
é modo originário.
É, por sua vez, derivada a aquisição quando ela se dá pela transmissão. A propriedade passa para um
novo titular em razão de um contrato, transferindo-se de uma pessoa para a outra pela tradição ou
transmissão imobiliária. […]
Na aquisição derivada, está sempre presente o vínculo entre duas pessoas – o antigo titular do
domínio e o adquirente, ou novo titular. E o liame é estabelecido em uma relação inter vivos, ou
causa mortis, isto é, a transmissão exsurge de um ato entre pessoas vivas (contrato), ou do direito
sucessório.

Não fosse a usucapião derivada de parcelamento irregular do solo causadora de enormes
danos ao desenvolvimento urbano, ao meio ambiente e à própria sustentabilidade das cidades, ela
também causa prejuízo à ordem tributária (e, portanto, novamente a toda a sociedade), pois
deixa-se de recolher o imposto de transmissão inter vivos (ITBI), já que para a abertura de uma
nova matrícula decorrente de sentença que reconhece a prescrição aquisitiva não se exige o
recolhimento do referido tributo.
É nesse sentido, inclusive, que a alteração trazida pelo Estatuto das Cidades no artigo 167,
inciso I, item 28, da Lei de Registros Públicos foi revogada pela Medida Provisória n. 2220. Referido
dispositivo havia sido alterado para a seguinte redação: “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além
da matrícula, serão feitos: I - o registro: [...] 28 – das sentenças declaratórias de usucapião,
independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação.”
Posteriormente e, antes mesmo da entrada em vigor da redação acima, a Medida
Provisória fez retornar o dispositivo à sua redação anterior, qual seja: “Art. 167 - No Registro de
Imóveis, além da matrícula, serão feitos: I - o registro: [...] 28 – das sentenças declaratórias de
usucapião”.
Como se vê, o legislador, atento à necessidade da regulamentar a ocupação do solo
urbano, modificou a legislação de regência antes mesmo da entrada em vigor do artigo que
20

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 260.
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permitiria o registro de usucapiões em parcelamentos irregulares. Fica claro, portanto, que a
intenção legislativa era, efetivamente, de obstar requerimentos de usucapião derivados de
loteamentos clandestinos.
Vale enfatizar que o objetivo do reconhecimento da impossibilidade jurídica da usucapião
derivada de loteamento clandestino não é impedir o acesso dos eventuais compradores ao seu
direito de propriedade, mas apenas condicioná-lo ao cumprimento de todas as normas ambientais
e urbanísticas existentes e, quiçá, incentivar os municípios a pensar e a implementar políticas
públicas voltadas à sustentabilidade urbana, pois
Uma cidade sustentável é aquela onde realmente se desenvolve a verdadeira vida dos indivíduos, a
partir do ambiente humano e natural que lhes é oferecido. Conjugar administração municipal
democrática com a participação, o engenho, o trabalho e a criatividade dos 'iletrados' pode resultar
em uma cidade bem mais sustentável e feliz21.

É curioso observar, nesse passo, que um dos principais fundamentos utilizados na
jurisprudência para dar guarida aos pedidos de usucapião ora examinados é justamente a garantia
da “função social da propriedade”. Ocorre, todavia, que a função social da propriedade, como o
próprio Estatuto das Cidades estabelece, é cumprida e homenageada justamente com a tomada
de posição diametralmente oposta, uma vez que de nada adianta ao proprietário de uma pequena
gleba ter a matrícula do imóvel em suas mãos se continua sem acesso aos serviços básicos e
equipamentos públicos de saúde, educação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana,
lazer etc.
Enfim, a usucapião individual não pode servir como esteio para a falta de planejamento e
fiscalização do Poder Executivo Municipal, e a solução para situações que tais deve ser sempre
pensada de maneira coletiva, por meio dos instrumentos previstos no Estatuto das Cidades e,
sobretudo, na Lei n. 11.977/2009, que reservou um capítulo específico (artigo 46 e seguintes) para
a regularização fundiária de assentamentos urbanos.
E, nesse sentido, o Poder Judiciário e o Ministério Público não podem fechar os olhos para
essa realidade, pois a atuação dos referidos órgãos têm grande impacto na construção de cidades
sustentáveis, como bem destacou o Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça,
em feliz passagem que merece transcrição:
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BASSO, Luís Alberto. Desenvolvimento sustentável e qualidade ambiental das cidades. In SUETERGARAY, Dirce Maria; BASSO,
Luís Alberto; VERDUM, Roberto. Ambiente e lugar no urbano: a grande Porto Alegre. Porto Alegre: Editora da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 2000. p. 45.
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O Judiciário não desenha, constrói ou administra cidades, o que não quer dizer que nada possa fazer
em seu favor. Nenhum juiz, por maior que seja seu interesse, conhecimento ou habilidade nas artes
do planejamento urbano, da arquitetura e do paisagismo, reservará para si algo além do que o
simples papel de engenheiro do discurso jurídico. E, sabemos, cidades não se erguem, nem evoluem,
à custa de palavras. Mas palavras ditas por juízes podem, sim, estimular a destruição ou legitimar a
conservação, referendar a especulação ou garantir a qualidade urbanístico-ambiental, consolidar
erros do passado, repeti-los no presente, ou viabilizar um futuro sustentável22.

Fato é, portanto, que, à luz do paradigma da sustentabilidade, a usucapião não é via
adequada à regularização de loteamento ou desmembramento clandestino. Felizmente, alguns
julgados têm compreendido a importância da matéria e iniciado um movimento para modificar os
rumos da jurisprudência até então majoritária23.
Assim, uma vez constatada a hipótese usucapião em loteamento ou desmembramento
irregular ou clandestino, considerando que existe procedimento administrativo específico para o
parcelamento do solo, cabível é a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo os
interessados buscar os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis a fim de que o proprietário do
imóvel efetue o parcelamento da área, por meio do procedimento previsto na Lei n. 6.766/79, ou
22

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 302906/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26-8-2010. Disponível em:
www.stj.jus.br. Acesso em: 26 nov 2015.

23

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DE IMÓVEL CUJA ÁREA MAIOR JÁ SE
ENCONTRA DEVIDAMENTE REGISTRADA. DESMEMBRAMENTO QUE SE IMPÕE. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. SENTENÇA
MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal n. 6.766/1979), nos seus artigos 10 e 18, dispõe que, em casos como o
presente, primeiro é necessário o desmembramento do imóvel, procedimento que deve transcorrer na Prefeitura Municipal,
para, somente depois disso, ser o projeto de loteamento submetido ao registro imobiliário, dentro do prazo de 180 dias, sob
pena de caducidade da aprovação.
Logo, é inviável o pleito de usucapião extraordinária quando a fração situada dentro de um imóvel maior, devidamente
matriculado, não foi objeto de regular desmembramento.” (BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n.
2012.039243-6, da Capital, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. 16-05-2013. Disponível em: www.tjsc.jus.br. Acesso em: 26 nov 2015).
“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE DE FORMA ANTECIPADA EM VIRTUDE DA FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL DE PARTE AUTORA. APELANTE QUE ADQUIRIU O TERRENO OBJETO DO PEDIDO ATRAVÉS DE CONTRATO
FIRMADO COM O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, HAVENDO ANOTAÇÃO, INCLUSIVE, NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO
DERIVADA DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DIVISÃO DO IMÓVEL QUE DEVE SER DIRIMIDA POR FORMA DIVERSA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, ou seja, quando inexiste relação jurídica de transmissão.
Se a parte autora adquire terreno através de contrato firmado com o proprietário anterior (forma de aquisição derivada), sendo
incontroverso o seu direito de propriedade, inviável o manejo da ação de usucapião, que não se presta para a regularização do
imóvel, com burla das exigências administrativas.” (BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível n. 2011.0682617, da Capital, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 07-03-2013. Disponível em: www.tjsc.jus.br. Acesso em: 25 nov. 2015).
E ainda, entre muitos outros: TJSC, Apelação Cível n. 2013.038105-8, da Capital, rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. 27-02-2014;
TJSC, Apelação Cível n. 2015.047518-6, da Capital, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 17-09-2015; TJSC, Apelação Cível n.
2014.073083-8, de Tubarão, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 20-08-2015; TJSC, Apelação Cível n. 2014.079025-0, de
Tubarão, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 05-02-2015; TJRS, Agravo de Instrumento n. 70007864929, Décima Sétima Câmara Cível,
Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 14-9-2004; TJRS, Agravo de Instrumento n. 70059975110, Décima
Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18-9-2014; TJRS, Agravo de Instrumento n. 70066513961,
Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 17-9-2015; TJRS, Apelação Cível n. 70038691549, Décima
Oitava Câmara Cível, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 19-7-2012; TJSP, Apelação 00002276620098260101 SP
0000227- 66.2009.8.26.0101, Relator: Luiz Ambra, Data de Julgamento: 3-1-2013, 8ª Câmara de Direito Privado; TJSP, Apelação
0011168-60.2010.8.26.0224, Relator: Paulo Eduardo Razuk, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 1º-2-2011.
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então ingressem com a competente ação de adjudicação compulsória.

3. A INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF NO RE N. 422.349 PARA OS CASOS DE
PARCELAMENTO DO SOLO IRREGULAR
Antes de concluir, é importante fazer o registro de que no dia 29 de abril de 2015 o
Supremo Tribunal Federal enfrentou tema que tangencia – porém não se assemelha – ao assunto
tratado no presente artigo. Isso ocorreu no julgamento do Recurso Extraordinário com
repercussão geral reconhecida n. 422.349, cuja ementa é a seguinte:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial urbana. Interessados que preenchem
todos os requisitos exigidos pelo art. 183 da Constituição Federal. Pedido indeferido com
fundamento em exigência supostamente imposta pelo plano diretor do município em que localizado
o imóvel. Impossibilidade. A usucapião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento não
pode ser obstado com fundamento em norma hierarquicamente inferior ou em interpretação que
afaste a eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Recurso provido.
1. Módulo mínimo do lote urbano municipal fixado como área de 360 m2. Pretensão da parte autora
de usucapir porção de 225 m2, destacada de um todo maior, dividida em composse.
2. Não é o caso de declaração de inconstitucionalidade de norma municipal.
3. Tese aprovada: preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento
do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que
estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote). 4.
Recurso extraordinário provido24.

A tese aprovada, como se vê, trata especificamente acerca da possibilidade da usucapião
especial urbana em lotes cuja dimensão seja inferior ao estabelecido na legislação municipal de
regência. Entretanto, nada se refere especificamente à ocorrência de parcelamento irregular do
solo, já que não era este o objeto do recurso e, ademais, as glebas provenientes de loteamento
clandestino podem ter dimensão maior ou menor às estabelecidas no Plano Diretor e, em ambos
os casos, não será admissível a usucapião, como sustentado no presente texto.
Mostra-se relevante destacar esse ponto a fim de que não haja utilização indevida do
precedente para que se proceda à “regularização” de loteamentos clandestinos por meio de ações
individuais de usucapião. Essa situação, aliás, não passou desapercebida pelo Ministro Dias Toffoli,
relator do acórdão, que durante o julgamento teceu as seguintes considerações a respeito da
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extensão da tese jurídica fixada pela Suprema Corte:
Em relação à proposta que fiz de dar repercussão geral à matéria, Senhor Presidente, fixando uma
tese a respeito do tema - na sessão anterior, inicialmente, o Ministro Marco Aurélio pediu vista em
mesa mas, depois, a sessão se alongou e se transformou em vista em gabinete -, Vossa Excelência
havia sugerido ampliar um pouco o escopo do voto, mas refletindo, Senhor Presidente, e também
em homenagem aqui às prudentes observações do Ministro Marco Aurélio, eu penso que devemos
tratar especificamente no caso concreto que estamos a julgar.
Eu reformulo a proposta anteriormente feita por mim de fixação da tese, pedindo, então, a Vossa
Excelência para compartilhar com os colegas que me acompanharam, inclusive na modulação. Eu
sugiro o seguinte texto para a fixação de tese: "preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição
Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por
legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o
imóvel (dimensão do lote)". Porque aí ficamos nitidamente e claramente dentro da tese aqui
discutida, sem ampliá-la.
Recebi, Senhor Presidente, contribuições de especialistas nas áreas de direito urbanístico e
ambiental que alertaram exatamente para as implicações de se dar uma dimensão maior ao caso.
Por exemplo, citando apenas limitações, "não pode ser obstada por limitações da legislação
infraconstitucional" ficaria muito amplo, porque não incluiria áreas de risco, de proteção ao meio
ambiente, as quais geram outros tipos de restrições. E, como esse caso concreto, se trata da
dimensão do lote, que no município foi fixado no mínimo de 360 m² - ou seja, naquele município não
poderia haver usucapião especial urbana nunca, porque a Constituição fala em módulos até 250 m²
para a usucapião especial urbana -, dentro unicamente e exclusivamente do tema do processo é que
eu, então, sugeriria esta redação para a fixação de tese numa repercussão geral, caso essa seja
acatada pelos colegas25

Assim, forçoso concluir que o Supremo Tribunal Federal não deliberou exatamente sobre o
tema enfrentado no presente artigo, não havendo, desse modo, ofensa à tese jurídica fixada no
recurso extraordinário em caso de adoção do entendimento aqui exarado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, procurou-se enfocar a importância de se repensar, à luz do
paradigma da sustentabilidade – que se espraia para o perímetro urbano naquilo que se costuma
chamar de “cidades sustentáveis” –, o instituto jurídico da usucapião individual como forma de
“regularizar” loteamentos clandestinos.
Costuma-se dizer que respostas simples para problemas complexos geralmente estão

25

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 422349, Relator: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
29-4-2015. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em 26 nov 2015 (sem grifos no original).
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erradas26. Com a ocupação do solo urbano não é diferente: não se resolverão os dramas das
cidades brasileiras – cada vez mais inchadas, desumanas e violentas – a partir de antigos institutos
jurídicos como a usucapião, pensada, em regra, para situações individuais muito menos complexas
e diversificadas do que as que se apresentam na sociedade moderna.
O geógrafo e grande intelectual brasileiro Milton Santos 27 , com seu costumeiro
brilhantismo, explicou que:
No sistema urbano há, por conseguinte, tendência crescente à diferenciação e à complexificação. As
cidades são cada vez mais diferentes uma das outras. Aqueles esquema simplórios que nos
acostumamos a reproduzir e enfeitam a maioria das nossas teses, artigos e livros, mostrando redes
urbanas formadas com diversas categorias de cidades distinguidas em níveis hierárquicos, são coisa
agradável de olhar, sem dúvida instrumento de aproximação da realidade, mas não suficiente para
sua interpretação. […] A cidade se dobra a essa demanda, reforma-se, reorganiza-se, refaz-se, recriase.

Daí a importância de elevar o paradigma da sustentabilidade como verdadeiro vetor
interpretativo para todos os institutos jurídicos, a fim de que sejam levadas em considerações
outras visões que não aquela privatística tão consagrada no direito à propriedade. Ações marcadas
pela interdisciplinaridade, criatividade, pela abertura democrática e complexidade, como exige a
difícil situação da ocupação do solo urbano, só podem ser tomadas à luz da sustentabilidade.
Assim, como visto, além de não ter a chancela do Supremo Tribunal Federal, não se pode
admitir, juridicamente, sejam acolhidas pretensões de usucapião individual quando houver
indícios de que o imóvel integra parcelamento de solo irregular, garantindo, assim, a ordem
urbanística, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o planejamento de cidades
sustentáveis, com a oferta de equipamentos urbanos e comunitários.
Quem sabe pensando de forma coletiva (e não meramente individual, como ocorre com a
usucapião) e com intervenções complexas, difíceis, mas democráticas e sustentáveis, poder-se-á,
aos poucos, melhorar as condições materiais da vida de boa parte da população brasileira que
hoje vive no meio urbano, mas longe de receber serviços públicos essenciais para sua
sobrevivência digna.

26

27

Atribui-se ao pensador irlandês George Bernard Shaw a seguinte frase: “Para todo problema complexo, existe uma solução clara,
simples e errada”.
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. p. 137.
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A GESTÃO DA ÁGUA PARA O ATINGIMENTO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
TRATAMENTO JURÍDICO DE BRASIL/ESPANHA

Adilor Danieli1

INTRODUÇÃO
Sabe-se que nos últimos anos, o tema água despertou maior atenção, para além do âmbito
governamental brasileiro. A ONU – Organização das Nações Unidas lançou um plano de ação
denominado “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, integrados e indivisíveis, com 17 objetivos delimitados e equilibram as três
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. A gestão da
água, integra o objetivo de número 6, que visa, principalmente o acesso universal e equitativo a
água potável e segura para todos.
O Brasil e Espanha como integrantes dessa organização devem traçar metas, para atingir os
objetivos delineados na Agenda 2030. O Brasil há muito possui normas legais e órgãos destinados
a promover a regulamentação dos recursos hídricos, assim como a Espanha que regulamentou a
matéria.
O intuito de estabelecer leis relacionadas à regulamentação dos recursos hídricos, águas
para abastecimento, tem a ver com a estreita ligação e necessidade entre o homem e a água.
O acesso à água é condição de sobrevivência do homem, sendo que dessa necessidade
advém estabelecer regras para o uso e consumo deste recurso, considerando as diversas
atividades relacionadas com a exploração exacerbada e a atual afirmação científica de que a água
é um recurso natural limitado.
A regulamentação da matéria no Brasil, advém do dispositivo constitucional que dedicou
um capítulo ao Meio Ambiente, do qual a água é elemento essencial, alçando-o, por meio da
edição do seu artigo 225, ao patamar de direito difuso e bem de uso comum, levando o legislador
a editar a Lei nº 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, que objetiva materializar o que fora

1
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estatuído pelo constituinte, além de estabelecer que a preservação do Meio Ambiente é um
instrumento para o atingimento da sustentabilidade ambiental.
Não obstante, a Lei nº 9.433/97 disciplinou, a Política Nacional de Recursos Hídricos dando
execução a dispositivo constitucional e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos para definir critérios de outorga de direitos, em atenção à busca do uso sustentável dos
recursos hídricos.
Não diferente, visando a preservação da vida em todos os segmentos, em termos de
legislação, a Espanha regulamenta a matéria por força de dispositivo constitucional, editando a Lei
29/1985, atualizada pelo Real Decreto Legislativo 1/2001. Considerando que a Espanha é
integrante da União Europeia e por esse motivo deve seguir as determinações do Parlamento
Europeu, leva como norma delimitadora a Diretiva 2000/60/CE.
Com

base

nas

legislações

vigentes

apontadas,

tanto

constitucional,

como

infraconstitucional, busca a pesquisa, tendo por objeto a gestão de recursos hídricos para o
atingimento da sustentabilidade ambiental no Brasil e Espanha, traçar como Objetivo geral, a fim
de investigar as legislações de gestão sobre recursos hídricos, já como Objetivos específicos busca
conceituar sustentabilidade ambiental; verificar os dispositivos legislativos acerca da gestão de
recursos hídricos no Brasil e Espanha, para ao final verificar se tais institutos, atingem a
sustentabilidade, na sua dimensão ambiental.
Espera-se com o enfrentamento da pesquisa, acrescentar ao leitor algum conhecimento
sobre o tema, sem a finalidade de esgotar o assunto, mesmo porque a abordagem se dá de forma
reflexiva, utilizando o procedimento histórico e bibliográfico.

1. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A sustentabilidade visa à limitação qualitativa do crescimento econômico, visando à
preservação da qualidade de vida da atual e das futuras gerações. É ela, então, responsável pela
superação da ideia da economia como um fim em si mesmo, para que haja o reconhecimento do
ser humano, atentando-se para a circunstância de que é para ele e por ele que existe o
desenvolvimento2.

2

COELHO, Saulo Oliveira Pinto; MELLO, Rodrigo Antônio Calixto. A Sustentabilidade como um direito fundamental: a concretização
da dignidade da pessoa humana e a necessidade de Interdisciplinaridade do direito. In: Veredas do Direito. Belo Horizonte, v.8,

185

Por sustentabilidade ambiental se entende, portanto, o pensamento de capacitação global
para a preservação da vida humana equilibrada e consequentemente da proteção ambiental3.
Abrange medidas que levem à preservação dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações,
ponderando e avaliando as tensões causadas pelo homem no mundo natural.
Para o atingimento da sustentabilidade ambiental, o homem deve considerar três
elementos apontados por Machado4, que são o tempo, a duração de efeitos e a consideração do
estado do meio ambiente em relação ao presente e ao futuro.
[...] as ações humanas passam a ser analisadas quanto à incidência de seus efeitos diante do tempo
cronológico, pois esses efeitos são estudados no presente e no futuro; [...] ao se procurar fazer um
prognóstico do futuro, haverá se ser pesquisado que efeitos continuarão e quais as consequências
de sua duração.

Trata-se de um imperativo ético implementado em solidariedade sincrônica com a geração
atual, diacrônica com as futuras gerações e em solidária sintonia com natureza, ou seja, em
benefício de toda a comunidade de vida e com os elementos abióticos que lhe dão sustentação5.
Toda ação do homem, em busca do crescimento econômico, qualquer atividade produtiva
ou de transformação, como explicam Bursztyn e Bursztyn6, provoca algum impacto negativo sobre
o meio ambiente. “Nesse sentido, um olhar mais rigoroso leva à conclusão de que a busca do bemestar humano, mesmo que de forma frugal, é antagônica (ou pelo menos ameaçadora) à própria
ideia de sustentabilidade”.
Por sustentabilidade ambiental entende-se, portanto, o pensamento de capacitação global
para a preservação da vida humana equilibrada e consequentemente da proteção ambiental, onde
os recursos naturais são as principais fontes de manutenção da vida.

2. A ÁGUA COMO ELEMENTO INDISPENSÁVEL À VIDA
A água é um elemento natural imprescindível a toda e qualquer forma de vida,

n.15, p.9-24. Janeiro/Junho de 2011.
3
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Unifebe. 2012; 11 (dez): 239-252. Disponível: http://www.unifebe.edu.br/revistaeletronica/. Acesso em 10 mar. 2016.
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desvinculado de qualquer utilização, visto que todo ser vivo depende da água e não existe vida
onde não há água. A água está significativamente presente em todos os seres vivos e em se
tratando do ser humano, pode-se afirmar que para manter uma vida com saúde, há necessidade
de água. De outro modo, quando se refere ao elemento água como "recurso hídrico", se trata da
parte da água passível de utilização, dotada de valor econômico, devendo ser utilizada de forma
adequada.
Nesse sentido, Milaré7, definiu-a como um valiosíssimo recurso diretamente atrelado à
vida, pois ela “participa com elevado potencial na composição dos organismos e dos seres vivos
em geral, e suas funções biológicas e bioquímicas são essenciais, pelo que se diz simbolicamente
que a água é elemento constitutivo da vida”.
É um recurso natural essencial para a sobrevivência de todas as espécies que habitam a
Terra. Particularmente, no organismo humano a água atua, entre outras funções, como veículo
para a troca de substâncias e para a manutenção da temperatura, representando cerca de 70% de
sua massa corporal. Além disso, é considerada solvente universal e é uma das poucas substâncias
que encontramos nos três estados físicos: gasoso, líquido e sólido.8
Por sua essencialidade, a Organização das Nações Unidas, em 22 de março de 1992,
proclamou a Declaração Universal dos Direitos da Água9, tendo como objetivo atingir todos os
indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que todos os homens, se esforcem, através da
educação e do ensino, no despertar de uma conscientização do valor desse recurso, essencial a
todos os seres que habitam o planeta Terra, afirmando em seus artigos que ela é “a seiva do nosso
planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano” e sem ela não
poderíamos conceber o planeta e todos que nele habitam na condição atual, portanto,
fundamental à qualquer ser vivo.
Mais que fundamental à vida, o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da
preservação das águas dos mares e oceanos e de seus ciclos que aí começam, porquanto sua
proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com
as gerações presentes e futuras.
7

MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina – prática – jurisprudência – glossário. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.
126.
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em

<

usp.br/index.php/Meio-

Como se vê, “está-se diante de um bem global e comunitário, cuja proteção deve ser
considerada no interesse de todos os membros da humanidade, para a satisfação das
necessidades essenciais de toda a coletividade, em uma dimensão que relaciona presente e
futuro”10.
A água, então, como meio essencial de vida de várias espécies animais e vegetais, deve
integrar a pauta de ações mundiais, devendo, ainda, estar amparada pelos diplomas legais de
todos os Estados, a exemplo do que fez o Brasil inserindo na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, capítulo destinado ao meio ambiente, que não só inovou conceitos jurídicos
relativos aos recursos naturais, como previu novos direitos, a exemplo do que dispõe o Lei
9.433/97, Lei das Águas.
A Espanha, por sua vez, viabilizando o manejo de recursos hídricos criou administrações
especializadas e organizações de bacias. Estas agências criadas desde 1926, inicialmente tiveram
como principal papel a construção de infra-estrutura hídrica. Nas últimas décadas mudou o seu
papel para a proteção e o uso sustentável da água, tendência essa, que tem sido reforçada com a
implementação da Directiva-Quadro Água 2000 da União Européia – UE na Espanha.
Brasil e Espanha estão em situações muito diferentes, enquanto na Espanha a política é de
reduzir o uso de água, no Brasil se buscava manter o abastecimento, até que enfrentou a maior
crise hídrica de sua história, levando a matéria água/recursos hídricos a ganhar destaque no
cenário brasileiro e mundial, modificando o olhar, para a prática da utilização do recurso.

3. TRATAMENTO JURÍDICO DA GESTÃO DA ÁGUA NO BRASIL
A matéria água vem ganhando destaque no cenário brasileiro, diante da crise hídrica
enfrentada nos últimos anos, colocando o tema na pauta ambiental, como prioridade em políticas
públicas, diante da sua indispensabilidade da água, nas atividades econômicas e sociais de grande
importância à manutenção da vida no planeta, como agricultura, abastecimento público, geração
de energia, indústria e pecuária.
Mesmo com os alertas lançados pelas Organizações Internacionais, os brasileiros não
poderiam imaginar, que ficariam quase sem água, tendo disponível os maiores rios do mundo, ou
10
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seja, detentor de “bacias hidrográficas de enorme relevância, a exemplo das bacias do Rio
Amazonas, São Francisco, Paraguai e Uruguai”11. Não obstante, esse recurso no Brasil, sempre foi
escasso em algumas regiões, como no nordeste e de má qualidade no sudeste, apesar de
abundante.
Segundo levantamento do Ministério do Meio Ambiente, abordado por Dantas12 68% do
volume de água no Brasil está na região Norte, onde vivem apenas 8,5% da população. Na outra
ponta está o Nordeste, que possui a menor disponibilidade hídrica do País: 3%. O Centro-Oeste
possui 16%; o Sul, 7%; e o Sudeste, que concentra 42% da população brasileira, dispõe de apenas
6%. Como se percebe, em algumas regiões o potencial hídrico é grande, enquanto em outras há
falta crônica de água.
O Brasil detém boa parte de toda água do planeta, mas, “somente 3% da água do planeta
está disponível como água doce” e destes 3%, cerca de “75% estão congelados nas calotas polares,
em estado sólido, 10% estão confinados nos aquíferos”, sendo que a “disponibilidade dos recursos
hídricos no estado líquido é de aproximadamente 15% destes 3%”13. Portanto, os recursos de água
doce do planeta não são fartos como se imagina, mas extremamente reduzido.
Em vista disso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 dedicou
um capítulo ao Meio Ambiente, do qual a água é elemento essencial, alçando-o, por meio da
edição do seu artigo 225, ao patamar de direito difuso e bem de uso comum, dispondo 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”.
Em atenção à ordem constitucional, o legislador editou a Lei nº 9.433/97, conhecida como
Lei das Águas, que objetiva materializar o que fora estatuído pelo artigo 225 da CRFB/88, que além
de estabelecer que a preservação do Meio Ambiente é dever de todos e obrigação do Poder
Público, formula rumos da gestão dos recursos hídricos, pretendendo promover o
11
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desenvolvimento de uma gestão cooperativa, solidária e racional dos mananciais de água, no
sentido de dirigir e resguardar o macrossistema ecológico do qual as águas são parte integrante..
A Lei nº 9.433/97 disciplinou, então, a Política Nacional de Recursos Hídricos dando
execução ao disposto no art. 21, XIX14, da CRFB/88, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos para definir critérios de outorga de direitos, em atenção à busca do uso
sustentável dos recursos hídricos a partir de três panoramas: “disponibilidade de água”, “utilização
racional” e “utilização integrada”. Disponibilidade, no sentido de ter água potável de boa
qualidade, ou seja, não poluída; a racionalidade dessa utilização por sua vez deve ser constatada
nos atos de outorga dos direitos de uso e nos planos de recursos hídricos, e, por fim na utilização
integrada será reiterada no sistema de gestão constante das diretrizes gerais de ação.15
Nesse compasso, os principais objetivos estão delineados na lei no art. 2º que visa
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos,
incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a prevenção e a
defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado
dos recursos naturais.
Para atingi-los, inicia estabelecendo os fundamentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos, inserindo nesse rol a gestão, que aqui merece destaque:
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. (grifos meus)

Para a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece diretrizes gerais
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direitos de seu uso;
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de ação, instituídas no artigo 3º da Lei nº 9.433/97, da seguinte forma:
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e
qualidade;
II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas,
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os
planejamentos regional, estadual e nacional;
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.

Como suporte ao modelo de gestão de recursos hídricos, o artigo 5º da Lei Nacional das
Águas encerra um conjunto de instrumentos tendentes a auxiliar o processo de gestão do líquido
vital, e disciplina a criação de um sistema integrado com esse fim:
Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - os Planos de Recursos Hídricos;
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água;
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - a compensação a municípios;
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Ao que dispõe referido artigo, explicam Borsoi e Torres16 que o “Plano Nacional de
Recursos Hídricos” consolida todos os planos diretores de recursos hídricos de cada bacia
hidrográfica, sendo sua elaboração de responsabilidade da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH),
do Ministério do Meio Ambiente. Buscam orientar e viabilizar a implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. São elaborados por Bacia
Hidrográfica, por Estado e para o País; são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento
compatível com o período de implementação de seus programas e projetos.17
O “enquadramento dos corpos d'água em classes de uso”, por ser mecanismo necessário à
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manutenção de um sistema de vigilância sobre a qualidade da água, incorpora na Política de
Recursos Hídricos as Resoluções Conama 357/2005 e 396/2008 e possibilita, por meio dos Planos
de Recursos Hídricos, assegurar às águas qualidade compatível com os mais exigentes usos a que
foram destinadas e diminuir os custos do combate à poluição, mediante ações preventivas
permanentes.18 Segundo os usos preponderantes da água, possibilita a gestão sistemática dos
recursos, sem dissociação dos aspectos de qualidade e quantidade, já que a concentração de
poluente está diretamente relacionada à vazão do corpo hídrico. A gestão dos recursos hídricos
em quantidade e qualidade está condicionada à outorga de uso da água para captação e
lançamento de efluentes.
A Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos é instrumento pelo qual o usuário
recebe uma autorização, concessão ou permissão, conforme o caso, para fazer uso da água,
constituindo o elemento central do controle para o uso racional dos recursos hídricos. Quando a
outorga é sobre o direito de uso de águas de domínio da União, sua concessão é dada pela SRH.19
Visa assegurar o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos
direitos de acesso a água associado a uma garantia. Para tanto deverá considerar o
enquadramento em classes de uso e a vazão do corpo hídrico. A análise de concessão de outorga
também deverá considerar o impacto do lançamento ou captação no corpo hídrico, diante do
cenário real da bacia hidrográfica, e o atendimento às metas estabelecidas nos Planos de Recursos
Hídricos, sobretudo, para as prioridades de uso estabelecidas pelo Comitê.
Quanto à “cobrança pelo uso da água”, trata-se de um instrumento necessário para o
equilíbrio entre a oferta e a demanda, efetivando “o princípio da internacionalização dos custos
ambientais por aqueles que se aproveitam dos recursos naturais, em geral, e, em particular, das
águas”20.
Já o “Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos”, compreende a coleta, a
organização, a crítica e a difusão da base de dados referente aos recursos hídricos, seus usos e o
balanço hídrico de cada bacia, para prover os usuários e gestores com informações para o
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planejamento e a gestão. A centralização das informações desse sistema será na SRH. 21
Criou ainda o legislador um conjunto de órgãos e entidades para atuação na gestão de
recursos hídricos brasileiro, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SNGRH
(nome dado pela CRFB/88, no artigo 21, XIX), com objetivos delineados no art. 32, in verbis:
Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com os seguintes
objetivos:
I - coordenar a gestão integrada das águas;
II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos;
III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;
IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos;
V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

O SNGRH é um sistema nacional, integrado pelos três órgãos da federação, onde a gestão
de águas é descentralizada, ligada por laços de hierarquia e subordinação por organismos,
apontados pelo art. 33 da mencionada legislação, a saber: 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;
e, as Agências de Água.
Suas competências estão disciplinadas pela legislação do artigo 34 ao 47, onde a União
pode de modo exaustivo, definir sua organização e composição apenas dos órgãos federais, já que
s Estados tem competência exclusiva para se organizarem e se regerem pelas Constituições
estaduais e leis que porventura adotarem.22
Contudo, mesma a água sendo fundamental para a manutenção da vida, apesar de sua
importância como direito constitucional do ser humano a um ambiente saudável e equilibrado,
seu uso vem sendo desordenado, descompromissado, irresponsável e principalmente com total
descaso do Poder Público, mesmo no século XXI, onde todos os recursos e informações estão
disponíveis com bastante facilidade.
Importante frisar que a quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há
21
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milhares e milhares de anos, no entanto, o número populacional no planeta aumenta a cada dia,
implicando em um aumento no consumo, da mesma quantidade de água.
A urbanização acelerada em todo o planeta produz inúmeras alterações no ciclo
hidrológico e aumenta enormemente as demandas para grandes volumes de água, ressalta
Tundisi23, aumentando também os custos do tratamento, a necessidade de mais energia para
distribuição de água e a pressão sobre os mananciais. À medida que aumenta o desenvolvimento
econômico e a renda per capita, aumenta a pressão sobre os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos.
Com isso percebe-se que a “gestão racional e moderna dos recursos hídricos é indissociável
das práticas de desenvolvimento sustentável”, bem como “requisito essencial para a sobrevivência
do ecossistema planetário, que tem já o seu ciclo hidrológico seriamente afetado”.24

4. TRATAMENTO JURÍDICO DA GESTÃO DE ÁGUAS NA ESPANHA
O fornecimento ilimitado de água levou o meio ambiente a perturbações graves. A
humanidade usa reservas de água que tiveram, por vezes milhares de anos para ser armazenada e
precisam do mesmo tempo para recarregar, além de poluir suas reservas. A Espanha, nesse
contexto, é o país com a maioria dos reservatórios por milhão de habitantes (cerca de 1.300
barragens, 30 barragens por milhão de habitantes). E, apesar disso, tem problemas de
abastecimento. O país ibérico é o país europeu com o maior consumo de água per capita por dia
(265 litros (3)) e onde mais ou menos na mesma (0,57 / m3 $) (4) é pago.25
Em contrapartida, o território espanhol apresenta irregularidade temporal e espacial das
águas, ou seja, em épocas mais favoráveis apresenta, em média, uma disponibilidade de 2800m3
habitantes/ano,

e

em

situações

extremas,

convive

com

aproximandamente

220m3

habitantes/ano. Por esse motivo, para satisfazer as necessidades de todos os setores, foram
desenvolvidas no país, aproximadamente 1200 grandes barragens-reservatórios e cerca de meio
milhão de poços e perfurações, realizados, principalmente por parte da iniciativa privada.26
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em:

<

Sendo assim, começaram a ser criadas as Confederações Hidrológicas, que são organismos
oficiais responsáveis na gestão das águas interiores e que tratam de bacias hidrográficas e as
Comunidades Autónomas, tendo por competência as bacias que correm inteiramente dentro de
uma única região autónoma.
A primeira Confederação de Ebro foi criada, em 1926, objetivando reagrupar alguns grupos
de usuários na bacia, para estabelecer um processo de negociação sobre a partilha dos recursos
hídricos.
Cabe, então, tanto as Bacias hidrográficas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente,
como as das Comunidades Autónomas, gerenciar águas de acordo com a legislação vigente, a Lei
29/1985 que traz em seus princípios “Compatibilidad de la gestión pública del agua con la
ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza”27. A alteração legislativa de água, se deu com o Real Decreto Legislativo 1/200128, de
20 de julho, que aprova o texto revisto da Lei da água, mantendo sustancialmente o conteúdo da
legislação anterior e destacam em seus princípios o caráter público das águas, dispondo em seu
artigo primeiro que “Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables,
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al
interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico”.
Dispõe no artigo 14, os princípios que regem a gestão sobre águas, da seguinte forma, in
verbis:
Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas. El ejercicio de las funciones del
Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios:
1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización,
coordinación, eficacia y participación de los usuarios.
2.º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
3.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y
protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.29
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Um quadro institucional foi criado por entidades de natureza pública ou privada, formados
pelo Conselho Nacinal de àguas, Agências de Bacias, Administração Pública e o setor privado, que
interagem com o objetivo de fornecer produtos e serviços relacionados com a água, atendendo
aos requisitos básicos da população, permitindo a manutenção dos ecossistemas e tornar o
desenvolvimento de atividades economicas possíveis. São instituições complexas, em que
convivem competências concorrentes, como o Ministério do Meio Ambiente, Meio Rural e Meio
Marinho, que são autoridades nacioais para a gestão de recursos hídricos.
O Conselho Nacional de àguas previsto na legislação de 1985 é um órgão consultivo
superior com a função de palnificação hidrológica na Espanha. As Agências de Bacias são a máxima
autoridade em gestão de recursos hídricos a nível de bácias e se encarregam da administração do
domínio público hidraúlico, incluindo a alocação de recursos.
A administração pública, por sua vez, através de entes compreendidos entre o próprio
Estado, a administração autônoma e as entidades locais se encarregam de fomentar as atividades
ecnômicas ligadas à água e a promção pública. As prefeituras tem papel fundamental na prestação
dos serviços finais aos usuários.
Já o setor privado realiza uma função relevante na gestão dos recursos hídricos, no que se
refere ao usuário final. As comunidades de usuários e as concessionárias com direito à utilização
privada desse recurso são as principais instituições que configuram a participação do setor privado
nesse campo.
Contudo, por ser a qualidade ambiental, considerada fundamental para a saúde e para o
bem-estar, desde a década de 1970, a União Europeia e os seus Estados-Membros introduziram
legislação que visa assegurar o uso racional dos recursos naturais, minimizar os impactos
ambientais adversos em termos de produção e consumo e proteger a biodiversidade e os habitats
naturais.
Trata-se de um marco internacional, a diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 23 de Outubro de 2000, estabeleceu um marco comunitário, no âmbito das Políticas
da União Europeias, se tornando o principal instrumento relativo à água, formando um quadro de
ação para a proteção das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas
costeiras e das águas subterrâneas, com a finalidade de reduzir e prevenir a contaminação,
conservação e protecção do ambiente e restauração da natureza .
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proteger o meio aquático e com isso melhorar a situação dos ecossistemas aquáticos, amenizar os
efeitos das inundações e das secas, fomentando, desse modo, a sustentabilidade.
Mesmo atingindo boa parte dos objetivos traçados, alguns problemas deveriam ser
considerados como a qualidade, a poluição e a escassez, “sendo necessárias medidas adicionais
para que a União possa concretizar o objetivo contemplado na legislação abrangente adotada no
ano 2000, de devolver a salubridade a todas as águas da UE - lagos, rios, ribeiros ou aquíferos
subterrâneos - até 2015”. Essas medidas compreendem abordagens estratégicas diferentes que
“as autoridades nacionais e regionais, bem como legisladores, poderão implementar com vista à
melhoria da gestão das águas”, compreendidas “melhorar a aplicação da política e legislação
europeias atualmente em vigor no domínio da água”; “implementação de outras políticas” e, a
necessidade “de desenvolver formas de melhorar a eficiência na utilização dos recursos hídricos”,
através da definição de metas nacionais, da redução de fugas que podem atingir os 50%, em
alguns casos, e da adoção de normas europeias para a reutilização da água.30
Diversas outras normas estão em consonância com as legislações apontadas,
determinando a atuação e gerenciamento dos setores, que podem em outro momento serem
apontadas e estudadas.
Merece destaque o novo marco global, no âmbito do Objetivo 6, trazido pelos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável - ODS31, a serem implementados entre 2016 e 2030 pelo conjunto
das nações, incluídos Brasil e UE, que podem ser vistos como uma oportunidade de inclusão de
todos os seres humanos no acesso a condições dignas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, que determinem um quadro de saúde e ambiente mais igualitário entre países e
intranacionais.
São, portanto, novas diretrizes, que exigem novas atitudes, mobilizações e diferente
organização de cada estado, para a preservação e distribuição da água, principal fonte da vida, de
forma igualitária, em respeito às dignidades dos seres vivos do planeta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Brasil e Espanha estão em situações muito diferentes, enquanto no Brasil estão se
desenvolvendo métodos para a redução de uso da água, na Espanha, esse processo existe há
muito tempo e tem tradição mais antiga, diante do quadro de escassez em que vivem há algum
tempo.
No Brasil o regime jurídico das águas, a despeito de não se mostrar completamente
satisfatório, evoluiu muito com o passar dos anos, alcançando a água posição de destaque com a
promulgação de lei específica (Lei das Águas), que a classificou como um bem de domínio público
e um recursal natural limitado, dotado de valor econômico, a teor do que dispõe o art. 1º, incisos I
e II, da referida lei.
A referida lei criou uma Política Nacional de Recursos Hídricos, criando, ainda, um sistema
nacional para gerenciá-lo, o SINGREH, este integrado por um Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, Conselhos de Recursos Hídricos Estaduais e Comitês de Bacia Hidrográfica.
Estabeleceu a lei, outrossim, regras sobre a outorga de direito de uso dos recursos hídricos
e a possibilidade de sua cobrança.
Já na Constituição Federal de 1988, ainda que não formalmente, a água passou a ser
considerada direito fundamental de terceira geração, que merece proteção ambiental, ex vi do
disposto no seu art. 225, interpretação esta que decorre da conjugação de sua exegese com a Lei
n. 6.938/81.
Criaram-se, pois, diversas normas que envidam esforços conjuntos com vista a racionalizar
o consumo da água e que estão aptas a conferir maior dinamismo à gestão do recurso hídrico, a
fim de evitar a extinção de um bem tão precioso e essencial à vida como a água.
A melhoria da gestão dos recursos hídricos no país, contudo, passaria não só pela
simplificação da legislação, de fragmentada a coesa, passando, de outro lado e necessariamente,
pela utilização dos mais diversos instrumentos econômicos, administrativos e alternativos de
política ambiental, aí se destacando a educação.
A Espanha segue o modelo de gestão de recursos hídricos europeu, disposto na Diretiva
2000/60/CE, que em seu sistema de gestão tem como objetivo principal manter a boa qualidade
da água em toda União Europeia, tendo como foco principal, o ambiental, na gestão como forma
de garantir a preservação da água, com a finalidade de assegurar a todos o suprimento das
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necessidades ambientais e humanas das presentes e futuras gerações.
Mesmo com a edição da Lei 29/1985 que traz princípios importantes, a Espanha em 2001,
tratou de alterar sua legislação de água, por meio do Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julho, para assim atender aos anseios europeus, mantendo sustancialmente o conteúdo da
legislação anterior e destacando em seus princípios o caráter público das águas, como elemento
indispensável à vida que deve ser preservado e seu uso deve se dar com racionalidade,
implantando projetos e despertando atitudes conscientes, para que a água não seja disperdiçada,
para a preservação da vida na Terra.
Com certeza, os dois países, buscam regulamentar a gestão de águas, um com uma
conscientização mais avançada, outro que ainda busca incutir em sua população, que a água é um
bem finito e, portanto, deve ser preservado. Apesar disso, suas legislações buscam atingir o
desiderato da sustentabilidade, quando criaram mecanismos para esse atingimento. Só resta
saber se esses mecanismos vem sendo aplicados, de forma que assegure, com eficácia, a
sustentabilidade ambiental. Assim, é certo que a materialização da legislação no Brasil e Espanha a
partir de análise simultânea das leis vigentes, encontra-se subordinada à promoção da educação
ambiental e do despertar ecológico, tanto nos gestores, quanto na população.
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URISERV:

ACIDENTES NUCLEARES E OS DIREITOS HUMANOS: UM ESTUDO COM BASE NO
DIREITO BRASILEIRO

Fernando Fernandes da Silva1
Ricardo Stanziola Vieira2

INTRODUÇÃO
Segundo Phillippe Sands desde os anos sessenta do século passado, observa-se uma
intersecção entre temas de Direito Internacional do Meio Ambiente e Direito Internacional dos
Direitos Humanos, embora ambos os ramos tenham sido criados e desenvolvidos em
circunstâncias distintas3. Esta intersecção é especialmente identificada com a aprovação da
Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano (1972) e reafirmada pela Declaração do
Rio de Janeiro sobre Desenvolvimento Sustentável (1992), pois ambas conferem um caráter
“antropocêntrico”, nas palavras de Phillipe Sands, ao Direito Internacional do Meio Ambiente4: em
relação a primeira declaração, temos que a proteção ambiental é justificada como uma
modalidade de direitos humanos5: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade
e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe
permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar [...]”; e em relação a segunda, a proteção do
homem é a principal razão da proteção ao meio ambiente: “Os seres humanos estão no centro das
preocupações com o desenvolvimento sustentável”.6
A intersecção entre ambos os ramos do Direito Internacional é um fenômeno que
1

Mestre e Doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP; professor de Direito Internacional Público e Privado
do curso de graduação da Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI) e; professor-assistente do módulo “Meio Ambiente e
Proteção Constitucional” do curso de Especialização em Meio Ambiente da PUC/SP-COGEAE.

2

Professor Programa de Pós Graduação em Ciência Jurídica (mestrado e doutorado) e Programa de Mestrado em Políticas
Públicas– UNIVALI. Doutorado em Ciências Humanas- UFSC. Pós-doutorado pela Universidade de Limoges.

3

Cf. Phillippe Sands. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge University Press, 2003, p. 293.

4

Cf. Phillippe Sands. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge University Press, 2003, p. 293.

5

Eis a redação na íntegra do Princípio 1, da Declaração de Estocolmo: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à
igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida
digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e
futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão
colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas”.

6

Cf. a redação na íntegra do Princípio 1, da Declaração do Rio de Janeiro: “Os seres humanos estão no centro das preocupações
com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”.

202

influência a concepção do Direito Ambiental Brasileiro. O artigo 5º da Constituição Federal de
1988 prevê um rol de direitos e garantias individuais aos nacionais e estrangeiros que possuem
reflexo no Direito Ambiental: direito à vida, princípio da legalidade, direito à reunião, direito à
associação, princípio da reserva legal, direito ao devido processo legal, direito ao contraditório e a
ampla defesa, sendo estes os mais ilustrativos.7
Assim, todos possuem o direito a um “meio ambiente equilibrado” e “essencial à sadia
qualidade de vida”; as responsabilidades das pessoas são apuradas conforme condutas previstas
nos tipos penais e administrativos específicos, que prescrevem condutas ilícitas e danosas ao meio
ambiente, assegurando-se a todos o devido processo legal e o direito à defesa, bem como, as
condutas lícitas em relação ao meio ambiente devem estar expressamente previstas em lei ou em
atos normativos, e por fim, todos podem constituir associações que atuem em prol do meio
ambiente, reservando-se a lei a prescrição do direito à legitimidade ativa para proporem ações ou
atuarem nos processos também em defesa do meio ambiente.8
Obviamente, que o Direito Ambiental, em âmbito internacional e nacional, não é mero
reflexo dos Direitos Humanos, pois possui também um fim em si mesmo, com normas e princípios
próprios, que confere a ele a criação de fontes jurídicas pertinentes aos fenômenos ambientais,
como o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da prevenção, o princípio da
precaução e o princípio da educação ambiental.
Neste sentido, temos o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que estabelece as
normas e princípios fundamentais da política ambiental no Brasil, cujo parágrafo sexto dispõe: “As
usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o
que não poderão ser instaladas”. Resta claro que o constituinte inseriu parte da política nuclear
brasileira no campo do Direito Ambiental, pois o Direito Nuclear contempla temas diversificados
que não se resumem apenas na instalação de usina com reator nuclear. O Direito Nuclear
compreende normas e procedimentos relativos a criação e o desenvolvimento da tecnologia
nuclear e o seu emprego em tempos de paz e em tempos de guerra. Portanto, temas como o uso
da tecnologia na medicina e nas pesquisas científicas, as normas e padrões de segurança relativas
às pessoas e ao meio ambiente, a fabricação e a utilização de combustíveis e a fabricação de
7

Cf. artigo 5º, “caput” e incisos II, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXXV, XXXIX e LV, todos da Constituição Federal de 1988.

8

A título de exemplo, sem exaurir o tema, conferir: artigo 225, “caput” e parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988, a lei
9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), a resolução Conama 237/97, a lei Complementar 140/2011 e a lei 7.347/85 (Lei da Ação
Civil Pública).
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armas também são contemplados.
Portanto, observa-se uma intersecção entre esses três ramos do Direito (Direitos Humanos,
Ambiental e Nuclear) em torno de dois valores fundamentais: a proteção da vida das pessoas e da
sua dignidade e do meio ambiente – em relação ao último, considerando-se a proteção integrada
do ser humano e da natureza.
Esta interseção permeia as fontes jurídicas brasileiras, sobretudo na jurisprudência. É o
famoso caso da importação da carne bovina da Europa, com suspeita de contaminação radioativa
em virtude do acidente nuclear de Chernobyl, cuja reexportação pelo Brasil foi proibida. A ação
civil pública sobre o tema foi apreciada pelo Tribunal Federal de Recursos, da 4ª Região, cujo
relator à época foi o ministro Teori A. Zavasck9 que classificou a reexportação uma ofensa ao
princípio constitucional das relações internacionais da “prevalência dos direitos humanos”10,
pautando a decisão também com base nos princípios da precaução e da prevenção.
A proposta dos autores neste artigo é abordar a sistematização do regime jurídico da
política nuclear brasileira no que diz respeito as medidas de proteção contra acidentes nucleares,
com fundamento na intersecção dos ramos dos Direitos Humanos, do Direito Ambiental e do
Direito Nuclear. Humanos.

9

Cf. ementa do acórdão, proferida no âmbito do Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região (Diário de Justiça de 05 de dezembro de
1990), cujo relator foi o ministro Teori A. Zavascki:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPORTAÇÃO DE CARNE DA EUROPA APÓS O ACIDENTE NA USINA NUCLEAR DE
CHERNOBYL. TRANSAÇÃO VISANDO A REEXPORTAÇÃO DO PRODUTO. DÚVIDA, SUSTENTADA POR CORRENTE CIENTIFICA, A
RESPEITO DOS NÍVEIS DE RADIAÇÃO FIXADOS OFICIALMENTE COMO NÃO PREJUDICIAIS À SAÚDE HUMANA.
1. É indisponível, ao Ministério Público Federal, como autor da ação civil pública (Lei nº 7347, de 24.07.85), o direito material objeto
do litígio. A saúde pública, direito de todos e dever do Estado (Constituição Federal, art. 196), é bem indisponível, protegido por
lei mesmo contra a vontade de seu titular (CPC, arts.320-II, 351 e 333, § único, inc. I). Intransacionabilidade, ademais, decorrente
do art. 1035 do Código Civil.
2. Pendente a controvérsia que formou a lide e não dissipada a incerteza quanto à nocividade ou não do produto, a permissão de
seu consumo no exterior afrontaria o princípio constitucional de respeito aos direitos humanos (art. 4º, II), bem como os
compromissos do Brasil perante a Comunidade das Nações.
3. Transação não homologada. Decisão unânime.
4. Competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN para expedir normas sobre segurança e proteção relativa a
materiais nucleares outorgada pela Lei nº 6189, de 16.12.74. Resolução CNEN nº 07, de 11.09.86, fixando em 600Bq/kg a
margem de radiação admissível em carne destinada ao consumo humano. Níveis idênticos aos fixados pelas autoridades dos
países da Comunidade Econômica Européia. Resolução nº 12, de 19.07.88, estabelecendo como de nível zero, para efeitos
sanitários, radiação inferior a 60Bq/kg. Legitimidade das normas que não pode, do ponto de vista jurídico, ser contestada com
base em corrente científica dissidente.
5. Ausência de prova de qualquer contaminação radioativa em relação à maior parte do produto. Radiação detectada, na parte
restante, em níveis aproximados de 1Bq/kg, que tornam o produto apto ao consumo humano, segundo os padrões oficiais
estabelecidos pela CNEN e pela Comunidade Econômica Européia.
6. Embargos Infringentes providos. Votos vencidos. (EIAC 90.04.09456-3, Turmas Reunidas, Rel. Juiz Teori Albino Zavascki, DJ de
5.12.1990)”.
10

Cf. artigo 4º, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
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1. OS ACIDENTES NUCLEARES
A invenção da energia nuclear e o seu emprego são eventos novos na história da
humanidade, caracterizados pela dualidade entre o seu uso benéfico para fins medicinais, por
exemplo, e o uso para fins militares. Em ambos os casos, o seu uso requer uma série de
procedimentos de segurança, dada a sua alta periculosidade para a vida, a saúde e a dignidade das
pessoas e para o meio ambiente.
Os estudos sobre a utilização da energia nuclear são vastos e diversificados, mas a
constatação da sua alta periculosidade é unanime, porque um dano nuclear pode advir de um
mero acidente, definido nos seguintes termos pelo Direito Internacional: "Acidente nuclear"
significa qualquer ocorrência ou sucessão de ocorrências da mesma origem que cause danos
nucleares”. 11
Em tempos de paz, alguns acidentes nucleares já demonstraram os efeitos da radiação a
longo prazo, com danos a vida e a saúde das pessoas e ao meio ambiente. Os isótopos de plutônio,
produzidos pela atividade das usinas nucleares, como o Pu-239 físsil (utilizado como combustível
nuclear), o Pu-240 fértil e o Pu-242 possuem, respectivamente, meias-vidas de 24.000, 6.500 e
37.600 anos12.
Os acidentes nucleares mais desastrosos, ocorridos em usinas nucleares, são o de Three
Mile Island, em 28 de março de 1979, nos E.U.A.; o de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, na
Ucrânia; e o da central nuclear de Fukushima 1, em 11 de março de 2011, no Japão.
Em tempos de guerra, Ricardo Arnt descreve que uma bomba nuclear “produz cinco
eventos destrutivos” numa explosão de um megaton: o primeiro deles é denominado de “radiação
nuclear inicial”, segundo a qual, no momento da explosão, os efeitos letais atingem pessoas numa
área de 10km; o segundo, é quase simultâneo ao primeiro, denominado de “choque
eletromagnético”, caracterizado por “uma voltagem suficiente para queimar todo equipamento

11

Cf. artigo 1º, alínea “1”, da Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares (1963), aprovada no Brasil pelo
Decreto Legislativo número 93 de 23 de dezembro de 1992 e promulgada pelo Decreto Executivo número 911 de 03 de setembro
de 1993.

12

Cf.
Greenpeace.
O
que
é
Plutônio.
Disponível
em:
http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/6/greenpeacebr_050731_nuclear_factsheet_oquee_plutonio_port
_v1.pdf. Acesso em: 21 de outubro de 2015.

Segundo Ricardo Arnt: “A durabilidade da radioatividade é calculada pelas suas meias-vidas, tempo necessário para que uma dada
quantidade de uma substância radioativa se dissipe pela metade. Para que a radiação se torne inofensiva são necessários
períodos de dissipação de 10 a 20 vezes a meia-vida. Cf. Ricardo Arnt. O que é política nuclear (Coleção Primeiros Passos). São
Paulo: Abril-Cultural; editora Brasiliense, 1985, p. 15.
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elétrico (antenas, fiação, radares fusívieis)” numa imensa área; o terceiro, é o “choque térmico”,
caracterizado por rajadas de luz e calor capazes de “causar queimaduras de segundo grau em
pessoas desprotegidas a uma distância de 15 kilômetros”13; o quarto é a “onda de choque” que é
“emitida em todas as direções”, capaz de gerar 240 km² de ruínas, levando-se em conta que num
“raio de quatro quilômetros do epicentro – 150 Km² - a destruição seria total”; o quinto evento,
caracterizados pela “bola de fogo” e pelo “cogumelo atômico”, segundo o qual a bomba, se
explodir em contato com o solo, “abrirá uma cratera de 100m de profundidade por 300m de
diâmetro”. Além disso, diversas toneladas de detritos são fundidas com produtos radioativos e
“sugados para cima pelo cogumelo atômico”, retornando a terra como “chuva radioativa”14,
contaminando amplas áreas e grandes contingentes (com a possibilidade de 60.000 km² serem
inabitáveis durante um mês)15.
Em face deste imenso efeito destrutivo das armas nucleares, a partir do exemplo dado pela
explosão de uma bomba nuclear de um megaton, outro tema torna-se relevante no âmbito dos
ordenamentos jurídicos nacionais e do ordenamento jurídico internacional: uma nova modalidade
de genocídio, caracterizado pela morte de milhares ou até milhões de pessoas no momento
presente da explosão e nos momentos futuros.
Outro aspecto relevante é a estigmatização gerada em torno daqueles que sobreviveram à
explosão nuclear ou em torno dos seus descendentes, que contaminados pelos efeitos da radiação
tem as suas vidas depreciadas com efeitos diretos sobre a sua dignidade. As bombas de Hiroshima
e Nagazaki lançadas pelas forças norte-americanas no Japão ao final da Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) produziram gerações de vítimas denominadas de “hibakashu”, pessoas que na
maioria das vezes se casam apenas entre elas, pois aqueles que não pertencem aquele grupo
social temem a geração de descendentes com distúrbios genéticos. 16

2. OS PRIMÓRDIOS DA POLÍTICA NUCLEAR BRASILEIRA
A formulação de uma política nuclear brasileira tem início na década de cinquenta do

13

Cf. Ricardo Arnt. O que é política nuclear (Coleção Primeiros Passos). São Paulo: Abril-Cultural; editora Brasiliense, 1985, pp. 6465.

14

Cf. Ricardo Arnt. O que é política nuclear (Coleção Primeiros Passos). São Paulo: Abril-Cultural; editora Brasiliense, 1985, p. 65.

15

Cf. Ricardo Arnt. O que é política nuclear (Coleção Primeiros Passos). São Paulo: Abril-Cultural; editora Brasiliense, 1985, p. 68.

16

Cf. Ricardo Arnt. O que é política nuclear (Coleção Primeiros Passos). São Paulo: Abril-Cultural; editora Brasiliense, 1985, p. 6063.
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século XX e nos seus primeiros anos foi permeada por uma disputa entre segmentos sociais e
políticos da sociedade brasileira entre a opção pelo desenvolvimento de uma tecnologia nuclear
tipicamente nacional ou pela adoção de um modelo dependente de tecnologias estrangeiras. A
criação de órgãos, leis e celebração de acordos internacionais pelo Estado Brasileiro até meados
da década de setenta revelam esta disputa.
Em 1951, é criado o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) a fim de promover uma política
nuclear brasileira; cinco anos depois, desmembrada do CNPq, é criada a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (C.N.E.N.), à época composta por cinco membros, de livre escolha e nomeação
pelo Presidente da República;17 transformando-se, em 1962, em autarquia federal.18
Em 1955, o Brasil celebra com os Estados Unidos da América o “Acordo de Cooperação para
Usos Civis de Energia Atômica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América”, a fim de assegurar a utilização pacífica da energia nuclear, através da
construção de reatores de pesquisa; o uso de isótopos radioativos para a pesquisa física e
biológica, para a terapia médica, para a agricultura e para a indústria no Brasil19; cabendo aos
E.U.A. o fornecimento de urânio enriquecido.20
Em 1957, o Governo Brasileiro ratifica o Estatuto da Agência Internacional de Energia
Atômica (A.I.E.A.),21 organização internacional que compõe o Sistema das Nações Unidas, com o
objetivo de assegurar o uso pacífico da energia nuclear. Segundo os ensinamentos de Guido
Fernando Silva Soares a criação da A.I.E.A. é a consequência de um pensamento da comunidade
internacional, na época, de controle parcial dos armamentos nucleares, cujos objetivos são de
fundo positivo: “a disseminação de conhecimentos e incentivo à pesquisa sobre utilização pacífica
da energia nuclear, de normas de utilização de radioisótopos nas atividades civis, de elaboração de
normas de proteção ao trabalhador nas atividades nucleares pacíficas, em colaboração com a OIT
e a OMS”; e de fundo negativo: “controle do espraiamento de materiais físseis ou férteis, advindos
de cooperação bilateral entre Estados, em atividades com fins pacíficos, com a instituição de
17

Cf. Decreto Federal 40.110/56.

18

Cf. Lei Federal número 4.118/62.

19

Cf. artigo 1º, alíneas “a”, “b” e “c” do “Acordo de Cooperação para Usos Civis de Energia Atômica entre o Governo dos Estados
Unidos do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América (1955)”. Disponível em: http://dai-mre.serpro.gov.br/atosinternacionais/bilaterais/1955/b_19/. Acesso em: 21 de outubro de 2015.

20

Cf. artigo 2º, do “Acordo de Cooperação para Usos Civis de Energia Atômica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América (1955).”

21

Aprovado pelo Decreto Legislativo número 24 de 24 de julho de 1957; e promulgado pelo Decreto número 42.155 de 27 de
agosto de 1957.
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mecanismos de salvaguardas e inspeções por funcionários internacionais.”22
Em abril de 1972, a C.N.E.N. e a empresa americana Westinghouse Electric Company
assinam um contrato para a construção de reatores de água pressurizada (conhecidos em inglês
pela sigla PWR - pressurized water reactor), que originou a usina nuclear de Angra 123; e em
seguida, o Governo Brasileiro e a então Alemanha Ocidental celebram o “Acordo sobre
Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear Brasil-República Federal da
Alemanha” (Bonn), em 27 de junho de 197524, para a construção das usinas nucleares de Angra 2 e
3.
Os acordos foram defendidos pelo Governo Brasileiro como estratégia de superação da
crise energética gerada em face do acelerado crescimento econômico do Brasil nos últimos anos e
da crise do petróleo de 1973, decorrente do elevado aumento do seu preço no mercado
internacional. Consequentemente, o Governo Brasileiro optou pela utilização de centrais núcleoelétricas – complexos de produção de energia que articulam os recursos hídricos e a energia
nuclear – baseado nas premissas de oferta de preços acessíveis ao mercado, na utilização de
tecnologia segura e rentável e na garantia do abastecimento de energia ao mercado consumidor.25
Logicamente, devem ser consideradas as questões geopolíticas e estratégico-militares que
permitiriam ao Brasil ocupar um papel de relevância entre as grandes potências mundiais, pois
poucos países naquela época possuíam o domínio completo da tecnologia nuclear.
Ambos os acordos foram duramente criticados por segmentos sociais e políticos nacionais e
internacionais na década de setenta por razões distintas: a opção pelo modelo norte-americano
era considerada de alto custo para a importação de uma tecnologia nuclear incompleta, pois não
contemplava as etapas de enriquecimento do urânico e do processamento de combustível; a
opção pelo modelo alemão sofreu forte oposição do governo norte-americano, que era contra a
transferência de uma energia nuclear mais completa, que envolvia “o enriquecimento de urânio e
serviços de enriquecimento; produção de elementos combustíveis e reprocessamento de
22

Cf. Guido Fernando Silva Soares. “A Guerra e o Direito Nuclear”, p. 356.
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67021/69631. Acesso em: 17 de outubro de 2015.

23

Em seguida, em 17 de julho de 1972, é celebrado o “Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América Referente aos Usos Civis da Energia Atômica (Washington, 1972)”, aprovado no Brasil
pelo Decreto Legislativo número 72, de 14 de setembro de 1972 e promulgado pelo Decreto Executivo número 71.207 de 05 de
outubro de 1972.

24

Aprovado no Brasil, nos termos do Decreto Legislativo número 85 de 20 de outubro de 1975 e promulgado pelo Decreto
Executivo número 76.695 de 01 de dezembro de 1975.

25

Cf. República Federativa do Brasil. O Programa Nuclear Brasileiro. Brasília: março de 1977. Disponível em:
http://memoria.cnen.gov.br/Doc/pdf/cronologia/B0000003.pdf. Acesso em: 12 de outubro de 2015, pp. 08-11.
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Disponível

em:

combustíveis irradiados”26.
Alguns segmentos da sociedade brasileira, em especial a comunidade científica, eram
contra ambos os acordos, pois argumentavam que o Brasil possuía condições científicas e
tecnológicas, com custos menores aos previstos nos acordos, para desenvolverem uma tecnologia
nuclear própria.
Além disso, o Brasil não era signatário do “Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares
(1968)” (TNP), atemorizando a comunidade internacional de que a importação da tecnologia
alemã permitiria ao governo o desenvolvimento de armas nucleares. Tal situação, levou os
governos brasileiro e alemão a celebrarem o “Acordo Entre o Governo da República Federativa do
Brasil, o Governo da República Federal da Alemanha e a Agência Internacional de Energia Atômica
para a Aplicação de Salvaguardas”, em fevereiro de 1976, para dar segurança ao “material nuclear
fornecido, transferido ou produzido” no âmbito do acordo Brasil-Alemanha Ocidental. 27 As
salvaguardas são medidas diversas, sob a competência da A.I.E.A., que visam assegurar a
implementação de programas pacíficos de uso da energia nuclear, tais como, a contabilidade e o
controle do uso de determinados materiais nucleares e das atividades nucleares, o
monitoramento, as inspeções e as visitas técnicas.

3. A POLÍTICA NUCLEAR BRASILEIRA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a política nuclear brasileira foi
constitucionalizada, isto é, a partir de então recebeu uma caracterização dada pelos princípios e
pelas normas constitucionais, que demonstram a sua relevância como política pública de interesse
nacional. Vejamos.

3.1. A competência da União relativa às atividades nucleares
A Constituição Federal de 1988 disciplina as competências federativas entre os artigos 21 a
33, que podem ser classificadas em competências federativas legislativas, que contempla os temas
que podem ser objeto da capacidade legiferante dos entes federados; e em competências
26

Cf. artigo 1º, item 01, do “Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear Brasil-República Federal da
Alemanha (1975)”.

27

Cf. parágrafo terceiro do Preâmbulo e artigos 14 a 21 do “Acordo Entre o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo
da República Federal da Alemanha a Agência Internacional de Energia Atômica para a Aplicação de Salvaguardas (1976)”.
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federativas materiais, que contempla temas que podem ser objetivo da ação administrativa ou de
execução dos entes federados.
A Constituição Federal de 1988 outorga à União a competência exclusiva para legislar sobre
“atividades nucleares de qualquer natureza”28.
No âmbito das competências federativas materiais, a Carta Magna outorga à União o
monopólio sobre as atividades nucleares, nos termos do artigo 21, inciso XXIII: “explorar os
serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a
pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de
minérios nucleares e seus derivados [...]”, admitindo-se a permissão apenas para a “[...]
comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e
industriais” e “[...] a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou
inferior a duas horas.”29
Em relação às competências, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar a Ação Direta
de Inconstitucionalidade 329-1 (1), declarou inconstitucional o artigo 185 da Constituição do
Estado de Santa Catarina, que subordinava a construção de instalações industriais para a produção
de energia nuclear à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado e posterior aprovação por
plebiscito.30
Com a aprovação da emenda constitucional nº 49/2006, a previsão constitucional da
outorga de permissão das atividades medicinais, agrícolas e industriais a particulares tem como
objetivo a utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para agilizar o desenvolvimento de
atividades dos centros médicos. Assim, no campo da medicina, criam-se condições para que
diversas indústrias e laboratórios possam fornecer aos hospitais os radioisótopos de meia-vida
28

Cf. artigo 22, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988.

29

Cf. (1) artigo 21, inciso XXIII, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal de 1988.

(2) Radioisótopo é um isótopo com o mesmo número de átomos e distintos números de massa. Os radioisótopos podem ser
sintéticos (p. ex., Carbono 14, embora encontrado na natureza também); ou naturais (p. ex., Carbono 12). Alguns são radioativos,
outros não: o isótopo de Hidrogênio com massa 1 não é radioativo; o isótopo de Hidrogênio com massa 2 é radioativo e serve de
base para a bomba de hidrogênio. O radioisótopo possui diversas aplicações entre elas no campo arqueológico (carbono 14) para
a datação de bens fósseis.
30

Cf. a ementa do acórdão proferido na ADIN 329, pelo Supremo Tribunal Federal (data da publicação no DJ: 28 de abril 2004), cuja
relatora foi a Ministra Ellen Gracie: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. ART. 185. ENERGIA NUCLEAR. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,
QUE SUBORDINA A CONSTRUÇÃO, NO RESPECTIVO TERRITÓRIO, DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA
NUCLEAR À AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, RATIFICADA POR PLEBISCITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 21, XXIII).” (Relatora Ministra Ellen Gracie; Requerente: Procurador-Geral da República;
requerida: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina). Decisão publicada no Diário Oficial da União (seção 01, página
01) de 17 de junho de 2004.
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curta, empregados em aparelhos de tomografia adequados para o diagnóstico do câncer e de
outras doenças, a exemplo do Flúor 18.31

3.2. A finalidade pacífica das atividades nucleares
A Constituição Federal de 1988 prevê que toda atividade nuclear praticada em território
brasileiro deve possuir fins pacíficos. 32 Aliás, o Brasil é signatário de diversos tratados
internacionais que obrigam o exercício pacífico de atividades nucleares, inclusive em territórios
que não lhe pertencem.
O Tratado da Antártida (1959) inicialmente celebrado entre África do Sul, Argentina,
Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da América (EUA) França, Japão, Nova Zelândia, Noruega,
Reino Unido e ex-URSS (atualmente Federação Russa)33 obriga, entre os signatários, a utilização da
Antártida para fins pacíficos34, ao proibir a realização de "explosões nucleares” e o lançamento de
lixo ou “resíduos radioativos” naquele continente;35 o “Tratado sobre os Princípios Reguladores
das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, Inclusive a Lua e demais
Corpos Celestes (1967)”36 proíbe os Estados Signatários de colocarem em órbita “objeto portador
de armas nucleares”37 e a “Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (1982)” 38 prevê
que a “área e os seus recursos” integram o “patrimônio comum da humanidade”39 devendo ser a
sua utilização exclusiva para fins pacíficos40.
O Brasil é signatário de acordos exclusivos de proscrição de armas nucleares, tais como o
“Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe” (ou Tratado de

31

Cf. Tarcísio Passos Ribeiro Campos; Ana Célia Passos Pereira Campos. Revista da Faculdade de Direito da UFMG. “O Uso das
Radiações e Radioisótopos no Brasil: uma interface entre o Direito e a Energia Nuclear”, pp. 417-422.

32

Cf. artigo 21, inciso XXIII, alínea “a” da Constituição Federal de 1988.

33

No Brasil, foi aprovado pelo Decreto Legislativo número 56 de 29 de junho de 1975 e promulgado pelo Decreto Executivo
número 75.963 de 11 de julho de 1975.

34

Cf. parágrafo segundo do preâmbulo do Tratado da Antártida (1959).

35

Cf. artigo 5º, parágrafos primeiro e segundo; e artigo 10º, do Tratado da Antártida (1959).

36

No Brasil, foi promulgado pelo Decreto número 64.362 de 17 de abril de 1969 e promulgado pelo Decreto Executivo número
64.362 de 17 de abril de 1969.

37

Cf. artigo 4º do “Tratado sobre os Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico,
Inclusive a Lua e demais Corpos Celestes (1967).”

38

No Brasil, foi aprovada pelo Decreto Legislativo número 05 de 09 de novembro de 1987 e promulgada pelo Decreto Executivo
número 1.530 de 22 de junho de 1995.

39

Cf. artigo 136 da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (1982).

40

Cf. artigo 141 da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (1982).
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Tlatelolco, 1967)41 e o “Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (1968)”42.

3.3. A responsabilidade civil da pessoa por danos nucleares
No Direito Brasileiro, o tema da responsabilidade civil por danos nucleares é disciplinado
inicialmente pela Lei 6.453/77. Em 1993, o Governo Brasileiro ratifica a “Convenção de Viena
sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares (1963)”43, cujo conceito abrange danos às vidas
humanas. Portanto, dano nuclear compreende:
i) a perda de vidas humanas, as lesões corporais e os danos e prejuízos materiais produzidos como
resultado direto ou indireto das propriedades radioativas ou de sua combinação com as
propriedades tóxicas, explosivas ou outras propriedades perigosas dos combustíveis nucleares
procedentes ou originários dela ou a ela enviados;
ii) os demais danos ou prejuízos causados ou produzidos desta maneira, se assim o dispuser a
legislação do tribunal competente;
iii) se assim o dispuser a legislação do Estado da Instalação, a perda de vidas humanas, as lesões
corporais e os danos e prejuízos materiais que se produzem como resultado direto ou indireto de
outras radiações ionizantes, que emanem de qualquer outra fonte de radiações situada numa
instalação nuclear.44

O conceito exposto acima parece-nos mais abrangente daquele previsto na Lei 6.453/77,
cujo conceito é:
[...] o dano pessoal ou material produzido como resultado direto ou indireto das propriedades
radioativas, da sua combinação com as propriedades tóxicas ou com outras características dos
materiais nucleares, que se encontrem em instalação nuclear, ou dela procedentes ou a ela
enviados45.

O artigo 21 da Constituição Federal prevê que compete exclusivamente a União “explorar
os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza”46, e as atividades nucleares em geral,
com a possibilidade de outorga de permissão aos particulares para o exercício das atividades
previstas nas alíneas “b” e “c”, do inciso XXIII do artigo mencionado. Portanto respondem (o Poder
Público e os permissionários) civilmente pelos danos nucleares independentes da existência de
41

Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo número 50 de 30 de novembro de 1967 e promulgado pelo Decreto Executivo
número 1.246 de 16 de setembro de 1994.

42

Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo número 65 de 02 de julho de 1998 e promulgado pelo Decreto Executivo 2.864 de 07
de dezembro de 1998.

43

Aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo número 93 de 23 de dezembro de 1992 e promulgada pelo Decreto Executivo
número 911 de 03 de setembro de 1993.

44

Cf. artigo 1º, alínea “k”, itens “i”, “ii” e “iii”, da “Convenção de Viena sobre a Responsabilidade Civil por Danos Nucleares (1963)”.

45

Cf. artigo 1º, inciso VII, da Lei 6.453/77.

46

Cf. artigo 21, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988.
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culpa.47
O dispositivo constitucional em apreço nos permite concluir a adoção da responsabilidade
civil objetiva por danos nucleares. Entre as diversas teorias sobre o tema, podemos descrever as
seguintes espécies daquele gênero: a primeira refere-se a responsabilidade objetiva do risco
criado, que admite a exclusão da responsabilidade nos casos de força maior (hipótese de evento
que ocorre de forma alheia e imprevista a vontade do responsável pela atividade), causa maior
(hipótese de eventos provocados pela natureza, a exemplo de furacões ou terremotos) e em
virtude de culpa exclusiva da ação de outra pessoa que não seja o responsável pela atividade.
Assim,

temos

uma

responsabilidade

objetiva

relativizada.

A

segunda,

denomina-se

responsabilidade objetiva pelo risco integral, isto é, não se admitem hipóteses de exclusão da
responsabilidade do agente em razão de atividades que estão sob a sua responsabilidade. Em
suma, trata-se de uma responsabilidade objetiva absoluta.
Como já observamos, a matéria pertinente ao Direito Nuclear possui interfaces com os
Direitos Humanos e com o Direito Ambiental, o que nos leva a concluir que a responsabilidade civil
objetiva pelos danos nucleares, adotada pela Constituição Federal de 1988, é a do risco integral,
caraterizada pelo risco da atividade, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, o sujeito que
exerce a atividade é responsável pelo dano, mesmo que a referida atividade seja lícita.48
Neste sentido, cremos que o artigo 8º da Lei 6.453/77 é inconstitucional, pois admite
hipóteses de exclusão de responsabilidade “do operador da instalação nuclear” – a pessoa jurídica
responsável pela operação da instalação nuclear – em decorrência de dano: existência de “conflito
armado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou excepcional fato da natureza”; assim como, o
artigo 9º, que prevê um limite indenizatório em caso de dano nuclear, hipótese que também não
encontra amparo constitucional.

3.3.1. A ocorrência do dano na instalação nuclear
No que diz respeito às hipóteses de exclusão de responsabilidade de dano na instalação
nuclear, por força contratual, prevista na Lei 6.453/77, sustentamos que as hipóteses do artigo 4º
não são absolutas, pois o posicionamento majoritário de alguns tribunais é pela adoção da
47

Cf. artigo 21, inciso XXIII, alínea “d”, da Constituição Federal de 1988. Esta regra foi introduzida por força da emenda
constitucional 49/2006.

48

Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 1006.
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responsabilidade civil solidária em caso de dano ambiental49.
As hipóteses da responsabilidade e da exclusão do “operador” resumidamente são as
seguintes:
3.3.2. A ocorrência de dano de material nuclear procedente da instalação nuclear “[...]
antes que o operador da instalação nuclear a que se destina tenha assumido, por contrato escrito,
a responsabilidade por acidentes nucleares causados pelo material; ou [...] na falta de contrato,
antes que o operador da outra instalação nuclear haja assumido efetivamente o encargo do
material” (grifos não originais) 50;
3.3.3. A ocorrência de dano de material nuclear enviado à instalação nuclear “[...] depois
que a responsabilidade por acidente provocado pelo material lhe houver sido transferida, por
contrato escrito, pelo operador da outra instalação nuclear; ou “[...] na falta de contrato, depois
que o operador da instalação nuclear houver assumido efetivamente o encargo do material a ele
enviado” (grifos não originais)51.

3.4 A responsabilidade penal da pessoa em atividades nucleares
A Lei 6.453/77 contém diversos tipos penais que conferem a ilicitude de determinados
comportamentos no campo nuclear: a produção, o processamento, o fornecimento ou o uso de
material nuclear, sem a autorização legal devida ou para finalidades diversas daquelas previstas
em lei52; a operação da instalação nuclear pelo responsável, sem a devida autorização53; a posse, a
aquisição, a transferência, o transporte, a guarda ou o porte de material nuclear, sem a devida
autorização54; o fornecimento ilícito de informações sigilosas, relativas à energia nuclear55; a
extração, o benefício ou o comércio ilegal de minério nuclear56; a exportação ou a importação de
material nuclear, minérios e os seus concentrados, minérios “de interesse para a energia nuclear e
49

Cf. os seguintes julgados recentes: R.E. 679676 AgR/PR – Paraná. AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relatora: Ministra
Carmén Lúcia. Julgamento: 19/02/2013. Órgão Julgador: Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal; AgRg no AREsp 616105
(ACÓRDÃO) do Superior Tribunal de Justiça. Ministro: Marco Aurélio Bellizze. DJe 25/02/2015. Decisão: 10/02/2015 e; AgRg no
AREsp 432409 (ACÓRDÃO) do Superior Tribunal de Justiça. Ministro Herman Benjamin. Dje 19/03/2014. Decisão: 25/02/2014.

50

Cf. artigo 4º, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei 6.453/77.

51

Cf. artigo 4º, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei 6.453/77.

52

Cf. artigo 20 da Lei 6.453/77.

53

Cf. artigo 21 da Lei 6.453/77.

54

Cf. artigo 22 da Lei 6.453/77.

55

Cf. artigo 23 da Lei 6.453/77.

56

Cf. artigo 24 da Lei 6.453/77.
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minérios e concentrados que contenham elementos nucleares”57; a não observância das normas
de segurança ou “de proteção relativas à instalação nuclear ou ao uso, transporte, posse e guarda
de material nuclear, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”58; a
prática de atos que visam “impedir ou dificultar o funcionamento de instalação nuclear ou o
transporte de material nuclear”59.
Com o advento da Constituição Federal de 1988 os tipos penais pertinentes às atividades
nucleares, previstos na Lei 6.453/77, devem ser interpretados integradamente com toda a
legislação ambiental.60
Consequentemente, em relação às condutas relativas às atividades nucleares poderão
incidir os tipos penais previstos na Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), pois aquelas
atividades poderão ameaçar o “meio ambiente ecologicamente equilibrado”: crime de poluição61;
crimes relativos a exploração mineral62; uso de produto ou substância tóxica nociva à saúde
humana ou ao meio ambiente63; manutenção de estabelecimento potencialmente poluidor64;
concessão irregular de licença, autorização ou permissão65 e apresentação de dados falsos em
licenciamento ambiental66, entre outros.
Ainda sobre a responsabilidade penal, aplicam-se as próprias disposições do Código Penal,
em particular os crimes contra a vida e de lesão corporal.67

3.5 A autorização para as atividades nucleares
A Constituição Federal prevê a necessidade da aprovação pelo Congresso Nacional das
atividades relativas à energia nuclear.68
Esta regra é importante porque assegura maior participação dos segmentos sociais
57

Cf. artigo 25 da Lei 6.453/77.

58

Cf. artigo 26 da Lei 6.453/77.

59

Cf. artigo 27 da Lei 6.453/77.

60

Cf. artigo 225, parágrafo terceiro, da Constituição Federal de 1988.

61

Cf. artigo 54 da Lei 9.605/98.

62

Cf. artigo 55 da Lei 9.605/98.

63

Cf. artigo 56 da Lei 9.605/98.

64

Cf. artigo 60 da Lei 9.605/98.

65

Cf. artigo 67 da Lei 9.605/98.

66

Cf. artigo 69-A da Lei 9.605/98.

67

Cf. artigo 121 e ss.; e artigo 129 e ss., do Código Penal.

68

Cf. artigo 21, inciso XXIII, alínea “a”; e artigo 49, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988.
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brasileiros nas decisões pertinentes a uma atividade extremamente importante sob diversos
aspectos, inclusive sobre a proteção da vida e da saúde humana.

3.6 O regime de Direito Ambiental e as atividades nucleares
Um aspecto relevante previsto na Constituição Federal é a exigência de lei federal para
definir a localização da usina nuclear, inserida aquela exigência no capítulo do meio ambiente69.
Tal situação parece-nos que estabelece a condicionante de que a lei federal deverá ser aprovada
conforme o regime jurídico de Direito Ambiental, instituído pela Constituição Federal.
Por outro lado, as atividades nucleares advindas das usinas, bem como, quaisquer outras,
submetem-se ao regime jurídico ambiental e consequentemente às suas normas e princípios, a
exemplo dos direitos e obrigações entre gerações, do princípio da precaução e da prevenção, bem
como, o princípio da informação, pois tais atividades estão intimamente ligadas a manutenção do
“meio ambiente ecologicamente equilibrado”.70
Portanto, aplicam-se às atividades nucleares a legislação ambiental no que couber, em
especial a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente; e a Lei
Complementar 140/2011, que regula a competência administrativa comum entre os entes
federados no campo ambiental – especificamente os incisos III, VI e VII, e o parágrafo único do
artigo 23 da Constituição Federal de 1988.
As atividades nucleares e os empreendimentos sujeitam-se ao licenciamento ambiental:
[...] destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material
radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e
aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen).71

Nos termos da Lei 140/2011 o licenciamento ambiental é:
[...] o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental.72

No que diz respeito às atividades nucleares, cabe destacar o “Licenciamento de Operadores
de Reatores Nucleares” destinado a selecionar pessoas que são designadas por organização
69

Cf. artigo 225, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988.

70

Cf. artigo 225, “caput”, e parágrafo primeiro, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

71

Cf. artigo 7º, inciso XIV, alínea “g” da Lei Complementar 140/2011.

72

Cf. artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar 140/2011.
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operadora de reator nuclear para manipular os mecanismos que possam afetar diretamente a
reatividade ou o “nível de potência do reator”;73 e o “Licenciamento de Instalações Nucleares”,
cujo campo de aplicação compreende as atividades relacionadas com a localização, construção e
operação de instalações nucleares74 - operação inicial e operação permanente, que compreende
as questões de segurança e plano de emergência.

4. O ACIDENTE RADIOLÓGICO DE GOIÂNIA (ACIDENTE RADIOLÓGICO DO CÉSIO 137)
Neste artigo cabe destacar o acidente radiológico de Goiânia, ocorrido em 13 de setembro
de 1987. O famoso acidente teve início quando dois catadores de lixo encontraram um aparelho
utilizado em radioterapias, dentro de uma clínica abandonada, e, ao considerá-lo como sucata,
desmontaram o aparelho e tiveram contato com a cápsula de césio-137 no seu interior, que foi
repassada a terceiros gerando graves danos a centenas de pessoas.
Segundo a sentença, proferida nos autos da Ação Civil Pública, que tramitou na 8ª Vara
Federal de Goiás75 o “[...] o acidente radiológico gerou a contaminação de vários locais nesta
Capital, obrigando a mobilização de centenas de técnicos e agentes públicos, que procederam,
entre outras providências, à evacuação de casas e à medição individual de dezenas de milhares de
pessoas”; acarretando a necessidade da “[...] coleta de 14 toneladas de material radioativo, hoje
armazenadas em depósito especial erguido em Abadia de Goiás-GO”.
Ainda em relação ao caso deve-se mencionar: a) a morte de 04 pessoas; b) a contaminação
de 57 pessoas “[...] com maior grau de contaminação interna e externa, com queimaduras de pele
e radiodermites”; c) a contaminação de 50 pessoas “[...] porém sem queimaduras de pele ou
radiodermites”; e d) o necessário acompanhamento anual de 514 pessoas apresentadas “[...] com

73

Cf. artigos 2º e 3º da Norma C.N.E.N. NN 1.01; e artigo 4º, inciso IV, da Resolução CONAMA 237/97.

74

Cf. Norma C.N.E.N. NE 1.04; e artigo 4º, inciso IV, da Resolução CONAMA 237/97.

75

(1) Lembramos que outras ações foram propostas pelos envolvidos no acidente nuclear do Césio 137, por razões diversas e que
tramitaram em diversos tribunais e instâncias. Entretanto, a ênfase foi dada a ação civil pública mencionada por tratar do tema
do acidente em relação aos temas ambientais, objeto deste artigo.

(2) Cf. ementa da sentença proferida no âmbito do processo número 988505-4 (data do julgamento: 17/03/2000), que tramitou na
8ª Vara da Justiça Federal do Estado de Goiás:
“PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS – 8ª VARA - PROCESSO 958505-4 - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Réus: UNIÃO FEDERAL, CNEN - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, ESTADO DE GOIÁS, IPASGO - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS, CARLOS DE FIGUEIREDO BEZERRIL, CRISEIDE CASTRO DOURADO,
ORLANDO ALVES TEIXEIRA, FLAMARION BARBOSA GOULART e AMAURILLO MONTEIRO DE OLIVEIRA.”
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dosimetria baixa ou não detectada”, ou seja os familiares das vítimas inseridas nas classificações
acima mencionadas e os profissionais “[...] que trabalharam no acidente e funcionários da
Vigilância Sanitária Estadual.”
Na sentença, resumidamente, foram estabelecidas as seguintes responsabilidades a
respeito das pessoas físicas e jurídicas a seguir: a) a condenação da C.N.E.N., pelo fato de que o
“acidente decorreu de falhas” na implementação do seu poder de fiscalização a respeito da
utilização de radioisótopos, com fundamento nos artigos 14, parágrafo primeiro da Lei 6.938/81 e
no artigo 1.518 do Código Civil Brasileiro. Consequentemente, o C.N.E.N. foi obrigado a pagar uma
indenização de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e a
diversas obrigações de fazer relativas a assistência médico-hospitalar a ser prestada às vítimas76;
b) a condenação do Instituto de Previdência e Assistência Social do Estado de Goiás (IPASGO) de
pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos, pela omissão do dever de vigilância, por não constatar a existência do aparelho
radiológico – que continha o Césio 137 - em imóvel de sua propriedade: “Nada obstante,
independentemente desse esclarecimento, dessume-se aqui a negligência do IPASGO na
verificação do estado das instalações e na vigilância de sua propriedade, ainda que em ruínas. O
IPASGO, mesmo não sendo o responsável pelo abandono da bomba de Césio em seu imóvel, foi
primeiramente negligente ao não constatar o fato, novamente omisso ao não comunicá-lo à CNEN
ou às autoridades sanitárias, e ainda incorreu em descuidado objetivo ao não providenciar a
adequada vigilância do prédio”77 e; c) dois réus, um físico, responsável técnico pela manipulação
do aparelho radiológico, pela constatação de “atuação profissional negligente”, e outro, ex-sócio
da empresa proprietária do prédio, Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), anterior ao IPASGO, ao
mandar “retirar as portas, as janelas e o telhado, deixando-o completamente em ruínas”, sem
tomar providências para a retirada do aparelho radiológico, que continha o Césio 137. Ambos
foram condenados a uma indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada que devem ser
revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.78
Em relação a sentença cabe destacar a decisão pela improcedência da responsabilidade da
União Federal.79
76

Cf. alíneas “E”, “E1”, “E2”, “E3”

77

Cf. alínea “F” da sentença.

78

Cf. alínea “F” da sentença.

79

Cf. alíneas “B”, “C” e “D” da sentença.

, “E4”, “E5”, “E6” e “E7” da sentença.
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Posteriormente, a matéria fora objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
ao apreciar recurso especial, cujo acórdão estendeu a União e ao Estado Goiás a responsabilidade
também pelo dano, provocado pelo acidente.80 Conforme a decisão do STJ conclui-se claramente
pela adoção da responsabilidade objetiva solidária pelo risco integral, pois até na hipótese de
“força maior” a União e o Estado de Goiás também seriam responsabilizados pelo acidente, como
se depreende deste excerto do voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin:
As atividades nucleares importam em perigos tão grandes e consequências danosas tão imprevisíveis
que as convenções e as legislações abandonaram por completo, na definição da responsabilidade, o
dogma da culpa e, numa demonstração da correlação existente entre responsabilidade objetiva e
perigo, abraçaram esse sistema, com uma expressão ainda mais rígida, não admitindo sequer a
excludente de força maior [...]. (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, 7ª ed. rev., atualizada e
ampliada, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 452 e ss.).

Em relação ao mesmo acidente houve processo penal, que estabeleceu a condenação de
quatro sócios e ex-sócios da empresa IGR, antiga proprietária do imóvel, onde se localizava o
aparelho radiológico e do físico, responsável pela supervisão das atividades decorrentes daquele
aparelho, por homicídio culposo.81
80

Cf. a ementa do acórdão proferido no âmbito do Recurso Especial número 1.180.888/GO (2010/0030720-3) (data do julgamento:
17 de junho de 2010), que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, cujo relator foi o Ministro Herman Benjamin:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO NUCLEAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE RADIOATIVO EM GOIÂNIA.
CÉSIO 137. ABANDONO DO APARELHO DE RADIOTERAPIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIO-AMBIENTAL DE
ATIVIDADES COM APARELHOS RADIOATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DOS ESTADOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai
em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.
2. O art. 8º do Decreto 81.394/1975, que regulamenta a Lei 6.229/1975, atribuiu ao Ministério da Saúde competência para
desenvolver programas de vigilância sanitária dos locais, instalações, equipamentos e agentes que utilizem aparelhos de
radiodiagnóstico e radioterapia.
3. Cabe à União desenvolver programas de inspeção sanitária dos equipamentos de radioterapia, o que teria possibilitado a
retirada, de maneira segura, da cápsula de Césio 137, que ocasionou a tragédia ocorrida em Goiânia em 1987.
4. Em matéria de atividade nuclear e radioativa, a fiscalização sanitário-ambiental é concorrente entre a União e os Estados,
acarretando responsabilização solidária, na hipótese de falha de seu exercício.
5. Não fosse pela ausência de comunicação do Departamento de Instalações e Materiais Nucleares (que integra a estrutura da
Comissão Nacional de Energia Nucelar - CNEN, órgão federal) à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, o grave acidente que
vitimou tantas pessoas inocentes e pobres não teria ocorrido. Constatação do Tribunal de origem que não pode ser reapreciada
no STJ, sob pena de violação da Súmula 7.
6. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva e solidária aos acidentes nucleares e radiológicos, que se equiparam para fins de
vigilância sanitário-ambiental.
7. A controvérsia foi solucionada estritamente à luz de violação do Direito Federal, a saber, pela exegese dos arts. 1º, I, “j”, da
Lei 6.229/1975; 8º do Decreto 81.384/1978; e 4º da Lei 9.425/96.
8. Recurso Especial não provido”.
81

Cf. a ementa do acórdão proferido no âmbito da Apelação Criminal nº 93.01.03115-9/GO (acórdão publicado no Diário de Justiça
da União em 17 de agosto de 1995), que tramitou na 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª região, cujo relator foi o juiz
Olindo Menezes:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO E LESAO CORPORAL CULPOSOS. OMISSÃO COMO CAUSA DE CRIME. CONCURSO
FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. FIXAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AOS CRITERIOS DO ART 59 - CP.
CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO. MAJORACÃO DA PENA ALÉM DO MÁXIMO LEGALMENTE PREVISTO PARA O CRIME.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face de toda a exposição feita neste artigo, sintetizamos a nossa conclusão nos
seguintes termos:
A instituição da política nuclear brasileira tem início na década de cinquenta do século XX,
com a criação do Comitê Nacional de Energia Nuclear (C.N.E.N.).
Durante os anos setenta, a construção de centrais elétrico-nucleares (Angras I, II e III) foi o
ponto forte da política nuclear brasileira, mediante a aprovação de acordos internacionais
celebrados com os E.U.A. e com a ex-Alemanha Ocidental.
Com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, mediante a aprovação da Lei
6.938/81, a política nuclear passa a integrar paulatinamente a política ambiental brasileira. Esta
integração é reforçada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, em especial no que
diz respeito ao capítulo do meio ambiente, disciplinado pelo artigo 225.
Consequentemente, ao ser constitucionalizada, a política nuclear brasileira deixa de ser
uma política pública exclusivamente energética para se constituir numa política pública mais
ampla, integrada a diversos valores amparados pelo nosso ordenamento jurídico.
Neste sentido, o acidente nuclear e o dano são interpretados no âmbito jurídico, sob a ótica
dos Direitos Humanos e do Direito Ambiental, pois a Constituição Federal de 1988, conforme as
tendências mais modernas do Direito Internacional, integra os valores de proteção à vida e à
dignidade das pessoas e de proteção ao meio ambiente. Esta integração permeia, por
consequência, a produção das fontes jurídicas sobre o Direito Nuclear, sobretudo na
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. HIPÓTESE
FACULTATIVA. 1- O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, entendida esta
como a ação ou omissão) sem a qual o resultado não tenha ocorrido. A omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado, seja por força de lei, seja por ter criado o risco da sua ocorrência (arts. 13 e parág. 2º CP). 2 - E respons6vel penalmente, a título de crime culposo, o profissional (médico e físico hospitalar) que, atuando no ramo da
medicina nuclear, e ciente dos riscos dos equipamentos operados nessa atividade (clínica de radioterapia), resolve deixar
equipamento radiológico em prédio abandonado, sem comunicação aos órgãos competentes, com isso ensejando a sua
manipulação por pessoas do povo (comerciantes de ferro velho) e a sua contaminação por material radioativo (Césio-137),
causando-lhes graves danos - mortes e lesões corporais. 3 – A pretensão punitiva do crime de lesão corporal culposa prescreve
em quatro anos (art. 109, V - CP), impondo-se o seu reconhecimento, até mesmo de ofício. O interesse do acusado no seu
reconhecimento persiste ainda que, na fixação da pena pelo concurso formal com o homicídio culposo, não tenha a lesão sido
levada em consideração. 4 - A fundamentação da individualização da pena-base não resulta satisfeita com a menção genérica aos
critérios do art. 59 – CP. Todavia, não se aconselha a proclamação da nulidade quando a sentença, mesmo fazendo a remissão
genérica, permite identificar os dados objetivos e subjetivos que a eles (aos critérios) se adequariam, no caso concreto, em
desfavor do condenado (STF- HC. 751-2/RJ). 5 - As causas especiais de aumento, diversamente das agravantes, podem elevar a
pena acima do máximo legal cominado ao crime. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
não é obrigatória nos crimes culposos com pena aplicada igual ou superior a um ano (art. 44 parág. único - CP), sobretudo
quando prejudicial ao condenado, pela proibição do exercício da sua profissão. 6 - Provimento parcial das apelações."(3ª Turma,
Apelação Criminal nº 93.01.03115-9/GO, Rel. Juiz OLINDO MENEZES, DJU de 17/08/1995, p. 51.646 - cópia as fls. 5.662/5.646).”
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jurisprudência.
Em relação a sentença proferida pela 8ª Vara da Justiça Federal de Goiás decorrente da
ação civil pública para apurar as responsabilidades pelo acidente do Césio 137, conclui-se que o
juiz, no mérito, amparou-se no artigo 3º, incisos I a IV, e 14, parágrafo primeiro, da Lei 6.931/81,
para fundamentar os conceitos de poluição, dano, nexo causal e responsabilidades em relação ao
meio ambiente degradado por aquele acidente nuclear, e em relação ao C.N.E.N. estabeleceu
diversas obrigações de auxílio e acompanhamento médico-hospitalar às vítimas, numa clara
alusão a proteção das suas vidas e a sua dignidade.
Em relação ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2010, confirmou-se
que o acidente e o dano nuclear gerado é de caráter ambiental também, e consequentemente
sujeita os agentes a responsabilidade objetiva solidária, inclusive para fundamentar a
responsabilidade da União e do Estado de Goiás, com base nos artigos 37, parágrafo 6º da
Constituição Federal de 1988 e nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro da Lei 6.9398/81.
No âmbito da responsabilidade penal, as decisões se basearam nos crimes previstos no
Código Penal (homicídio e lesões corporais) sem referência a Lei 6.453/77 ou a Lei 6.905/08. A
primeira, talvez pelo fato de que não houve tipificação penal em relação as condutas praticadas
pelos agentes; em relação a segunda, talvez pelo fato de ter sido aprovada em data posterior ao
processo já instaurado.
Obviamente, que as observações feitas neste artigo não contemplam todas as questões
referentes ao Direito Nuclear e aos acidentes que podem ser gerados. Algumas questões de
caráter preventivo, como a abordagem do licenciamento ambiental específico para o campo
nuclear, bem como, a responsabilidade administrativa, requerem abordagens também
aprofundadas que serão tratadas em outros estudos.
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A MEDIAÇÃO COMO ALTERNATIVA DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

Eliana Maes Canziani de Lima1
Flávio Pinzon de Souza2

INTRODUÇÃO
Ao longo da historia humana com relação homem e natureza, nota-se que o homem não
estava preocupado com a preservação da natureza, mas durante muitos anos só foi fazendo uso
dela sem menor pudor e destruindo-a, porém recentemente que surgiu a preocupação com a
preservação ambiental, no intuito de preservar e também corrigir esta relação, assim hoje
buscasse um desenvolvimento equilibrado.
Neste compasso, os movimentos ambientalistas conquistaram lugar na vida humana na
tentativa de correção e preservação do meio ambiente. Nos dias atuais, nota-se que os poderes
públicos e as empresas privadas passaram a incluir a questão ambiental em sua agenda de
relações públicas.
É fundamental valorizar as alternativas e o planejamento do desenvolvimento sustentável,
perante o sistema intricado entre a relação do homem com o meio ambiente.
Depois das etapas de ampla destruição do meio ambiente, existe uma reversão sobre o agir
do homem, dentro deste histórico, busca atentativa de criar uma inovação na cultura das relações
homem-natureza.
Existem dois lados, no primeiro percebe-se a presença de empreendedores caçando um
desenvolvimento tecnológico crescente para suprir as necessidades humanas em plena evolução
e, no segundo lado, dos ambientalistas aspiram alcançar a preservação do meio ambiente para a
salvaguarda.
Nos dias atuais da relação sociedade versus meio ambiente se deparamos em um contexto
de globalização, capitalismo e consumo exagerado, obter o desenvolvimento sustentável é um
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grande desafio social para acompanhar o desenvolvimento humano. Igualmente, o
desenvolvimento sustentável deve ser acelerar na mesma proporção, porém a partir disso, surge à
problemática acerca de qual melhor procedimento na solução destes conflitos socioambientais
apresenta ao mesmo tempo eficácia no seu cumprimento e conscientização.
Conscientizar parte da educação ambiental que deve ser inserida no contexto da
humanidade, entender que o homem necessita do meio ambiente para sua sobrevivência, o agir
de hoje que vai definir o futuro dos anos seguintes, por isso a essência do homem deve ser voltada
para a natureza preservada.
A democratização do processo de tomada de resoluções sobre os conflitos socioambientais
apresenta-se uma abertura de crescimento, refletir sobre esse tema é basilar para as
transformações da sociedade e do meio ambiente.
A metodologia de pesquisa utilizada no presente artigo foi a técnica da pesquisa
bibliográfica.
Dessa maneira, por sua relevância, serão tratados, através de uma abordagem teórica, da
relação do homem e o meio ambiente, algumas questões ecológicas, os conflitos socioambientais
e sua complicação, bem como a mediação sendo alternativa de solução desses conflitos.
Portanto, o objetivo do presente trabalho é analisar o conflito ambiental e a complexidade
de suas interferências e a mediação como alternativa de solução, frente à necessidade de
democratização do processo de decisão.

1. O HOMEM E O MEIO AMBIENTE
Desde os primórdios o homem não se preocupou em cuidar da natureza. Essa preocupação
com a preservação ambiental é um tema bem recente, neste período a ação humana só vem
destruindo a natureza, no entanto só agora o homem percebe esta necessidade corrigir os erros
do passado na sua relação com a natureza que ao longo da historia foi destruída.
Para Camargo 3 o início do desenvolvimento da sociedade para o crescimento do
modernismo também deu início a degradação dos recursos naturais nota-se:

3CAMARGO,

Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento Sustentável: dimensões e desafios.Campinas, SP: Papirus, 2003, p. 29.
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O desenvolvimento é um conceito que está tão incutido no pensamento ocidental que é tomado
quase como uma lei da natureza. O desenvolvimento tradicional usa os recursos humanos, os
recursos financeiros, a infraestrutura e os recursos naturais, compromissado com a idéia de lucro
gerador do progresso. Faz crescer a produção na certeza de que isso trará o bem-estar coletivo. O
desenvolvimento que conhecemos, no entanto, é questionável, uma vez que atende às necessidades
humanas apenas de forma parcial e ainda destrói ou degenera sua base de recursos. Também é
discutível se o processo produtivo estaria primordialmente e realmente interessado no bem-estar
coletivo. [...]
No cálculo do índice mais importante na avaliação do desenvolvimento de uma nação o Produto
Nacional Bruto (PNB) não é levado em conta a depreciação dos recursos naturais à medida que são
esgotados. O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, bancos regionais de
desenvolvimento e importantes instituições de crédito decidem que tipos de empréstimos e de
ajuda financeira devem ser concedidos a outros países baseados no modo como esse empréstimo
ajudaria a melhorar o desempenho econômico do país que o está recebendo. Para todas estas
instituições, a única medida que conta na avaliação do desempenho econômico do país é a variação
do PNB. Assim, para todos os fins práticos, o PNB tem considerado a destruição rápida e descuidada
do meio ambiente como fator positivo.

Sob o tópico da destruição da natureza pelo homem Dorst4 colabora “[...] a humanidade já
continha em seus primórdios os germes da destruição, diríamos da autodestruição, que se
desenvolverá dramaticamente durante as fases posteriores da sua historia”.
Nos estudos de Foladori5 no olhar do desenvolvimento da história da degradação da
natureza revela que:
A Revolução Industrial do século XVIII e a Revolução dos Transportes e Comunicações do último
quarto do século XIX, que permitiu a expansão imperialista, colonização e conquistas completas do
mundo provocaram um ponto de inflexão na relação do ser humano com a natureza. A pilhagem foi
espetacular, ao lado da destruição dos povos pré-capitalistas, com a exploração maciça de milhares
de assalariados da indústria nascente. 25 Centenas de milhares de animais foram caçados para se
obter deles as peles, outros pela carne, pelo marfim, pelas plumas de diversas aves, pelos chifres,
pelo azeite, ou outras partes do corpo; outros desapareceram porque seus habitat foram
transformados, ou foram caçados sistematicamente porque eram pragas para os cultivos, como foi o
caso de numerosas espécies de pássaros. As madeiras preciosas, demandadas pela rápida
urbanização e pela indústria naval, foram saqueadas das selvas mais acessíveis às metrópoles
industriais, e os minerais sofreram um novo embate da civilização.

Assim, fica visível o rastro da destruição da mão do homem na natureza, para satisfazer
suas próprias vontades na busca de acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Carvalho6

4DORST,

Jean. Antes que a Natureza Morra. São Paulo: Edgar Blücher, 1973, p. 29.

5FOLADORI,

Guillermo. Limites do Desenvolvimento Sustentável. Tradução de Marise Manoel. Campinas: Editora da Unicamp. São
Paulo: Imprensa Oficial, 2001, p. 110.

6CARVALHO,

Carlos Gomes de,O que é Direito Ambiental:dos descaminhos da casa àharmonia da nave. Florianópolis: Habitus,
2003, p. 67.
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descreve que:
O dinamismo da civilização industrial introduziu radicais mudanças no meio ambiente físico. Essas
transformações implicaram na formação de novos conceitos sobre o ambiente e o seu uso. A
Revolução Industrial, que teve início no século XVIII, alicerçou-se, até as primeiras décadas do último
século, nos três fatores básicos da produção: a natureza, o capital e o trabalho. Porém desde meados
do século XX um novo, dinâmico e revolucionário fator foi acrescentado: a tecnologia. Esse elemento
novo provocou um salto, qualitativo e quantitativo, nos fatores resultantes do processo industrial.
Passou-se a gerar bens industriais numa quantidade e numa brevidade de tempo antes impensáveis.
Tal circunstância, naturalmente, não se deu sem graves prejuízos à sanidade ambiental.

A degradação da natureza foi ritmada no desenvolvimento da sociedade ao longo dos anos,
no principio a questão ambiental ficou esquecida pelo homem que estava mais preocupado em
desenvolver e aceleradamente. Serres7 protesta sobre a degradação da natureza:
Já não guerreamos entre nós, nações chamadas civilizadas, nós nos voltamos, todos juntos, contra o
mundo. Guerra ao pé da letra, mundial e dupla, já que todo mundo no sentido dos homens impõem
perdas ao mundo no sentido das coisas. Portanto, procuraremos concluir uma paz. Dominar, mas
também possuir: a outra relação fundamental que mantemos com as coisas do mundo se resume no
direito de propriedade.

Sirvinskas8 afirma que “a evolução do homem foi longa até atingir uma consciência plena e
completa da necessidade da preservação do meio ambiente”. Ver o agora ainda é raso, “não por
causa das ameaças que vem sofrendo nosso planeta”, mas compreender a “necessidade de
preservar os recursos naturais para as futuras gerações”.
Na lição de Sirvinskas9 o ser humano deve ampliar sua visão de micro para macro, na
hipotenusa de preservar os recursos naturais, explana:
Para que aconteça a preservação do meio ambiente, faz-se necessário conscientizar o homem por
meio do conhecimento da relação homem e meio ambiente. A importância da preservação dos
recursos naturais passou a ser preocupação mundial e nenhum país pode eximir-se de sua
responsabilidade. Essa necessidade de proteção do ambiente é antiga e surgiu quando o homem
passou a valorizar a natureza, mas não de maneira tão acentuada como nos dias de hoje. Talvez não
se desse muita importância à extinção dos animais e da flora, mas existia um respeito para com a
natureza, por ser criação divina. Só depois que o homem começou a conhecer a interação dos
microorganismos existentes no ecossistema é que sua responsabilidade aumentou.

Milaré10 assevera “Preservar e restabelecer o equilíbrio ecológico é questão de vida ou
morte”. Nessa passagem, consideram que o meio ambiente também é sujeito de direito como o
7SERRES,

Michel. O Contrato Natural. Tradução de Beatriz Sidoux. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991, p. 45.

8SIRVINSKAS,

Luis Paulo. Manual do Direito Ambiental.2 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 03.

9SIRVINSKAS,

Luis Paulo. Manual do Direito Ambiental.p. 03.

10MILARÉ,

Edis. Direito do Ambiente:doutrina-jurisprudência-glossário. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 107.
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homem, e carece de ser protegido por ele.
Sirvinskas11 entende que a educação ambiental é uma requisito, que deve estar inserido na
ética ambiental, explica:
A educação ambiental deve estar fundamentada na ética ambiental. Entende-se por ética ambiental
o estudo dos juízos de valor da conduta humana em relação ao meio ambiente. É, em outras
palavras, a compreensão que o homem tem da necessidade de conservar ou preservar os recursos
naturais essenciais à perpetuação de todas as espécies de vida existentes no planeta terra. Essa
compreensão está relacionada com a modificação das condições físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, ocasionada pela intervenção de atividades comunitárias e industriais, que pode
colocar em risco todas as formas de vida do planeta. O risco da extinção de todas as formas de vida
deve ser uma das preocupações do estudo da ética ambiental.

Para Pelizzoli12 a educação deve ser massiva, explana:
O que se mostra necessário, nesse caso, é a promoção de um processo massivo de educação
(ambiental) e ética (o sustentável a partir de nós, organizações, etc.). Recuperação das relações
humanas dignas e reavaliação da noção de produção de subjetividade isolada e como posse. A
humanidade precisa evoluir também a nível espiritual, ético, de socialidade. Nos valores e ética para
o desenvolvimento sustentável de um verdadeiro projeto cultural a ser construído como alternativa
para toda a civilização. A busca é a da construção de uma sociedade melhor e não apenas de um
desenvolvimento sustentável na economia.

Por seguinte, a educação ambiental se faz necessário para o crescimento da
conscientização do homem sob a necessidade dele pelo meio ambiente, preservar a natureza e
resguardar também a sobrevivência humana.
Cabe aqui destacar, alguns acontecimentos salientados por Camargo13 sobre os fatos que
contribuíram para os movimentos ambientalistas:
Embora o período do pós-Segunda Guerra Mundial tenha marcado a emergência do movimento
ecológico, podem-se encontrar iniciativas e eventos significativos ligados à preocupação com os
problemas ambientais no século XX anteriores à década de 1950. [...]
Em 1945 é criada a Organização das Nações Unidas (ONU), que viria mais tarde a ter um papel
fundamental nas questões relacionadas aos problemas ambientais. Se desde a sua fundação
destacavam-se temas como a paz, os Direitos Humanos e o desenvolvimento eqüitativo, antes
mesmo do final do século XX a proteção ambiental já assumia a quarta posição no universo das
principais preocupações das Nações Unidas.

11SIRVINSKAS,

Luis Paulo. Manual do Direito Ambiental.p. 07.

12PELIZZOLI,

Marcelo Luis. A Emergência do Paradigma Ecológico: reflexões ético-filosóficas para o século XXI. Petrópolis, RJ: Vozes.
1999, p. 122.

13CAMARGO,

Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento Sustentável:dimensões e desafios. p. 45-46.
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Em 1948 é criada a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) por um grupo de
cientistas vinculados à ONU, que tinham o objetivo de incentivar o crescimento da preocupação
internacional em relação aos problemas ambientais.
Em 1949 é realizada a Conferência Científica das Nações Unidas sobre a Conservação e a Utilização
de Recursos, considerada como o primeiro grande acontecimento no surgimento do ambientalismo
mundial. Esses dois eventos da década de 1940 foram fundamentais para a dimensão que assumiu a
preocupação ecológica na comunidade cientifica a partir da década de 1950.

Além disso, Milaré14 assegura que:
Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ECO 92,
adotou na Declaração do Rio e na Agenda 21 o Desenvolvimento Sustentável como meta a ser
buscada e respeitada por todos os países. O princípio quatro da Declaração do Rio estabelece que:
para alcançar o Desenvolvimento Sustentável a proteção ambiental constituirá parte integrante do
processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.

Com o início da degradação da natureza, aos poucos a história da preservação surgiu, o
auge dos movimentos deu início nos anos 70, como leciona o autor Marcatto 15 “Muitos
movimentos de oposição também surgiram nos anos 70, no bojo da crítica ao modelo dominante
de desenvolvimento industrial e agrícola mundial, e dos seus efeitos econômicos, sociais e
ecológicos”. Pois, foi nessa mesma época que teve “início um processo de tomada de consciência
de que os problemas como poluição atmosférica, chuva ácida, poluição dos oceanos e
desertificação são problemas universais”. Ainda Marcatto16, explana:
A profunda crise econômica da década de 80 amplia ainda mais a distância entre os países
desenvolvidos e em desenvolvimento, ao mesmo tempo que agrava os problemas ambientais em
nível mundial. Os problemas ambientais são vistos como intimamente relacionados com as questões
econômicas, políticas e sociais. A crise ambiental passa a ser encarada como uma crise global. A
Educação Ambiental é vista como uma forma de preparar todo cidadão para participar da defesa do
meio ambiente.
No Brasil, os anos 80 são os anos dos movimentos sociais: a sociedade civil buscando se estabelecer
como um poder de fato. São os anos dos sindicatos, associações, grupos de bairro e organizações
não governamentais lutando pela democracia e cidadania.

Neste mesmo sentido, confirma Santos17:
O espírito desenvolvimentista da década de 1950 enraizou-se no Brasil e as décadas de 1960 e 1970
apresentaram um país com prioridade na industrialização. Desta forma, têm-se documentos que
baseados na premissa de que o principal impacto era a pobreza, estimulavam, e muito, a geração de
poluentes e o depauperamento dos recursos naturais. Nesse período, os governos brasileiros
14MILARÉ,

Edis. Direito do Ambiente:doutrina-jurisprudência-glossário. p. 51.

15MARCATTO,

Celso. Educação Ambiental: conceitos e princípios. Belo Horizonte: FEAM, 2002, p. 25.

16MARCATTO,

Celso. Educação Ambiental: conceitos e princípios. p. 26.

17SANTOS,

Rozely Ferreira dos. Planejamento Ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004, p. 21.
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tiveram pouquíssima preocupação com o meio. No entanto, não se pode deixar de lembrar que a
grande preocupação com o meio ambiente deu-se já a partir da década de 1960 nos EUA,
propagando-se para outros países e fazendo com que eles debatessem temas como avaliação de
impactos ambientais, planejamento e gerenciamento ambiental. Na década de 1970, aderiram à
discussão países como Canadá, Japão, Nova Zelândia, Austrália e a Europa Ocidental e, na década de
1980, a América Latina, Europa Oriental, União Soviética e Sul e Leste Asiático. Na década de 1990,
os países da África, do mundo árabe e a China iniciaram um debate sobre os problemas ambientais.
Sob essa perspectiva, o Brasil se inseriu na gestão em fins dos anos de 1970 e início dos anos de
1980.

Dentre estes, acontecimentos acima mencionados, existem outros fatos que também
contribuíram para a evolução dos movimentos ambientalistas, bem como, a conscientização do
homem para preservar os recursos naturais no qual é basilar dar continuidade a esses fatores
determinantes para as futuras gerações.
Com relação à preocupação da questão ambiental, Loureiro 18 abaliza a importância do
papel da sociedade contemporânea:
A questão ambiental constitui uma das mais importantes dimensões de atenção e análise por parte
dos múltiplos segmentos, grupos e classes sociais que compõem a sociedade contemporânea. Isto
pode ser observado no aumento expressivo, tanto qualitativo quanto quantitativo, de debates,
produção teórica e manifestações sociais abordando a problemática, desde a década de setenta. Por
diferentes motivações e necessidades, praticamente todo sujeito individual e coletivo menciona e
reconhece o ambiente como dimensão indissociável da vida humana e base para a manutenção e
perpetuação da vida na Terra. As preocupações decorrem de um legítimo medo de sermos extintos e
da reflexão sobre a possibilidade de manutenção da vida e do direito à vida, em um planeta em
constante transformação e em profunda crise societária.

Ressalta-se, que sem dúvidas o desenvolvimento industrial, foi o acontecimento dominante
da degradação do meio ambiente, e os seus reflexos são perceptíveis ate os dias de hoje.

2. OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
No nosso cotidiano nos deparamos, com a comercialização e o uso de bens ambientais em
benefício ou rentabilidade dos particulares, porém esta realidade vai contra o texto da
Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, no seu art. 225, caput, in verbis:

18LOUREIRO,

Carlos Frederico de. O Movimento Ambientalista e o Pensamento Crítico: uma abordagem política. Rio de Janeiro:
Quartet, 2006, p. 11.
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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.19

Neste sentido corrobora Carvalho20 “Os modos de acesso aos bens ambientais e de seu uso,
nos quais prevalecem os interesses privados, além de ocasionarem agressões ambientais, ferem
seu caráter coletivo”. Desta forma, esse acesso esta contrariando a Lei Maior do nosso País.
Moraes21 ensina que o meio ambiente é um bem de interesse coletivo e considera sua
natureza difusa, colacionando parte da Declaração de Estocolmo de 1972, explica:
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida
adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de
bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as
gerações presentes e futuras. [...] Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora
e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser
preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou
administração adequados. Deve ser mantida e, sempre que possível, restaurada ou melhorada a
capacidade da Terra de produzir recursos renováveis vitais. O homem tem a responsabilidade
especial de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio representado pela flora e fauna
silvestres, bem assim o seu ‘habitat’, que se encontram atualmente em grave perigo, por uma
combinação de fatores adversos. Em consequência, ao planificar o desenvolvimento econômico,
deve ser atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres.

Diante do exposto, observa-se que o constituinte buscou preserva o habitat natural do ser
humano equilibrado, em sentido amplo, para o mínimo de sobrevivência do homem.
Alguns exemplos de causas de destruição do meio ambiente, tais como: lixo sem destino
adequado, venda e tráfico de animais, desmatamento, poluição e contaminação do ar, água e
solo; dentre outros fatores.
Destarte, diante deste cenário, nascem os conflitos ambientais sob dois enfoques em um
lado, tem-se os empreendedores procurando um crescente desenvolvimento tecnológico sem
nenhuma preocupação com o meio ambiente, no outro lado, os ambientalistas aspiram a
preservação do meio ambiente. Incide que, “nem todos os grupos sociais envolvidos nos conflitos
socioambientais se vêem como ecologistas ou consideram suas lutas estritamente ecológicas.
Contudo, isso não significa que [...] essas populações não tenham já certa sensibilidade
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em:

ambiental”.22
Logo, Carvalho 23 acentua a necessidade de preservar o planeta e os vínculos de
solidariedade social são imprescindíveis ao ser humano para sua sobrevivência, e a consciência de
riscos compartilhados tem a capacidade de operar como força agregadora.
Zhouri e Laschefski24 explanam que “[...] os conflitos ambientais surgem das distintas
práticas de apropriação técnica, social e cultural do mundo material”. O homem tende a buscar
suprir sua necessidade do mundo material.
Litlle25 define conflitos socioambientais como “disputas entre grupos sociais derivados dos
distintos tipos de relação que eles mantêm com seu meio natural”.E ainda o autor ressalta que
dentro do conceito de socioambiental existem três dimensões básicas, tais como: “o mundo
biofísico e seus múltiplos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, e o
relacionamento dinâmico e interdependente entre os dois mundos”.
O autor26 vai além e classifica os conflitos socioambientais em três tipos, nos quais são: “(1)
os conflitos em torno do controle sobre os recursos naturais, (2) os conflitos em torno dos
impactos ambientais e sociais gerados pela ação humana e natural, e (3) os conflitos em torno do
uso dos conhecimentos ambientais”. E salienta que esses tipos de conflitos são muito complexos,
não devemos nos prender somente nesta classificação, pois sua gama é bem ampla, no qual
requer uma analise de diversos pontos.
Conseqüentemente, os conflitos socioambientais são considerados de alto nível de
complexidade, dependendo do contexto analisado, cada situação vai requerer um tratamento
diferenciado ao analisar um conflito socioambiental devera ser estudado a partir das primícias
ambiental, geográfica e histórica ponderando todos os aspectos envolvidos.27
Na lição dos autores Machado, Santos, Araújo e Passos sobre os conflitos socioambientais
explicam que:

22CARVALHO,

Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. p. 167.

23CARVALHO,

Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. p. 167-168.

24ZHOURI,

Andréia; LASCHEFSKI, Klemens. Desenvolvimento e Conflitos Ambientais. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 17.

25LITTLE,

Paul Elliot. Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação política. In: BURSZTYN, Marcel (Org.). A Difícil
Sustentabilidade: política energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001, p. 107.

26LITTLE,
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[...] os conflitos são disputas pelo controle de recursos escassos num sentido amplo, envolvendo
também questões concernentes a relações sociais de poder, como a luta por cargos ou pelo controle
de um território. Porém, o controle de recursos pode ser um fim em si mesmo ou também um meio
para obter melhores posições em novos conflitos. Assim, o controle de um território, no caso de um
conflito bélico, pode permitir uma melhor posição para futuras batalhas, da mesma forma que o
controle de fontes de água ou de alimentos.28

Na Avaliação dos conflitos socioambientais Brito, Bastos, Farias, Chaves brito e Dias29
aduzem que:
Avaliando os conflitos socioambientais como uma variável dos sociais é possível afirmar que é uma
vertente bastante intricada, pois envolve utilização dos recursos naturais, qualidade de vida dos
agentes sociais e crescimento econômico de determinado espaço geográfico. O conflito não deve ser
avaliado apenas pelo lado negativo, deve ser visualizado como uma luta complexa e continua sobre a
definição e o significado do problema ambiental. Atualmente os conflitos socioambientais
representam as tensões que envolvem decisões sobre quando, como e onde utilizar os recursos
naturais.

E ainda, os autores30 sob o enfoque da complexidade do tema explicam:
A complexidade dos conflitos socioambientais aumenta quando se percebe que os atores sociais têm
interesses variados e são expressos de forma imprecisa, como: privatização ou socialização dos bens
ambientais, qualidade ambiental, qualidade de vida, preservação de estilo de vida e meios de
sobrevivência, equidade e distribuição de riqueza, assimilação de benefícios de investimentos
públicos, definição de políticas públicas, defesa de ecossistemas, conservação dos recursos naturais
e proteção de áreas.

Deste modo, nota-se que os conflitos socioambientais têm peculiaridades especifica
devidos sua ampla e complexa relação homem e o meio ambiente, no qual sua analise deve ser
ampliada para atender suas necessidades.
Não bastassem essas peculiaridades dos conflitos ambientais, presentemente o Estado
passa por um período de deficiência de legitimidade, devido suas carências e morosidade, em que
as partes envolvidas parecem não a sociedade acreditar mais na resolução da justiça.

28
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3. MEDIAÇÃO COMO ALTERNATIVA
A globalização ocasionou com ela a crise de legitimidade do Estado, no entendimento de
Haesbaert.31 “o enfraquecimento crescente do Estado como agente de intervenção diante do
processo avassalador e ‘sem fronteiras’ de mercantilização da sociedade leva muitas” redes/
organizações ilegais a gerarem reestruturações próprias na busca de substituir o Estado.
Confirma Soares32 “o Direito também sofreu com o enfraquecimento do Estado, perdendo
força na regulação de comportamentos, não conseguindo lidar com os problemas ambientais de
forma oportuna”. A justiça passou a ser uma alternativa ineficaz para a solução dos conflitos.
Spengler 33 revela “a tarefa de ‘dizer o Direito’ encontra limites na precariedade da
jurisdição moderna, incapaz de responder às demandas contemporâneas produzidas por uma
sociedade que avança tecnologicamente”.
Cabe aqui, trazer os apontamentos de Grinover 34 quando expõe alguns aspetos da
ineficácia da justiça sob um angulo geral:
A morosidade dos processos, seu custo, a burocratização na gestão dos processos, certa complicação
procedimental; a mentalidade do juiz, que nem sempre lança mão de seus poderes que os códigos
lhe atribuem; a falta de informação e de orientação para os detentores dos interesses em conflito; as
deficiências do patrocínio gratuito, tudo leva à obstrução das vias de acesso à justiça e ao
distanciamento entre o Judiciário e seus usuários. o que não acarreta apenas o descrédito na
magistratura e nos demais operadores do direito, mas tem como preocupante conseqüência a de
incentivar a litigiosidade latente, que freqüentemente explode em conflitos sociais, ou de buscar vias
alternativas violentas ou de qualquer modo inadequadas.

Observa-se que a justiça brasileira a partir de um olhar amplo esta com dificuldades de
acompanhar a necessidade do usuário de direito devido o desenvolvimento acelerado da
sociedade, a área do direito ambiental não fica distante desta realidade. Assim, se a justiça não
anda o processo judicial para tornando um instrumento ineficaz para a proteção do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
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Soares35 neste sentido afirma que:
O Brasil não passou ileso pelas transformações sociais. Nas últimas décadas, as demandas judiciais
cresceram em número e em complexidade, a demora e a insatisfação aumentam com a incapacidade
do poder judiciário atender a contento tantas demandas. As políticas públicas perdem sentido diante
de uma estrutura estatal burocrática, centralizada e inoperante. A legislação prevê inúmeros direitos
humanos que parecem ser ficção no país. Assim, a distância entre o direito positivado e a realidade
dos brasileiros demonstram a ineficácia do sistema jurídico.

A partir da insuficiência do Estado de proporcionar respostas à sociedade a partir dos
tramites clássicos do poder judiciário abrolham novas formas de solução de conflitos, dentre estas
a mediação. A sociedade se desenvolve da mesma forma os demais setores deverão seguir no
mesmo compasso, para suprir as demandas que surgiram desse desenvolvimento. A justiça
brasileira não conseguiu suprir pelo método tradicional a demanda no setor do desenvolvimento
dos direitos ambientais como num todo. Nesse sentido, “a redução do volume de serviços do
Judiciário é mera conseqüência desse importante resultado social” da mediação como alternativa
de solução dos conflitos.36
Soares37 adverte que a mediação surge como método alternativo sim, não somente por
causa da insuficiência da justiça, mas relata:
A necessidade de um intermediário sempre existiu, mas nunca foi como agora.

A vida

contemporânea exige cada vez mais da pessoa. O tempo ficou escasso, dividido entre o trabalho, os
estudos dos filhos e as inúmeras tarefas diárias. Não há disponibilidade para as conversas in formais
e os encontros entre as pessoas, que, principalmente, vivendo em países em desenvolvimento,
enfrentam a pobreza e dedicam quase todos os momentos da vida para satisfação das necessidades
básicas [...].
Mas esta falta de comunicação tem um custo social alto. As pessoas estão cada vez mais solitárias,
individualistas, não conseguem estabelecer laços sociais. A falta de diálogo faz aumentar a
intolerância e a incompreensão esgarçando os laços sociais e aumentando o isolamento, quando não
intensifica os embates e as agressões. A mediação atualmente está em voga como proposta de
(re)estabelecer os laços sociais, de construir pontes e ligações entre as pessoas [...]
Nas últimas décadas sua prática moderna vem se expandindo, principalmente devido à crescente
aspiração por formas mais participativas e democráticas, baseadas na crença de que os indivíduos
têm o direito de participar das decisões que afetem suas vidas. Além disso, valores como respeito à
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diferença e à vida justificam o repúdio a formas coercitivas, reducionistas, autoritárias e violentas,
baseadas na lógica binária de solução de problemas.

Observa-se, que na verdade a alternativa de conflitos surge a partir de diversos fatores,
tanto do aspecto da justiça, bem como da acelerada sociedade em construção rumo à
modernidade atual.
A construção da sociedade desenvolvida moderna acumulou vários fatores de destruição
do meio ambiente ao longo da história, durante um longo período de descaso com a natureza,
com o passar dos anos e os acontecimentos, o homem passou a perceber a carência de preservar
o meio ambiente.
Soares38 contribui com o tema, transcrevendo alguns princípios fundamentais para a
ocorrência da mediação:
Alguns princípios são fundamentais para a mediação: a) liberdade dos mediandos: a mediação é
voluntária, as pessoas não podem estar sofrendo qualquer tipo de ameaça ou coação; b) nãocompetitividade: a mediação deve servir para a evolução do ser humano, o conflito deve ser visto de
forma positiva. O sentimento de cooperação e a comunicação permeiam todo o processo; c) poder
de decisão das partes: o mediador é o catalisador da relação, mas o poder de decisão é das partes
que devem agir de boa-fé no processo, garantindo a igualdade da participação (mesmas
possibilidades e tempo para falar, etc); d) participação do terceiro imparcial: o mediador deve
garantir a lisura do processo e possibilitar o diálogo, mas de forma imparcial, com certo
distanciamento, para permitir a igualdade de oportunidades na comunicação; e) competência do
mediador: o mediador deve compreender a dinâmica do conflito, as técnicas de comunicação, ser
paciente, e capaz de retirar o conflito do espaço negativo para o positivo; f) informalidade do
processo: não há regras rígidas a serem obedecidas no processo de mediação. No caso do Brasil, as
regras são estabelecidas pelo local aonde é realizada a mediação e são baseadas nos princípios aqui
descritos; g) confidencialidade no processo: o mediador deve guardar sigilo sobre o que acontece
durante os encontros de mediação.

O autor considera que a mediação, apesar de ser menos burocrática e informal, e ser um
instrumento ágil e eficaz nos conflitos socioambientais, deve partir de princípios fundamentais
para sua plena eficácia no direito das partes envolvidas, garantindo a segurança desse direito.
A mediação dos conflitos ambientais não pode ser discutida como forma binária e
excludente, não existe ganhador e/ou perdedor nessa relação. É imprescindível haver uma
inovação de visão desta relação homem e o meio ambiente para sua efetiva aplicação.39
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Nesta relação homem versus meio ambiente ambos devem sair satisfeitos da mediação
realizada, afinal sua complexidade depende da satisfação de ambas as partes, afinal o meio
ambiente hoje é considerado essencial na sobrevivência humana. A maior preocupação é a
satisfação de ambos do que o ganhar ou perder.
Para decidir pacificamente os conflitos ambientais, não chega que as pessoas fiquem
sensibilizadas com a situação, só isto não é o suficiente, mas sejam preparados para compreender
os conflitos, para a partir daí, darem inicio ao dialogo sem provocações e/ou violência. Portanova40
salienta que para a solução dos conflitos os envolvidos devem pensar de forma mais complexa e
responsável, gerando consciência na sociedade:
Neste sentido, a superação da crise ambiental implica não apenas conciliar o desenvolvimento
econômico-social com a proteção do meio ambiente, isto é, garantir o chamado desenvolvimento
sustentável, mas, sobretudo, promover uma verdadeira mudança de atitude da civilização e dos seus
hábitos predatórios que comprometem não só o futuro das próximas gerações, mas o próprio
equilíbrio do planeta.

Alonso e Costa41 afirmam que para haver uma negociação ambiental deve existir “duas
condições mínimas consideradas necessárias ao tratamento ‘adequado’ da questão ambiental”,
nas quais são:
1) uma abordagem “sistêmica” dos problemas ambientais, que supere a natureza pontual e corretiva
das políticas públicas tradicionais e; 2) um estilo de resolução consensual dos conflitos ambientais, o
único, crêem, capaz de produzir resultados consistentes com o caráter complexo e integrado dos
problemas ambientais.

A mediação é um processo extrajudicial pelo qual um mediador (terceiro envolvido
imparcial) promove e/ou estimula a autocomposição, sendo que as partes procuram a solução
para suas próprias contestações, afinal de contas os envolvidos deverão buscar a solução mais
adequada para o conflito em questão.
Conforme Calmon42 a “mediação é a intervenção de um terceiro imparcial e neutro, sem
qualquer poder de decisão, para ajudar os envolvidos em um conflito a alcançar voluntariamente
uma solução mutuamente aceitável”. A solução tomada pelas partes é satisfatória para ambas as
partes do conflito, só a partir daí que ocorre o resultado da mediação, caso contrario não haverá
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resolução da lide.
O mediador como um terceiro envolvido tem o dever de ser imparcial, ele irá conduzir a
mediação de maneira neutra, sem pender para nenhuma das partes do conflito.
O doutrinador Torres43 instrui “É indiscutível a importância da mediação como modelo que
se expande no seio da sociedade, como mecanismo válido na solução dos conflitos”. A mediação é
uma maneira mais simples, porém eficaz do direito para alcançar o desenvolvimento da
sociedade, sendo um instrumento menos formal, direto e rápido no atendimento do direito. E
ainda, o autor44 ensina:
Por isso, a confiança gradativamente vem aumentando nos instrumentos menos formais, diretos e
rápidos no atendimento do direito reclamado pelo cidadão. Dessa forma, acreditamos num
programa que pode ser desenvolvido e colocado em prática junto à organização do Poder Judiciário,
como importante auxiliar dos órgãos encarregados da solução dos conflitos e preocupados com o
mais amplo acesso à justiça. [...] Em que pese não esteja inserido como texto legal, é um
instrumento jurídico colocado à disposição da sociedade e do Poder Judiciário para viabilizar um
paradigma de justiça.

Pelas peculiaridades da relação ser humano e natureza, a mediação surge para suprir a
necessidade coletiva de solução do conflito socioambiental, a utilização deste método colabora
bastante para o alcance do resultado equilibrado.
No quesito da carência de métodos alternativos para solução do conflito com eficácia
Soares45 salienta: “Os métodos alternativos de disputas fazem parte do processo de flexibilização
do direito, de respeito às diferenças, de se voltar para casos concretos, enfim, caminham com o
direito contemporâneo e sua preocupação com a eficácia”.
As vantagens do processo de mediação segundo Sales46 elenca: “a privacidade; a escolha
do mediador pelas partes; reflete as preocupações e as prioridades das disputas; é flexível; trata o
conflito; busca-se soluções criativas; registra alta taxa de cumprimento das decisões; é
relativamente barato”.
Soares47 menciona que:

43TORRES,

Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e Soluções Alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005,p. 168.

44TORRES,

Jasson Ayres. O Acesso à Justiça e Soluções Alternativas.p. 168.

45

46

SOARES, Samira Iasbeck de Oliveira.A Mediação de Conflitos Ambientais na Gestão de Recursos Hídricos no Brasil. Dissertação
(mestrado em Ciência Ambiental). Faculdade de Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.p. 63.
SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e Mediação de Conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 72.

47SOARES,

Samira Iasbeck de Oliveira. Mediação de Conflitos Ambientais: um novo caminho para a governança da água no
Brasil?p. 136.

237

Nas controvérsias ambientais, a mediação mostra-se vantajosa por permitir um grau maior de
satisfação dos participantes, que mantêm certo grau de controle; por ter maior flexibilidade para
analisar opções mais criativas que os tribunais e o mais importante é que promove a cooperação,
elemento que falta normalmente na solução da maioria dos problemas ambientais. Por não ter uma
postura adversarial, a mediação consegue tratar de um campo maior de dados técnicos e não
favorece a obstrução de informações. Ainda, por ser voluntária, consegue chegar a soluções mais
duradouras e a uma melhor implementação dessas.

Partindo do resultado da mediação, Soares48 assevera ainda essas vantagens no tratamento
de conflitos ambientais são:
a) o fato de ser um processo informal, permite a construção conjunta da solução pelas pessoas,
dentro de suas possibilidades;
b) os envolvidos estão vendo, reconhecendo, e assumindo suas responsabilidades quanto aos
direitos e deveres ambientais;
c) a busca de uma solução conjunta fortalece as relações de confiança e credibilidade entre as
pessoas;
d) a interação entre os envolvidos possibilita a desenvolver e praticar princípios como respeito,
solidariedade e cooperação, fazendo com que lidar com o conflito seja também uma forma de
aprendizagem e crescimento pessoal e coletivo;
e) o diálogo direto entre os envolvidos pode evitar manipulações autoritárias, paternalistas, e/ ou
clientelista.

A mediação não deve ser entendida pelo seu ponto negativo de conflito entre as partes,
mas diante do exposto, nota-se que existem várias vantagens para que seja realizada e aplicada a
mediação no conflito entre as partes para obter o resultado com mais agilidade e suprindo as
necessidades de ambos em seus direitos.
Bolzan de Morais e Spengler49considerama mediação:
[...] como espaço de reencontro, utiliza a arte do compartir para tratar conflitos e oferecer uma
proposta inovadora de pensar o lugar do Direito na cultura complexa, multifacetada e emergente do
terceiro milênio. Essa proposta diferenciada de tratamento dos conflitos emerge como estratégia à
jurisdição tradicional, propondo uma sistemática processual que faça novas e mais abordagens numa
realidade temporal inovadora e mais democrática.

Deste modo, admite a implementação da gestão ambiental, que a morosidade e outros
aspectos da justiça podem atrasar a resolução da lide, através da mediaçãoambientalabre a
oportunidade da participação democrática, além disso, impulsiona a lidar com o conflito como
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uma forma de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.A mediação tem a faculdade de“viabilizar
a política pública ambiental, ao mesmo tempo que permite uma transformações social”, de lado a
lado da “assunção de responsabilidade dos sujeitos frente ao meio em que vivem”.50
Warat51 explana que a mediação tem por finalidade a paz social, isto sucede por que:
As práticas sociais de mediação se configuram num instrumento ao exercício da cidadania, na
medida em que educam, facilitam e ajudam a produzir diferenças e a realizar tomadas de decisões
sem a intervenção de terceiros que decidem pelos afetados por um conflito. Falar de autonomia, de
democracia e de cidadania em um certo sentido, é se ocupar da capacidade das pessoas para se auto
determinarem em relação e com os outros; autodeterminarem-se na produção da diferença
(produção do tempo com o outro). A autonomia como uma forma de produzir diferenças e tomar
decisões com relação à conflitividade que nos determina e configura, em termos de identidade e
cidadania.

A análise sobre a relação homem e o meio ambiente no enfoque dos conflitos
socioambientais pode ser estimulada a solução do impasse por meio do instrumento da mediação
como alternativa de resolução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o princípio da história da relação homem e meio ambiente, observa-se que o homem
veio devastando de forma desordenada, dentre os principais motivadores foram o capitalismo
exacerbado, consumismo, globalização e a industrialização, são considerados fatores
condicionantes para a degradação da natureza pelo homem, assim o ser humano sempre
buscando acompanhar o desenvolvimento do mundo moderno, começa a buscar resultados
individualistas para se satisfazer.
Assim, o homem na busca de suprir suas necessidades não se preocupou com a destruição
do meio ambiente, ao longo do desenvolvimento da sociedade a única preocupação era
acompanhar esse crescimento acelerado.
Nos dias atuais, o meio ambiente preciso de uma gama de formas de preservação. O
pensamento que era micro baseado no individualismo passa a ser macro no sentido de coletivo, o
grande desafio continuo da sociedade é preservar o agora pensando no futuro, vem se destacando
o desenvolvimento sustentável como instrumento para se alcançar o objetivo do desafio.
50
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Educar a sociedade sobre a educação ambiental é um grande desafio nos dias de hoje,
afinal para conseguir alcançar o desenvolvimento sustentável pretendido o homem precisa
conscientizar no uso dos recursos naturais.
Atualmente, alguns movimentos sociais ambientais continuam na luta pela preservação do
meio ambiente, tais como: Instituto Arca Verde, Decrescimento Brasil, Fundação Gaia, Fundação
Roberto Marinho, WWF, Greenpeace entre outros, divulgam direto apelos em prol da
conscientização do homem para extinguir o consumismo exagerado, o desperdício e outros
fatores, na tentativa de conseguir preservar o meio ambiente.
O art. 225 da Constituição Federal de 1988 institui que o direito ao meio ambiente como
bem difuso e coletivo, mantê-lo equilibrado é fundamental para sua preservação para a sociedade
presente e futuras gerações que virão, é dever de todos (homem, as empresas particulares e
públicas) zelarem pela natureza. Destarte, dever de todos dar continuidade ao desenvolvimento
sustentável de maneira solidaria entre as gerações.
Assim sendo, os hábitos de destruição que o homem praticava devera ser abandonado, não
significa que o desenvolvimento da sociedade precisa parar pelo contrario deve ser continuo, mas
a conscientização que o desenvolvimento sustentável necessita caminhar junto, as questões
ambientais são de suma relevância para a sociedade num todo.
Ocorre que, ainda que o texto constitucional estabeleça que o bem ambiental seja um bem
público, muito das vezes, está sendo usado para interesses privados, ferindo seu caráter coletivo,
no qual é essencial à sobrevivência da vida humana.
Das desavenças de interesses conseqüentemente surgem os conflitos socioambientais.
Essas disputas geralmente são complicadas porque abrangem diversos aspectos de ordem legal,
social, econômica, histórica, geográfica, entre outros devidos suas particularidades.
Os conflitos ambientais nascem na mesma proporção do desenvolvimento da sociedade,
suas peculiaridades são diversas, por isso são considerados complexos.
Além disso, o Estado atravessa por um período de crise de legitimidade, em que as partes
envolvidas parecem não acreditar mais nos resultados obtidos através do poder público
tradicional, devido à morosidade e o abarrotamento na justiça, acaba se tornando um meio
ineficaz para o conflito do meio ambiente que depende de agilidade no processo para manter o
equilíbrio adequado.
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Partindo da premissa da insuficiência do Estado de suprir suas demandas e os mais diversos
fatores, ainda a tem como condicionante a sociedade acelerada moderna.
Desta maneira, a mediação tornou-se o caminho mais coeso na resolução dos conflitos
socioambientais, devido suas vantagens ora mencionadas neste estudo viabiliza um resultado mais
ágil e eficaz.
Logo, a mediação deve e poderá ser aplicada nos casos de conflitos socioambientais, desde
o mais simples até os complexos, pois as partes envolvidas vão dialogar e chegar num
denominador comum para ambos, deste modo as partes irá pensar e decidir sobre as soluções
mais adequadas para o conflito ambiental ponderado.
Na mediação não se fala em ganhador ou perdedor, mas a satisfação de ambas as partes,
pois os envolvidos deverão dialogar e chegar ao resultado mais favorável cai o interesse individual
e agora surgi o interesse coletivo.
Portanto, a mediaçãoproporciona o melhor caminho para o restabelecimento da
serenidade, através da participação democrática participativa, na qual, permite maior
conscientização e empenho para alcançar o desenvolvimento sustentável.
A resolução do conflito socioambiental também necessita de um resultado mais ágil e
eficaz, pois como prevê a Constituição Federal de 1988, o meio ambiente devera ser preservado
para a geração presente e a futura.
Deste modo, a mediação é uma alternativa muito relevante na solução dos conflitos
socioambientais, devido as suas condicionantes de tempo por se tratar do período da sua
aplicação, o dialogo como fonte da resolução se torna eficaz.
Cabe salientar, que o meio ambiente antes destruído deverá ser reconstruído e preservado,
dar continuidade ao estudo sobre este tema é fundamental nos dias atuais, a busca pelo
desenvolvimento sustentável pleno.
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PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO COMO GARANTIA DA PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE SADIO E ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO NUMA SOCIEDADE
TRANSNACIONAL

Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza1
Kamilla Pavan2
INTRODUÇÃO

Tem-se na ciência jurídica uma forma, ou melhor, a forma para que possam haver
mudanças significativas e que imponham o respeito ao direito de viver com qualidade de vida.
Assim, estudar-se-á o princípio da não regressão das normas jurídicas de natureza ambiental,
segundo os primados de Michel Prieur diante da fundamentalidade do direito ao meio ambiente
sadio e ecologicamente equilibrado, demonstrando-se, assim, o estudo de direitos transnacionais,
os quais não devem estreitar-se às barreiras estatais como justificativas de não efetivação dos
direitos fundamentais.
Vê-se, assim, como problema central desse ensaio, a necessidade da efetivação de um
direito que componha normas de natureza pública ou privada, que não diferencia cidadania,
território, legitimação, mas, sim, que busque a transformação da realidade mundial para com a
preocupação em efetivar os direitos fundamentais e, ao passo desse estudo, denota-se quão
fundamental à preservação do entorno ambiental para a presente e futuras gerações, sem haver

1Doutora

e Mestre em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela Universidade de Alicante – Espanha. Mestre em Ciência
Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Professora no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência
Jurídica, nos cursos de Doutorado e Mestrado em Ciência Jurídica, e na Graduação no Curso de Direito da Universidade do Vale
do Itajaí – UNIVALI. Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade”
cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI. Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no CNPq intitulado: “Análise comparada
dos limites e das possibilidades da avaliação ambiental estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor
gestão ambiental da atividade portuária no Brasil e na Espanha”. E-mail: mclaudia@univali.br

2 Doutoranda

em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela Universidade de Alicante – Espanha. . Mestra do Programa de Pós
Graduação Stricto Senso em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; linha de pesquisa Constitucionalismo e
Produção do Direito. Mestra do Programa de Pós Graduação Stricto Senso em Derecho Ambiental y Sostenibilidad da Universidad
de Alacant/Alicante/Espanha. Formação do Curso Preparatório da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul – AJURIS (2005).
Especialista em Direito Previdenciário, pela Faculdade IMED (2009). Especialista em Direito Público, pelo Instituto Luiz Flávio
Gomes (2011). Especialista Em Processo Civil, pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Bacharel em Direito pela
Universidade de Passo Fundo/RS (2004). Advogada regularmente inscrita da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado
do Rio Grande do Sul. kamillapavan@hotmail.com

245

limites de barreiras ou estados.
Justifica-se o tema abordado por meio do estudo da efetivação do direito fundamental a
um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado constitui um direito difuso, não havendo
determinações quanto aos seus titulares. Da essencialidade do primado do progresso normativo e
de acordo com a evolução social, decorre o fato de que não deve haver a possibilidade de normas
retrocederem de forma a prejudicar o efeito normativo existente na base ecológica.
No cenário normativo atual, conforme o conjunto legislativo de normas existentes objetivase demonstrar que, a decorrência do retrocesso acabará por atingir não somente grupos sociais,
uma cidade, um estado ou um país, mas atingirá a humanidade em geral. A prevalência
fundamental difusa do direito a um meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado
transcende barreiras e fronteiras, consubstanciando a efetivação do princípio da não regressão.
Esse princípio veda a abolição da proteção ambiental já consagrada no ordenamento jurídico na
questão dos direitos fundamentais do cidadão global, não se limitando a fronteiras por se
tratarem de direitos essenciais à subsistência humana.
Denota-se uma investigação de cunho linear, tem-se o estudo do princípio da não
regressão, regressão esta analisada sob um ângulo-normativo jurídico, com ênfase na questão do
direito ambiental. Posterior ponderação tem a intenção de alocar esse princípio no contexto do
desenvolvimento sustentável, o qual se determina como um rumo elementar à sustentabilidade.
Nessa perspectiva estudar-se-á o princípio do não retrocesso na matéria do direito ambiental
parte deste como um direito que preconiza a preservação, a conservação e a proteção de um bem
maior, de um bem caracterizado fundamental para o ordenamento jurídico, o meio ambiente. No
caminho de preservar o que já produz efeitos positivos, nessa esteira dos direitos fundamentais ao
meio ambiente, na era da globalização, intenciona-se o estudo ao direito transnacional, um direito
que busca romper barreiras para tornar eficazes os direitos e garantias fundamentais.
Com a intenção de não esgotar o tema nesse articulado, utilizou-se do método indutivo
para a realização do mesmo, com a inter-relação dos métodos operacionais das técnicas de
pesquisa bibliográfica, do fichamento, do referente, meios metodológicos capazes de ensejar uma
pesquisa científica.
O presente trabalho encerra-se com as Considerações Finais, nas quais são sintetizadas no
contexto da ciência jurídica, o poder estatal, por meio de seus regramentos, exerce a proteção
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ambiental, na seara de importância, de fundamentalidade dos direitos humanos à vida digna
quanto a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado que transcende barreiras à
inquietação da crise ambiental.

1. A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE SADIO E ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL E O PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE

A proteção ao meio ambiente, na sua caracterização de sadio e ecologicamente
equilibrado, trata-se de uma preocupação que paira em todos os graus sociais. Uma realidade que
permite, ou até mesmo, obriga o ser humano a repensar suas atitudes e trilhar novos caminhos
que garantam uma continuidade existencial com condições mínimas existenciais, pois, na sua
continuidade acirrada de degradação não mais permite a subsistência qualificada.
Neste contexto dos direitos fundamentais da pessoa humana e da tutela do meio
ambiente, encontra-se no direito ambiental a proteção da base ecológica como um bem comum e
supraindividual. Raquel Lopes Sparemberger aduz que isso é papel do direito ambiental e dos
direitos fundamentais do cidadão. O primeiro leva à proteção ao ambiente como um bem comum,
razão pela qual sua sustentabilidade tem merecido a preocupação da humanidade; segundo que,
para a garantia dos processos de desenvolvimento e sustentabilidade, é necessário o respeito e a
concretização desses direitos, com visão futura para as gerações que necessitarão desse meio
ambiente equilibrado para a existência de uma vida ecologicamente digna3.
O direito fundamental ao meio ambiente sadio, equilibrado, com condições naturais da
subsistência humana é um direito consagrado coletivo, difuso, um direito que se estende a
indeterminados grupos de pessoas, sejam elas brasileiras ou a outra qualquer raça humana. Um
direito que deve ultrapassar, em prol da sua proteção, fronteiras estatais. Um direito que atende
às expectativas mínimas existenciais humanas, devendo o direito universal consagrá-lo em suas
leis, em seus tratados e acordos internacionais e transnacionais, efetivando-se, assim, a
concretização de um direito humano fundamental transnacional, pois toda forma de vida,
depende do equilíbrio da base ambiental.
3

SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Meio Ambiente X Desenvolvimento: à procura da concretização do princípio da
precaução para a conscientização ambiental. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/355.
Acessado em maio de 2013, p. 27.
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Quando se tem a intenção de estudar o direito fundamental de um meio ambiente sadio e
equilibrado, distancia-se, tão somente, do direito ambiental, como ciência jurídica, e adentra-se na
sua esfera interna do primado fundamental. Disso resulta a proteção essencial do direito a um
meio ambiente ecologicamente equilibrado, sadio, quantos aos seus aspectos materiais, formais e
existenciais. Não se preocupa com a natureza finita dos recursos; não há incidência relutante de
escassez dos recursos naturais ou artificiais, nem mesmo há preocupação quanto à existência
ínfima de matéria natural para a sobrevivência humana, vegetal e animal.
A matéria do direito ambiental é uma parte da ciência jurídica inserida no contexto dos
meios de defesa dos direitos fundamentais. A judicialização dessa área ressalta sua importância
quando institucionalizada nas fontes constitucionais, reforçando sua essencialidade jurídica.
A nomenclatura do direito ambiental descende da origem francesa “environnement” e sua
absorção pela língua inglesa, a qual se traduz em “arredores”, mais precisamente traduzida para
ambiente que, inserindo-se no mundo jurídico, caracterizou-se por direito ambiental. Esse
ambiente, seja ele natural ou artificial, merece proteção quanto à sua essência4.
Mesmo com essa conotação jurídica – direito ambiental – transcende um direito maior,
com valor não semântico, mas oriundo da esfera vital do ser humano, direito ao meio ambiente,
sadio e equilibrado ecologicamente, vislumbrando-se como meios que dignificam, qualificam a
vida humana, sejam eles naturais ou culturais. Sua existência normatiza a regra de serem direitos
fundamentais difusos, ressaltando a importância não somente para um grupo social determinado,
mas, sim, para uma coletividade ilimitada, ultrapassando fronteiras territoriais e esferas
individuais. “Consequência da caracterização como direito difuso é que, como o ecossistema
macro é o planeta, os legitimados como titulares de bem jurídico são todos os interessados: leia-se
neste caso, todos os seres humanos no planeta5”.
O direito ambiental é uma ciência, uma forma de externar, por meio de normas e regras, a
proteção de um ecossistema que está sendo ameaçado em larga proporção. As atitudes humanas,
com reflexo no meio natural, colocam em risco a própria sobrevivência planetária terrena.
O ser humano tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sadio,
4

COELHO, Luiz Fernando. Sustentabilidade, desenvolvimento e democracia. Organizadores Edurado Biacchi Gomes, Bettina
Bulzico. Ijuí: Unijuí, 20102, p. 17.

5

DIAS, Bruno Smolarek; MARDEGAN, Herik. Sustentabilidade como fundamento da cidadania transnacional. Revista eletrônica
Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.6, n. 2, 2º quadrimestre de
2011. Disponível em:WWW.univali.br/direitopolitica – INSS 1980-7791, p. 606. Acessado dia 19 de fevereiro de 2013.
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caracterizando-se, assim, como um direito de natureza fundamental, pois um direito quando
caracterizado por fundamental é um direito que transcende aos interesses individuais ou
coletivos, transnacionalizando-se a um direito universal diante da sua prevalência significativa
para a subsistência da vida.
O meio ambiente é um direito que compõe a terceira geração de direitos fundamentais.
Para Norberto Bobbio, os direitos que integram essa geração seriam uma categoria de direitos a
um meio ambiente não degradado, não poluído. Esse autor, quando anuncia o direito ao meio
ambiente equilibrado, reforça o direto à vida. Faz perceber que o direito ao meio ambiente,
quanto a um ato de Justiça, reforça que nenhum poder sobrepõe-na, refletindo-se, assim, a
dignificação humana6.
Na intenção de caracterizar o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente como
fundamental, reforça o estudo do fenômeno da sustentabilidade que, segundo José Henrique de
Faria, expressa-se em haver um desenvolvimento sustentável, o qual teve origem em 1987, com a
apresentação do documento “Nosso Futuro Comum”, conhecido como Relatório Brundtland.
Quanto à definição contida nesse relatório, no que pertine ao incremento sustentável, há que se
entender como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”7.
Sob o enfoque do fenômeno da sustentabilidade denota-se a busca do equilíbrio em
qualquer esfera do desenvolvimento, seja ele econômico, político ou social. Aparente degradação
ambiental faz com que haja a racionalização dos atos humanos para com os meios naturais. Nessa
perspectiva de reserva dos recursos, de proteção ao meio natural, de preservação das fontes
consideradas vitais à sobrevivência humana – ar, água, meios naturais (terra) – revela-se a
proteção ao direito fundamental à vida. Nesse sentido, a vida deve ser vivenciada de forma digna,
com equilíbrio dos meios naturais, resultando como resposta aos ditames que clamam a
sociedade.
Conforme preconiza a doutrina de Clóvis Cavalcanti, a sustentabilidade significa a
possibilidade de ser obterem, continuamente, condições iguais ou superiores de vida para um

6

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.28/29.

7

Nosso Futuro Comum. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-Nosso-Futuro-Comum-EmPortugues. Acessado em 15 de agosto de 2012.
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grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema8. A preservação e a não degradação está
na efetivação de uma vida com qualidade, pois, sem os recursos naturais a vida é insustentável.
Nesse sentido, é significativo relembrar que os meios naturais que proporcionam a sobrevida
terrena são finitos, sendo a sua conservação primordial para uma vida equilibrada e com a
percepção de direitos que fomentem a dignidade da pessoa humana.
Os ensinamentos de Gabriel Real Ferrer pressupõem que
O paradigma atual da Humanidade é a sustentabilidade. A vontade de articular uma nova sociedade
capaz de perpetuar-se em tempo em umas condições dignas. A deterioração material do Planeta é
insustentável, mas também é insustentável a miséria e a exclusão social, a injustiça e a opressão, a
escravatura e a dominação cultural e econômica9. [Tradução livre].

A sustentabilidade é o fenômeno, o meio pelo qual se busca a garantia, a continuidade da
vida na Terra. Os seres humanos não estão acima desse espaço terrestre – a Terra, mas sim, fazem
parte desse conjunto de vida. Nessa maneira de pensar, as atitudes humanas deverão
corresponder ao respeito pela existência da vida no planeta Terra procurando preservar essa
forma de vida. Nessa ideologia é que paira a forma do desenvolvimento sadio, sustentável, no
progresso racional e a preservação do entorno natural.
Por meio desse raciocínio, tende a ser estudada a forma sustentável de se conduzir
desenvolvimento passando-se a uma mudança total de paradigma, no qual um desenvolvimento
que se dirige à proteção dos diretos fundamentais das minorias, mas não esquecendo que o pano
de fundo centra-se o direito fundamental difuso ao meio ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado, o qual alcança reflexos para a busca da qualidade de vida e a justiça social a nações
transnacionais. O meio ambiente passou a ser definido como um direito humano fundamental,
pois não há qualidade de vida se não houver a existência ou a possibilidade de existir um meio
ambiente ecologicamente equilibrado e sadio, que se traduz no modo fundamental da dignidade
humana10.

8

BARBOSA, Gisele Silva. O desafio do desenvolvimento sustentável. Revista Visões. 4ª. ed, n. 4, Vol. 1 - Jan/Jun, 2008. Disponível
em: http://www.fsma.edu.br/visoes/ed04/4ed_O_Desafio_Do_Desenvolvimento_Sustentavel_Gisele.pdf. Acessado em 15 de
agosto de 2015, p. 7.
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2012.
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2. O PRIMADO DO não RETROCESSO NA ESFERA DO DIREITO AMBIENTAL
Na ideologia do Estado Socioambiental, apresentado de forma realística, insere-se a
preocupação com a preservação e a eficácia do direito fundamental ao meio ambiente sadio e
equilibrado. Essa preservação é transferida ao poder estatal para a efetivação da segurança
ambiental, partindo-se e transferindo-se, de forma solidária, para o cidadão, grande parte dessa
responsabilidade ecológica11.
Nos primados fundamentais da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana,
repousa a justificação de anunciar o meio ambiente como um direito fundamental. Dessa maneira,
o princípio da não regressão é um primado normativo consagrado como fonte legal nos termos da
Declaração Universal dos Direitos do Homem, o qual preconiza uma segurança ética, jurídica,
quanto aos direitos ditos como direitos fundamentais, incluindo o meio ambiente12.
A sua enunciação está em não abrir brechas, lacunas para retroceder os direitos
enfatizando-se o progresso quanto aos direitos humanos caracterizados por fundamentais. Essa
designação pressupõe uma obrigação de cunho positiva quanto aos efeitos negativos de uma
obrigação diversa, a busca de garantias de preservação e de progressão quanto aos direitos que
resguardam o bem natural, qual seja, o meio ambiente13. Tem-se a obrigação de preservar, de
resguardar, por meio de um ato negativo, a não degradação, de crescer, preservar, sobretudo, um
estado presente e futuro.
Nessa linha de pensamento, expressa Michel Prieur:
Deste modo, a não regressão a despeito de sua aparente obrigação negativa conduz a uma
obrigação positiva aplicada a uma norma fundamental. Distintos textos internacionais dos direitos
humanos evidenciam a característica progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, os
quais estão normalmente ligados ao direito ambiental. Deduz-se facilmente desta progressividade
uma obrigação de não regressão ou não retrocesso14.

Não pode haver a criação de normas que produzam efeitos que causem o retrocesso de
direitos já consagrados. As normas devem ser criadas para conservar e para proteger direitos

11

SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.102.
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PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. Disponível em
WWW.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2015. p. 08/09.
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WWW.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2015. p. 08.
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presentes e futuros, não recuando de forma que atinja a dignidade humana15.
Segundo Michel Prieur, a intenção da interação desse princípio com o fundamento de
sustentabilidade se dá pelo fato de que é uma norma que impediria a retroatividade da proteção
ambiental assegurado pelo ordenamento jurídico. Essa proteção é preconizada como uma
segurança jurídica vital para as gerações futuras, pois o direito, a norma, a situação assegurada
para a preservação de determinada circunstância deve ser um aporte inicial ao não regresso.
Assim dispôs:
O princípio do não retrocesso tanto responderia à necessidade de segurança jurídica quanto
satisfaria a exigência de proteção das gerações futuras, não se impondo a estas um meio ambiente
em degradação. Caso haja uma lei regressiva hoje, quem pagará serão as gerações futuras. Sob uma
dimensão ética e moral, o conceito de não retrocesso envolve menos poluição e mais
biodiversidade. O não retrocesso no Direito Internacional do Meio Ambiente revela uma visão
progressista – presente no Princípio 7º da Declaração do Rio – de conservação, proteção e
restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre16.

Nos textos de Michel Prieur, várias situações podem causar um determinado recuo em
matéria ambiental:
No atual momento são várias as ameaças que podem ensejar o recuo do Direito Ambiental: a)
ameaças políticas: a vontade demagógica de simplificar o direito leva á desregulamentação e,
mesmo á “deslegislação” em matéria ambiental, visto o número crescente de normas jurídicas
ambientais, tanto no plano internacional quanto no plano nacional; b) ameaças econômicas: a crise
econômica mundial favorece aos discursos que reclamam menos obrigações jurídicas no âmbito do
meio ambiente, sendo que, dentre eles, alguns consideram que essas obrigações seriam um freio ao
desenvolvimento e á luta contra a pobreza; c) ameaças psicológicas: a amplitude das normas em
matéria ambiental constitui um conjunto complexo, dificilmente acessível aos não especialistas, o
que favorece o discurso em favor de uma redução das obrigações do Direito Ambiental17.

Nessa visão jurídica de que o Direito é o viés direto da proteção das normas ambientais,
tem-se que a ciência jurídica enunciada por Michel Prieur, por meio do princípio da não regressão,
tutela um bem comum coletivo, transnacional, cuja proteção está ínsita em se tratando de
condições ambientais. Isso significa que, quanto mais visível a degradação ambiental, mais haverá
de se proceder de forma a que sejam efetivadas as normas de caráter protecionista quanto à
preservação do bem comum. Assim, dispôs:
15
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A própria finalidade do direito do meio ambiente deveria, em especial no tocante ao direito
internacional do meio ambiente, ser suficiente para impedir os revezes do direito ambiental se este
direito possuísse um efeito direto. Isso porque toda regra ambiental tem como finalidade a maior
proteção do meio ambiente. Todas as convenções internacionais sobre o meio ambiente traduzem
um engajamento expresso na luta contra a poluição, conter a perda da biodiversidade e melhorar o
meio ambiente. Não há nenhuma convenção sobre o meio ambiente que não declare sua vontade de
proteger e melhorar as condições ambientais, o que por consequência torna ilícito todo o
comportamento Estatal que busca diminuir o grau de proteção18.

As normas jurídicas compõem a eficácia do direito à matéria ambiental. Nesse arcabouço
jurídico normativo, está o direito ambiental como um direito universal, difuso, que não se limita a
fronteiras estatais, que não normatiza a conduta apenas de determinados indivíduos, que não
quantifica a sua importância a uma região apenas, já que a sua violação, com a degradação e a não
preservação, afeta a grande massa populacional do planeta.
Nessa mesma perspectiva, segue José Joaquim Gomes Canotilho ao afirmar que os
indivíduos, além do direito ao ambiente, possuem o direito à proteção do meio ambiente, sendo,
assim, um direito que deve ser protegido pelo Estado como um direito fundamental19. Assim,
dispõe que já é razoável convocar o princípio da proibição de retrocesso no sentido de que as
políticas ambientais – desde logo as políticas ambientais do Estado – são obrigadas a melhorar o
nível de proteção já assegurado pelos vários complexos normativo-ambientais20.
As proibições do retrocesso em matéria ambiental e a primazia da proibição do retrocesso
dos direitos sociais estão intimamente correlacionadas, na medida em que são garantidas,
formalizadas por outros princípios constitucionais, com a caracterização de direitos e garantias
fundamentais, quais sejam, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da segurança
jurídica e a proteção do direito adquirido21.
Carlos Alberto Molinaro expõe quanto ao tema:
O direito à vida em um ambiente são e ecologicamente equilibrado, como direito humano e como
direito fundamental está orientado, desde uma perspectiva fraterna, na cooperação e na
18
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responsabilidade da comunidade internacional e nacional, assim como lança bases para uma futura e
provável nova ordem econômica22.

Nesse intuito de caracterizar como fundamental o princípio do não retrocesso em matéria
ambiental, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer afirmam:
Resulta perceptível, portanto, que a proibição de retrocesso atua como baliza para a impugnação de
medidas que impliquem supressão ou restrição de direitos fundamentais (liberais, sociais e
ecológicos) e que possam ser compreendidas como efetiva violação de tais direitos, os quais, por sua
vez, também não dispõem de uma autonomia absoluta no sistema constitucional, sendo, em boa
parte e em níveis diferenciados, concretizações da própria dignidade da pessoa humana23.

A fundamentalidade defendida, de não permitir o recuo, o retrocesso das normas que
protegem os direitos fundamentais a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, tem
a intenção de agregar ao princípio da não regressão o caráter de princípio geral do Direito
Ambiental. O que se pretende proteger é a salvaguarda do direito à dignidade humana, o direito
ao mínimo existencial quanto aos recursos naturais, ressaltando a importância da não
deterioração da base ecológica.
O Direito Ambiental, com base fundamental no primado da não regressão, tem por
finalidade reduzir interesses tidos como superiores à proteção ambiental 24 . “Não se pode
considerar ou normas sobre a proteção da natureza; ou ainda que suprima áreas ambientalmente
protegidas25.”
Denota-se que toda síntese principiológica demanda limites relacionados ao não regresso e
ao progresso normativo. Sendo parte que compõe a ciência jurídica, os princípios não podem ser
inamovíveis, ou seja, devem percorrer, acompanhar as conquistas, as evoluções sociais.
Já no que diz respeito aos limites do princípio do não retrocesso, expõe Carlos Alberto
Molinaro:
Os princípios têm limites. Estão demarcados e, sua extensão e proveito. Os limites dos princípios são
os limites da experiência comum. O princípio de proibição de retrogradação socioambiental também
tem seus limites. Toda imobilidade é gravosa quando travestida de imobilismo, vale dizer, quando
repudia novas conquistas, apegando-se ao passado, ou fixando-se ao presente não deixa espaço
22
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para a inovação criativa. Por isso não se pode imobilizar o progresso e, até mesmo, o regresso,
quando este se impõe com a razão do princípio de proibição da retrogradação socioambiental26.

Fatos passados, questões retóricas ensejam o crescimento atual com reflexos para o futuro.
Carlos Alberto Molinaro declara que “há condições especiais que exigem um “voltar atrás”, um
retorno a situações passadas (gravosas ou não) que são necessárias para a existência. De outro
modo, há momentos em que retroceder é uma conquista27”.
Seguindo o estudo desses limites ao princípio da não retrocessão das normas de natureza
ambiental, José Joaquim Canotilho condiciona a não retrocessão de forma parcial, sendo
necessário esse efeito, conforme o desenvolvimento social. Assim, dispõe que:
A proibição do retrocesso não deve interpretar-se como proibição de qualquer retrocesso a normas
concretas ou como proibição geral de retrocesso. Não se pode falar de retrocesso quando forem
adaptadas medidas compensatórias adequadas para intervenções lesivas no ambiente, sobretudo
quando estas medidas contribuem para uma clara melhoria da situação ambiental28.

Assim, percebe-se quão importante é a verificação desse princípio quanto ao tópico do
direito ambiental, o qual se correlaciona com a dignificação humana, com o primado da segurança
jurídica, afastando-se, qualquer petrificação material e evoluindo com perspectivas positivas para
com a sociedade, no que diz respeito aos reflexos normativos.
O princípio da proibição de retrocesso, segundo Marcelene Carvalho da Silva Ramos,
constitui um reforço de eficácia dos direitos fundamentais, impedindo uma evolução retrógada ou
marcha-atrás no grau de proteção, concretizando e implementando os direitos à inviolabilidade da
vida e à dignidade humana29.
Quando Michel Prieur afirma que, em se tratando de matéria ambiental, o princípio da
precaução não é um limitador à evolução do direito, tem a pretensão de alegar que não há uma
intangibilidade absoluta, como é vista nos direitos humanos. Há, sim, uma mudança, uma
evolução graças às inovações tecnológicas em razão da necessidade de permitir, de admitir esses
efeitos de que a proteção do meio ambiente constitua o cerne da evolução para efeitos positivos
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ao meio ecológico, concluindo para a razão científica protetora do ambiente30.
Nessa perspectiva, com a elevação do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e sadio ao status de direito fundamental difuso, direito fundamental da pessoa
humana, qualquer brecha, lacuna, falta de tutela ou regresso legislativo que permita a ação
degradante do ser humano para com o meio ambiente é considerado o risco da qualidade de vida
humana.

3. A TRANSNACIONALIDADE DA PERCEPÇÃO AO MEIO AMBIENTE SADIO E ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO
A interligação do homem com o mundo natural descende de tempos remotos, o que
resulta na reconstrução social de uma sociedade global. Assim, há o reconhecimento do direito
ambiental como um direito fundamental, que transcende os interesses individuais, tornando-se
uma esfera sócio jurídica transindividual, que ultrapassa barreiras e limites territoriais. A intenção
é quebrar paradigmas, baseando-se num direito transnacional, o qual supera o conceito de
soberania diante justamente da sua essência fundamental.
Parte-se de uma visão de transnacionalizar o direito ambiental, o qual supera aquele
conceito de determinar normas limites a um direito transindividual, por determinantes
fundamentais. Superar o conceito de normas locais, para agir de forma geral/total, perfaz uma
caracterização de status de forma a juridicizar os aspectos dessa área do direito ambiental.
A

esfera

ambiental é

a base

para um

Estado transnacional.

O problema

ecológico/ambiental transcende barreiras nacionais que somente com a construção de um espírito
solidário e global, a ameaça do meio ambiente poderá ser minimizada. Nesse sentindo doutrina
Paulo Márcio Cruz:
[...] Estas ameaças decorrem do esgotamento dos recursos naturais não renováveis, da falta de
distribuição equitativa dos bens ambientais, do crescimento exponencial da população, da pobreza
em grande escala e do surgimento de novos processos tecnológicos excludentes do modelo
capitalista. Todos estes fatores contribuem com a consolidação de uma ética individualista e
desinteressada com o outro, com o distante, com as futuras gerações e com um desenvolvimento
sustentável. Este quadro desafiante impõe a necessidade não apenas de ações locais e isoladas, mas
de uma especial sensibilização também globalizada, que contribua com a internalização de novas
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práticas e atitudes, principalmente nas ações dos Estados. Só com a criação de um Estado
Transnacional Ambiental é que será possível a construção um compromisso solidário e global em
prol do Ambiente, para que seja assegurada de maneira preventiva e precautória a melhora contínua
das relações entre o homem e a natureza31.

O agir humano na natureza revela impactos, sejam positivos ou negativos, e a esfera
jurídica não pode quedar-se, devendo ser ativa quanto à promulgação de leis, normas e diretrizes,
com a intenção de proteger o meio ambiente.
Quando se trata de um direito transindividual, aquele capaz de alavancar limites
fronteiriços, deixa-se de pensar de forma local exigindo-se ações de maneira global, que visam à
proteção do ecossistema, a preservação das espécies – animais e plantas –, com o embasamento
em um meio ambiente ecologicamente sustentável32, denotando-se a importância desse direito
para diversas questões, sejam elas sociais, econômicas e, até mesmo, ambientais.
Na base jurídica fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e
sadio – sustentável – denota-se como um direito de terceira dimensão, de natureza difusa, e deve
ter um tratamento diferenciado porque perpassa fronteiras. Isso ocorre por se qualificar como
direito

transnacional,

direito

que

garantem

a

efetividade

ecológica

do

bem-estar

independentemente de origem, de raça, de território, tendo por titular o cidadão transnacional33.
Nessa perspectiva jurídica, transcreve-se o direito ambiental do cidadão como dever e como
direito a uma base ecológica sadia e equilibrada, como direito fundamental difuso transnacional.
Esse contexto mundial do fenômeno da transnacionalização surgiu no período pós-GuerraFria, caracterizado pela desterritorialização, pela expansão capitalista – produção e consumo
exacerbado –, com o enfraquecimento da soberania e com o surgimento de novos ordenamentos
gerados fora do poder estatal34. Trata-se de um fenômeno que transnacionaliza questões sociais
em busca de uma pacificação global. Não há fronteiras para analisar, formalizar e adequar normas
de caráter difuso. Diante de sua essencialidade para qualquer ordenamento jurídico, tais normas e
proteção não devem ser limitadas por barreiras fronteiriças.
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Há que se ressaltar a importância da transnacionalização decorrer de hábitos jurisdicionais,
pois, cada vez mais, na ciência jurídica, a interação normativa sobressai-se às inovações jurídicas.
Maurizio Oliviero e Paulo Márcio Cruz anunciam que há muitos casos sub judice nos quais os
juízes, ao decidirem, optam por utilizar normas de outros países para interpretar, fundamentar os
ditames decisionais quanto à matéria de direito interno35. Declaram os autores que a “doutrina
chama de diálogo horizontal, ou seja, aplicação de normas não nacionais sem a necessidade de
processos de integração supranacional entre Estado36”.
Essa integração, ou essa nova forma de interpretar leis locais por meio de ordenamentos
internacionais é uma característica da globalização que tem a tendência de minimizar a soberania
estatal, abrindo-se às portas para um direito transnacional. Nas palavras de Maurizio Oliviero e
Paulo Márcio Cruz, “o Estado não consegue mais dar respostas consistentes à Sociedade diante da
complexidade das demandas transnacionais que se avolumam continuamente. Os problemas
sociais aumentam em proporções preocupantes37”.
Os direitos humanos, como por exemplo, o direito à paz, o direito à vida com dignidade e o
direito ao meio ambiente sadio são direitos que não esperam, não suportam o tempo ou
fronteiras entre Estados. Constituindo a base elementar da vida humana de uma forma sem
limites, sem estreitamento por fronteiras, sua essencialidade reflete-se uma forma global, em
todos os seres humanos.
Na era da globalização, de uma sociedade pós-moderna, nasce a transnacionalização,
fenômeno acostado na ciência jurídica como um novo paradigma do destino humanitário. Surge,
assim, o direito transnacional, um direito que emerge além-fronteiras, que ultrapassa limites
estatais em busca da garantia de direitos fundamentais que possuem a mesma carga de
essencialidade nos estados correspondentes.
Nessa perspectiva jurídica de caracterizar o direito ao meio ambiente sadio e
ecologicamente equilibrado como um direito fundamental que não encontra limite nas raças e
nem nas fronteiras territoriais, observa-se o alcance jurídico de difuso. Trata-se da
internacionalização dessa matéria, transnacionalizando direitos que ultrapassam fronteiras diante
35
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de sua importância para a existência humana.
Reconhece-se a necessidade de preservar um bem que garanta a sobrevivência ou a
continuidade da vida terrena de maneira global, pois se trata de uma matéria de direito
transnacional, fundamental para qualquer ordenamento estatal, preterindo-se a soberania para
que seja possível a defesa de um direito difuso fundamental para a vida terrena.
O direito à vida conclui-se como valor supremo de qualquer ordenamento jurídico, está no
topo da pirâmide dos direitos fundamentais subjetivos, sendo decorrência dos demais direitos
conferidos pelo sistema jurídico. O homem é o ser racional que, conjuntamente com os demais
seres, habita o planeta como fonte de energia utilizando-se desse meio como abrigo, lar e
sustento a todos os elementos naturais e artificiais38.
Nessa perspectiva de estudo, no paradigma da sustentabilidade, num contexto social
relativo à preocupação quanto à crise ambiental, chega-se à conclusão de que se está falando de
um direito primaz da existência humana: o meio ambiente como fonte de vida. Logo, deve estar
sadio e equilibrado ecologicamente para propiciar o desenvolvimento do ser humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na concepção de o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado ser um
direito fundamental intangível e que não comporta modificações quanto seu estado de direito
adquirido, deve-se referir a sua preeminência com relação aos demais princípios que
fundamentam a proteção, a regulamentação do Direito Ambiental. Nesse sentido, resta, citar, por
primordial, o efeito da sustentabilidade, princípio que assegura o desenvolvimento social presente
sem comprometer a vida das gerações futuras. Assim, ao se resguardar os meios naturais
disponíveis, evita-se o retrocesso e se assegura o bem-estar social.
Referindo-se a um direito humano fundamental, o direito ao meio ambiente, no que
pertine à seara normativa, seja no plano regional ou nacional, não admite o fenômeno da
regressão, pois a garantia de concretização dos direitos fundamentais devem sempre avançar.
Na luta humana pelo direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, garantindo a normativa
protetiva nacional e supranacional, como um direito que não se limita por fronteiras territoriais
38
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desencadeia-se uma visão humanística. Nessa linha, irá se preservar ou fazer com que não haja
maiores degradações ambientais em prol do crescimento insustentável, para que o progresso
busque alternativas sustentáveis, garantindo a existência de condições naturais de vida humana. A
busca pelo direito à vida com qualidade e bem-estar repousará na expectativa de direito à
dignidade humana.
Na tentativa de aferir uma resposta ao que fora pesquisado, denota-se que, tanto na
ciência científica como na ciência jurídica tem-se a segurança para o equilíbrio e eficiência do
direito fundamental ao meio ambiente sadio e sustentável. O meio ambiente é um bem jurídico,
tutelado pelo ordenamento jurídico como um bem fundamental, essencial à vida humana. Suas
matizes normativas devem ser preservadas. Não há dúvida de que o direito deve responder aos
avanços sociais, mas de uma forma progressista, que ascenda ao progresso e, diante da era
sustentável que se está vivendo, um progresso racional, com preservação aos meios que garantem
a vida.
O direito ora estudado, ao meio ambiente, é um direito que não esbarra em barreiras
estatais, pois é um direito que alcança indetermináveis pessoas, onde quer que se encontrem. Um
direito difuso e transnacional. Um aporte para a conscientização de que, estar-se tratando de um
bem fundamental para a existência da humanidade, para a continuação da vida terrena e,
havendo uma racionalização humana ambiental as gerações, sejam elas presentes ou futuras,
terão uma vida com qualidade e bem-estar.
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